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ZMĚNA TISKU
Vážení čtenáři Horského
kurýra,
březnové vydání Horského
kurýra bude zkušebně vytištěno
na jiný druh papíru, než na který
jsme zvyklí. Zmíněný papír se
odborně nazývá LWC papír. Je
bělejší a hladší. Očekáváme, že
se touto změnou zlepší kvalita
otištěných fotografií a obrazových materiálů.
Zároveň bych vás, čtenáře
Horského kurýra, chtěla požádat o hodnocení nového vzhledu
měsíčníku, které můžete sdělovat přímo v redakci Horského
kurýra, telefonicky, písemně či
e-mailem na adresu uvedenou
v tiráži v dolní části strany 16.
Za redakci Horského kurýra
Zuzana Soběslavová

ČÍSLO 2

ÚNOR 2010

CENA 10,- KČ

ZIMNÍ RADOVÁNKY
OČIMA FOTOGRAFA

ZPRÁVY Z ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH
návrhem pronajmout tuto místnost za účelem zřízení muzejní expozice. V budoucnu by zde návštěvníci měli mít možnost shlédnout
dobově zařízenou výpravnu.
 Starosta města předložil Radě města informaci o rozpočtu projektu „Adaptace sýpky č.p. 174 na muzejní prostor“. Pokud bude
tento projekt podpořen, měla by v tomto objektu stojícím mezi
 Členové Rady měs- budovou městského úřadu a areálem mateřské školy vzniknout
ta se seznámili se zprá- moderní vícepatrová expozice Muzea Orlických horách. Projekt se
vou o provozu Infobusu uchází o financování z prostředků EU.
v roce 2009. Jedná se
o mobilní informační  Od 1.ledna 2010 dochází na základě platné legislativy ke změcentrum Orlických hor ně účtování příspěvkových organizací města – tedy základní školy,
a Podorlicka provozo- mateřské školy a MSB. Rada města schválila změnu účtování těchvané ve spolupráci s to organizací ve zjednodušeném rozsahu a uložila ředitelům ZŠ,
firmou Audis Bus s.r.o. MŠ a MSB tuto změnu provést.
Infobus je využíván
 Na provozu tohoto Infobusu zejména při veletrzích  Běžkaři, cyklisté i pěší turisté putující po hřebenové Jiráskově
pojízdného informačního centra Orcestovního ruchu, pro- cestě by se konečně měli znovu dočkat možnosti občerstvení v prolických hor a Podorlicka - se podílí i
pagačních akcích a kam- storu parkoviště na Panském poli. Rada města odsouhlasila záměr
město Rokytnice v Orlických horách.
paních prezentujících pronajmout si skříňový automobil Lublin fungující jako pojízdná
Foto: audis.cz
Orlické hory, setkáních prodejna a v režii Muzea Pevnost Hanička zde provozovat prodej
českých měst s partnery v zahraničí či při místních kulturních, spo- baleného zboží a potravin, které nepodléhají dalším úpravám.
lečenských a sportovních akcích jednotlivých měst a obcí našeho
regionu. Rada města schválila uvolnění partnerského příspěvku na  V souvislosti s nutností zpracování nového územního plánu
sídelního útvaru Rokytnice v Orlických horách schválila Rada
provoz Infobusu v roce 2010 ve výši 5 000 Kč.
města vyhlášení výběrového řízení na dodavatele zpracování to Radě města byla předložena zpráva o posouzení a hodnocení hoto územního plánu. Uložila starostovi města připravit seznam
nabídek na dodavatele stavby „Sportovního areálu pro všechny ge- projektových kanceláři, kterým bude zaslána nabídka k účasti ve
nerace“ ze dne 6. ledna 2010, které prováděla externí firma. Z před- výběrovém řízení a také návrh na složení komise, která bude tyto
ložených nabídek byla jako vítězná vyhodnocena nabídka firmy nabídky posuzovat.
MADOS MT s.r.o. Lupenice a byla proto Radou města schválena
 Radní se opakovaně zabývali havarijním stavem elektroinstajako dodavatel stavby.
lace v objektu městského úřadu a nutností provedení opravy rozvo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zaslal dů, jak to ukládají závěry revizní zprávy.
městu návrh smlouvy o výpůjčce kaple Panny Marie v Údolíčku a
pozemku, na kterém tato stojí. Kaple postavená v roce 1866 a re-  Automotoklub Rokytnice v Orlických horách požádal písemně
konstruovaná v letech 1999-2000 je doposud stále v majetku státu. Radu města o povolení pořádání závodů v motoskijöringu v termíRada města schválením navržené smlouvy souhlasí s bezplatnou nech 23. a 31. ledna 2010. Rada města s pořádáním závodů souvýpůjčkou kaple a stavebního pozemku pod ní s tím, že konečným hlasila.
Na základě podkladů pro RM zpracoval -mvkcílem je bezúplatný převod objektu a pozemku na Město Rokytnice
v Orlických horách.
Město Rokytnice v Orlických horách
 V návaznosti na žádost společnosti Emauzy ČR o finanční
pořádá
příspěvek spojenou s nabídkou partnerské spolupráce uložila Rada
města zařadit do rozpočtu města na rok 2010 položku, ze které by
Města Rokytnice v Orlických horách
mohly být podpořeny prospěšné a pro město a jeho obyvatele účel12. února 2010 od 20 hodin v Klubu Rokytnice.
né sociální projekty.
Na této straně opět přinášíme komentovaný výběr z usnesení
Rady města Rokytnice v Orlických horách. Jejich plné znění si
můžete přečíst na internetových stránkách www.rokytnice.cz nebo
jsou k dispozici na Městském úřadu. Tentokrát pro čtenáře přinášíme informace z jednání Rady města konaného dne 11. ledna 2010.

III. reprezentační ples

 Správa železniční dopravní cesty, s.o. předložila městu návrh
dohody o úklidu sněhu a námrazy a ošetření ploch posypovým
materiálem v areálu železniční stanice. Rada města souhlasila s
návrhem dohody, na základě které bude město v zimním období
provádět úklid sněhu a posyp pro výše uvedenou státní organizaci
za úplatu.
 Starosta města spolu s radním Mgr. Janem Morávkem informovali radní o výsledcích jednání s ČD v souvislosti s ukončením
prodeje jízdních dokladů v železniční stanici Rokytnice v Orlických horách. Ze strany ČD byly prostory výdejny jízdenek nabídnuty městu k nekomerčnímu pronájmu. Rada města souhlasila s

Předprodej vstupenek v Městském informačním
a kulturním středisku.
Hlavní cenou v tombole je dárkový poukaz na zájezd dle
vlastního výběru v hodnotě 5000,- Kč!

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ MŮŽETE
ODEVZDAT I V ROKYTNICI
Ve dnech 29.3. a 31.3. 2010 od 9.00 - 12.00 a od 13.00 - 17.00
hodin budou na Městském úřadu v Rokytnici v Orlických horách v přízemí přijímat pracovníci Finančního úřadu Rychnov
nad Kněžnou daňová přiznání k dani z příjmů za rok 2009.

OTÁZKA PRO
pana Petra Lavrenčíka - dispečera zimní údržby
Města Rokytnice v Orlických horách

Pane Lavrenčíku, máte pocit, že úklid sněhu probíhá
v souladu s plánem zimní údržby? Mnohá města nezvládají
zimní údržbu. Jak je tomu v Rokytnici?
Údržba místních a veřejně přístupných komunikací probíhá
v zimní sezóně 2009 – 2010 podle plánu zimní údržby. Tento
dokument stanoví základní pravidla a postupy pro provádění
prací zimní údržby komunikací města. Zimní údržbu, s ohledem na vlastní lidské, strojní a materiální možnosti, zvládáme.
Jiná města, hlavně s větším počtem obyvatel a množstvím vozidel, mají určitě větší problémy se zimní údržbou.
Kde mohou občané nahlédnout do plánu zimní údržby
Města Rokytnice?
Plán zimní údržby města je založen u mne, má jej k dispozici
pan Roman Hirka, jednatel CENTEP a Policie ČR v Rokytnici
v Orlických horách. Pokud má někdo zájem nahlédnout do tohoto plánu, je možné se předem dohodnout se mnou na termínu
a každému rád vyhovím.
ZS

PROGRAM NA ÚNOR
SDRUŽENÍ SPLAV ROKYTNICE V ORLICKÝCH
HORÁCH VÁS SRDEČNĚ ZVE

PROJEKT DRÁHY ORLICKÝCH HOR
PŘEDSTAVEN ZÁSTUPCŮM KRAJE
V pátek dne 22. ledna 2010
se v prostorách městského úřadu v Rokytnici konala prezentace projektu Dráhy Orlických
hor. Představit jej přijel sám
duchovní otec celé myšlenky
Ing. Petr Tejkl. Pozvání tentokrát směřovalo k představitelům Královéhradeckého kraje
zodpovědným za oblast regionálního rozvoje a dopravy a tak
jsme v Rokytnici mohli přivítat
člena Rady Královéhradeckého
kraje zodpovědného za oblast
dopravy a silničního hospodářství Josefa Ješinu a předsedy
Výboru pro regionální rozvoj a
cestovní ruch a Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing. Rostislava Jireše a Vlastimila Dlaba.
Projekt počítá s vybudováním
okružní trasy s celkovou délkou 88 km, která by vycházela
a končila v Týništi nad Orlicí.
Nově postavená trať by měla
délku 45 km, plně zapojeny
do celého projektu by pak byly
stávající lokální tratě Opočno

– Dobruška, Častolovice – Solnice a Doudleby nad Orlicí –
Rokytnice v Orlických horách.
Okruh by měl v budoucnu propojit horská střediska Olešnice,
Deštné, Zdobnice, Říčky, Rokytnice s perspektivním rozšířením na území Polska.
Aktuálně byla zpracována
studie proveditelnosti, jejíž
výsledky byly stěžejním předmětem prezentace. V následné diskusi směřovaly dotazy
představitelů kraje především
do oblasti způsobu financování
a udržitelnosti celého projektu
a také míry jeho přínosu pro
region Orlických hor. Zmíněn
byl také fakt, že v Krkonoších
vzniká podobný projekt na
rozšíření železniční sítě a sice
prodloužení stávající tratě Trutnov – Svoboda nad Úpou přes
Horní Maršov a Velkou Úpu do
Pece pod Sněžkou.
Více o projektu Dráhy Orlických hor čtěte na www.e-kuryr.
blog.cz
Text a foto Jan Morávek

5.2. Exkurze do kovářské dílny

Kovář Dan Januš nám představí své řemeslo přímo v kovářské dílně. Sejdeme se v 16.00 hod. před domem SPLAV Rokytnice v Orlických horách.

13.2. Znáš své město?

Sejdeme se ve 14.00 hod. před domem SPLAV a postupně
navštívíme pamětihodnosti města Rokytnice v Orlických horách.

20.2. Sobotní dílnička s přednáškou
brašnáře Ladislava Hemrlíka
Nejprve si poslechneme přednášku o brašnářském řemesle
a poté si každý vyrobí drobnost z kůže. Začátek ve 14.00 hod.
v domě SPLAV.

26.2. Mini filmový klub U SPLAVU

K vidění budou zajímavé dokumenty z filmového studia
POVIAM.

TĚŠÍME SE
NA VÁS

Dotazy na tel: 604 277 417
e-mail: sdruzenisplav@seznam.cz



Petr Tejkl je iniciátorem projektu Dráhy Orlických hor

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Upozorňujeme občany, kteří v loňském roce požadovali slevu
na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
podle článku 7 odstavce 1 písm. d) Obecně závazné vyhlášky č.
4/2008 v platném znění (studenti, kteří studují mimo trvalé bydliště a přechodně jsou ubytování v místech studia v domovech mládeže, v privátech apod.), aby doložily potvrzení o studiu a ubytování na školní rok 2009-2010 na Finanční odbor Městského úřadu
Rokytnice v Orlických horách. V případě, že tak neučiní, nebude
jim sleva poskytnuta. Finanční odbor MěÚ Rokytnice v O.h.

PŘEDPLAŤTE SI
HORSKÉHO
Dlouhý, Široký a Krátkozraký
KURÝRA
V aule Základní školy v Rokytnici v Orlických Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka z Divadla

UDÁLO SE...

horách se odehrálo divadelní představení Dlouhý, Široký a Krátkozraký v podání divadelního
souboru „Na skále“ z Helvíkovic. Hra z tvorby

Járy Cimrmana byla v podání helvíkovických
herců opravdu moc pěkná.
Text a foto: MIKS

VYDAŘENÝ MYSLIVECKÝ PLES
V pátek 15. ledna uspořádalo Myslivecké sdružení Orlické hory
tradiční Myslivecký ples v Rokytnici. Vstupenky byly prodány již
v předprodeji, což značí, že se na tento ples všichni moc těšili.
Za sebe mohu říct, že opravdu bylo na co: ples zahájili trubači na
lesní rohy, osvědčená hudební skupina Dymanic dokázala hned od
začátku naplnit taneční parket, předtančení Horských myší bylo,
jako vždy, perfektní, bohatá myslivecká tombola, výborná zvěřinová kuchyně pana Grunda a jeho manželky a příjemná obsluha v
baru ještě umocnili příjemnou atmosféru. Poděkování patří všem
pořádajícím.
ZS

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA LETOS PODESÁTÉ

Poselství betlémské hvězdy nesené Třemi králi od domu k domu
se nejen na Rokytnicku stalo příjemnou tradicí, která letos pod hlavičkou Charity ČR oslavila kulaté desáté výročí. V tomto roce navíc
královští koledníci poprvé zavítali i do Říček a do Nebeské Rybné.
Tříkrálová sbírka má pokaždé velmi zvláštní atmosféru. Lidé nás
na prahu svých domovů obdarovávají nejen penězi, ale také vlídným slovem a úsměvem, otvírají koledníkům i lidem v nouzi svá
srdce. Právě díky jejich štědrosti se letos podařilo vybrat rekordních
50 tisíc korun.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2010 je určen na výstavbu domova pro
seniory a lidi s handicapem, který se začne budovat v Neratově. Část
výtěžku půjde na národní projekty České katolické charity a část na
projekty v zahraničí, jakými jsou například adopce na dálku, péče
o uprchlíky či pomoc při živelných katastrofách. Nyní tak vybrané
prostředky pomáhají i na zemětřesením postiženém Haiti.
Všem lidem děkujeme za štědrost a solidaritu. Pracovníkům
obecních úřadů jsme vděční za vstřícnost a pochopení. Zapomenout
ale nesmíme na koledníky a vedoucí kolednických skupinek, jimž
patří obrovský dík za skvěle odvedenou práci v mnohdy nelehkých
podmínkách.

Orlické Záhoří
Neratov, Říčky
Bartošovice v Orl.h.
Nebeská Rybná
Celkem
 Opravdu bohatá tombola byla na Mysliveckém plese v Rokytnici v Orlických horách. Foto: Ing. Miroslav Urban

Vážení čtenáři,
nabízíme Vám výhodné
předplatné Horského kurýra na celý rok. Při nákupu
jednotlivých čísel zaplatíte celkem 126,- Kč za rok.
V případě, že si předplatíte
Horský kurýr na celý rok,
obdržíte každý měsíc do své
schránky nové vydání a zaplatíte pouze 90,-Kč. Navíc
předplatitelé z Rokytnice
v Orl.h. neplatí poštovné.
V případě zájmu navštivte redakci Horského kurýra,
v kanceláři informačního
střediska, náměstí T. G. Masaryka 4, 517 61 Rokytnice
v Orlických horách nebo nás
kontaktujte telefonicky či emailem: hoku@rokytnice.cz,
tel.: 494 595 326.
Redakce
Horského kurýra

5 270,14 269,12 716,1 402,49 165,-

Děkujeme podesáté!
Dominik Malík, ředitel Farní charity Neratov

Z HISTORIE MASOPUSTNÍHO VESELÍ
V tisku a televizi často slyšíme o masopustních průvodech
a oslavách období masopustu.
Možná, že ne každý ví, co to
vlastně masopust je.

Masopust je třídenní lidový
svátek, který ve své podstatě sice nemá nic společného
s církevní liturgií, ale přesto je
podřízen běhu církevního kalendáře. Slavil se ve dnech předcházejících Popeleční středě
(např. v roce 2010 připadne
Popeleční středa na 17. února),
kterou začíná 40denní půst před
Velikonocemi. Protože datum
Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust.
Přípravou na masopust býval
čtvrtek před masopustní nedě-

lí, nazývaný „tučný čtvrtek“ či
„tučňák“. Panovalo přesvědčení, že v tento den má člověk jíst
a pít co nejvíce, aby byl celý rok
při síle.
Hlavní masopustní zábava

začínala o „masopustní neděli“.
Také toho dne byl oběd bohatý,
ale netrval příliš dlouho, protože
se všichni chystali do hospody k
muzice. Někdy se tancovalo přímo na návsi a tanec se často protáhl až do rána. Také masopustní
pondělí probíhalo ve znamení
zábavy a tance. V mnoha vsích
se konal „mužovský bál“, kam
neměla přístup svobodná chasa; tancovali jen ženatí a vdané.
Vyvrcholením
masopustu
bylo úterý. Toho dne procházely
vesnicemi průvody maškar, hrá-

la se masopustní divadelní představení, secvičená obvykle žáky.
Obchůzky masek neměly závazná pravidla; záleželo na vtipu a
pohotovosti „maškarádů“, jaké
taškařice budou provádět. Mas-

ky byly všude pohoštěny - něčím k zakousnutí a především
pálenkou a pivem, které ještě
zvyšovaly rozpustilost a veselí.
Bývalo však i několik tradičních masek, které se objevovaly
každoročně. Mezi ně patřil např.
medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem. Jinou tradiční
maskou bývala tzv. klibna (=
šiml, kobyla, koníček), skrývající často dvě osoby. Objevovala
se i maska s jezdcem na koni,
Žid s pytlem nebo rancem na
zádech, bába s nůší, kominík se
žebříkem, kozel a mnoho dalších.

Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci.
Tehdy zatroubil ponocný na
roh a rychtář či někdo z radních
všechny vyzval, aby se v klidu
rozešli domů, protože nastala
středa a s ní předvelikonoční
půst. Někde zakončili o půlnoci muziku „pochováním basy“
(symbol toho, že v postu si hudebníci nezahrají), jinde o půlnoci pochovávali Bacha. Lidé
věřili, že pokud budou o masopustu tancovat přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, často
jako cizinec v zeleném kabátě.
O masopustních rejích z
Čech i Moravy jsou dochovány písemné zprávy již ze 13.
století, i když svátek je zřejmě
ještě staršího data. Od středověku mravokárci vystupovali
proti rozpustilostem, které se o
masopustu děly, lidem to však
nijak neubíralo na dobré náladě.
Kolem 18. století se začaly pořádat zvláštní taneční zábavy, tzv.
reduty. Zpočátku byly přístupné jen vyšším vrstvám, později
všem zájemcům. První reduta v
Praze se konala v roce 1752.
Z historických pramenů městečka Rokytnice se o masopustu příliš nedozvíme. Vzácně se
v archívu Orlických hor v německém Waldkraiburgu dochovalo pouze několik fotografií
z masopustního průvodu v r.
1927.
Za použití informací
z www.vira.cz
zpracoval Petr Hudousek

NÁŠ ROZHOVOR
Rozhovor s ředitelkou Základní
školy v Orlickém Záhoří paní
Mgr. Danou Honsovou
Není to tak dávno, co malotřídka na vesnici byla samozřejmostí.
Jenže dětí se rodí stále méně, lidé se stěhují z venkova do měst a
ekonomický tlak je tak velký, že dochází k hromadnému rušení
malotřídních škol. Přesto především péčí samotných obcí ještě i v
našem regionu Orlických hor takové venkovské malotřídky najdeme. Jedna z nejmenších škol – a to nikoliv velikostí školní budovy,
ale počtem žáků – se nachází v Orlickém Záhoří. Horský kurýr
požádal ředitelku této školy Mgr. Danu Honsovou o rozhovor, aby
čtenářům prozradila, jak to v takové malotřídce vlastně funguje.



Ředitelka ZŠ a MŠ Orlické Záhoří Mgr. Dana Honsová.
Foto: -mvk-

Paní ředitelko, na škole v
Orlickém Záhoří ředitelujete
a učíte druhým rokem. Když
se konalo výběrové řízení,
přihlásila jste se jako jediná.
Jít učit až na samotnou hranici do malé vesničky v údolí
Divoké Orlice mezi horami
se asi jinak nikomu nechtělo.
Proč jste se k tomu rozhodla
Vy?
Jsem rodačka z Orlických hor
a mám hory ráda. Narodila jsem
se v Rychnově nad Kněžnou.
Dětství jsem prožila v Pěčíně,
kam jsem také chodila do školy.
Později jsme se s rodiči přestěhovali do Rokytnice v Orlických horách. Po studiích jsem
působila v Ondřejově u Prahy,
v místě proslulé hvězdárny.
Zpočátku jako učitelka základní
školy a později jako ředitelka
mateřské školy. V červenci 2008
jsem prošla konkurzem do školy v Orlickém Záhoří a musím
říct, že mne tady přijali všichni
úplně báječně. V srpnu jsem se

přistěhovala zpět do Rokytnice
v Orlických horách do domu
po svých rodičích. Mám peda-

gogické i ekonomické vzdělání,
což je na takové malé škole pro
výkon funkce ředitele určitou
výhodou.
Ve vestibulu školy je tabule
s informacemi a fotografiemi
z historie školy. Dočteme se tu
třeba, že v roce 1886 chodilo
do školy 286 dětí. Poměry se
ale za více než 120 let asi hodně změnily. Jak to se školou a
jejími žáky vypadá dnes?
Škola v Orlickém Záhoří sídlí
v objektu z roku 1882. Budova
v posledních letech prošla mohutnou rekonstrukcí, aby mohla
splňovat evropská kriteria. Děti
zde chodí do 1. - 5. ročníku, do
takzvané malotřídky. Starší žáci
pak dojíždějí do Základní školy
v Deštném v Orlických horách.
Oficiální název školy dnes zní
Základní škola a Mateřská škola Orlické Záhoří, je to právní
subjekt, jehož zřizovatelem
je obec Orlické Záhoří. V letošním školním roce má škola
devět žáků. V mateřské škole
je zapsáno 18 žáků. Podařilo se
však pro ně zajistit na všechny
předměty plně kvalifikované
učitele. Ve škole funguje také
školní jídelna a odpoledne i
školní družina.

 Třeťáci se učí angličtinu prvním rokem. Foto: -mvk-

A jaké to je být učitelkou
v takové malotřídce s devíti
dětmi?
Abych se přiznala, práce v
malotřídce je úplně něco jiného
než práce v plně organizované
škole. Učitel nemá čas, protože
ho musí rozdělit mezi čtyři třídy, někdy i mezi pět tříd prvního
stupně školy, které současně najednou vyučuje. Přitom by měl
splnit roční plán učiva ve všech
třídách. Práce je o to náročnější,
že učitel učí také prvňáčky, kteří začínají s výukou. Záleží na
tom, jak si učitel připraví práci
pro děti a jak se s dětmi sžije.
Je také třeba, aby děti učitele
respektovaly, aby ve třídě byl
klid na práci, když se pracuje v
několika skupinách.
Někdy slyšíme názor, že
velká plně organizovaná škola musí být nutně kvalitnější
a dokáže dětem nabídnout
mnohem více než nějaká venkovská malotřídka. Co si myslíte Vy o takovém tvrzení?
Nemyslím si, že to je pravda.
Práce v horské škole je jiná, než
na předměstí Prahy, kde jsem
dlouhou řadu let žila a pracovala.
pokračování na str. 7

dokončení ze strany 6
Například v této krásné horské oblasti můžeme do výuky
zařazovat v rámci tělocviku,
přírodovědy i ostatních předmětů výlety na kole nebo turistiku.
Vloni jsme si vyjeli na kolech
do blízkého Polska na Modravu. Turisticky jsme zvládli vyjít
ze Záhoří na Pěticestí do myslivecké hájenky, vzdálené víc než
7 kilometrů. Tam jsme po táboráku a noční hře přenocovali
a druhý den putovali zpět do
školy na oběd. Přírodovědu se
učíme opravdu v přírodě. Probíráme–li učivo o lesní zvěři, syn
hajného - Matěj - přinese pokaždé do školy divokou kachnu
nebo bažanta, vysvětlí ostatním
dětem odbornými termíny názvy částí těla zvířete, vykuchá
ho, ukáže zvířecí vnitřnosti.
Tohle jsou zážitky, na které se
bude vzpomínat celý život....
Chtěla jsem také, aby moji žáci
věděli, kde bydlím a odkud za
nimi denně dojíždím. Návštěvu
Rokytnice jsme spojili s večeří v restauraci a nocováním v
mém domě. Malotřídka má i
řadu dalších výhod, kupříkladu
malý kolektiv dětí, které jsou
na sebe zvyklé, velmi dobře se
znají a vzájemně si pomáhají,
škola má rodinný charakter. Ale
hlavně: je doma...
Taková školička může dnes
existovat jen tehdy, když si
obec uvědomuje význam její
existence a dokáže se postarat
o to, aby byl po všech stránkách zajištěn její provoz. Jak

 V této třídě se učí děti od první až do páté třídy. Foto: -mvkse ke své škole staví obec Orlické Záhoří?
Jsem velmi překvapena, kolik peněz se investovalo do rekonstrukce budovy školy a do
vybavení školní kuchyně. Nyní
se postupně řeší nákupy věcí
za ty, které již dosloužily, nebo
které hygienicky nevyhovují.
V tomto školním roce nám do
školy přibyly nové školní lavice, kuchyňská linka do školní
kuchyně a nábytek do mateřské
školy. Pro učitele tu obecní úřad
vytvořil bezvadné podmínky se

služebním bytem.
Je báječné cítit podporu ze
strany obce. Je vidět, že lidé
tady školu chtějí, potřebují a
váží si jí. Proto si myslím, že je
dost důležité, aby škola v Orlickém Záhoří zůstala zachována.
Jednak proto, že kde je škola,
tam se žije. A také proto, že podmínky zde ve škole pro děti jsou
opravdu na velmi dobré úrovni.

Dojíždění malých prvňáčků do
15 kilometrů vzdáleného Deštného v Orlických horách, by
pro ně nebylo zrovna to nejlepší. Zdejší škola funguje dlouhá
léta a věřím, že tomu tak bude
i nadále.
Děkuji Vám za rozhovor.
Jan Morávek

V příštím vydání Horského kurýra bude rozhovor s Ing.
Milanem Rozsívalem, ředitelem závodu Skladu státních
hmotných rezerv v Rokytnici v Orlických horách a v Bohuslavicích nad Metují.

V sobotu 27. února 2010 od 14 hodin pořádá
MŠ a ZŠ Orlické Záhoří Dětský karneval
v místním pohostinství na návsi.
Více na: www.orlickezahori.eu.
V sobotu 20. března 2010 se uskuteční v Rokytnici
v Orlických horách Dětský maškarní karneval.
Bližší informace se dozvíte v příštím vydání
Horského kurýra.

 Školní budova v Orlickém Záhoří byla postavena v roce
1882. Foto: -mvk-

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
Chemická olympiáda probíhala na naší škole v Rokytnici v Orlických horách od listopadu do ledna.
Zúčastnili se jí 4 žáci 9. ročníku – Petra Černohousová, Jiří Hamáček, Petra Holendová a Vojtěch Říha.
Tito žáci nejprve doma řešili teoretickou část, ve které zjišťovali, kolik váží čára, co je to Vitriol, vyčíslovali chemické rovnice
nebo řešili křížovku.
Ve čtvrtek 7.1.2010 proběhla praktická část. V ní „mladí chemici“ zkoumali mnoha pokusy vlastnosti krystalických látek, které
pak zapisovali chemickými rovnicemi, zjišťovali, kolik gramů soli
se rozpustí ve 100 ml vody a zkoumali vlastnosti (např. rozpustnost a hustotu) polystyrenu.
Celá olympiáda byla zakončena kontrolním testem.

JAK JSME CHODILI
NA TŘI KRÁLE

Jednoho dne jsme šli my Tři
králové sbírat peníze na charitu tříkrálovou sbírku. Byl sice
pěkný den, nefoukalo, ale zato
byl všude led. Šli jsme k prvnímu domu, zazvonili jsme,
ale nikdo nešel. Až po chvíli
přišla jedna milá paní a dala
nám stovku. Takhle to šlo dál.
Paní učitelka, která hlídala, aby
se nám nic nestalo, spadla nejVýsledné pořadí:
víckrát. Asi šestkrát. Melichar
1) Petra Černohousová
spadl třikrát, Kašpar dvakrát
2) Jiří Hamáček
a já Baltazar jednou a to když
3) Petra Holendová
jsme šli do poslední bytovky.
4) Vojtěch Říha
Také se stalo, že jedna paní nechtěla, aby jsme zpívali, bylo
Text a foto: Mgr. Martin Vrkoslav a Mgr. Lucie Hošpesová nám smutno, protože se nám
to stalo poprvé a to chodíme
už čtyři roky. No, nic se nedalo
dělat, museli jsme jít někam jinam. Ale zase jsme byli veselí,
protože nám paní učitelka koupila horkou čokoládu na benzínce. Pak jsme šli pomalu ke
škole a to jste měli vidět. Jeden

 Na fotografii je zleva sedící Vojtěch Říha, nad ním stojí
Petra Černohousová, Petra Holendová, Mgr. Martin Vrkoslav,
paní učitelka Mgr. Lucie Hošpesová a se zkumavkami Jiří Hamáček. Společnou fotografii pořídila Ludmila Hamáčková.

ZÁPIS DO ŠKOLY
Slavnostní zápis žáků do 1. ročníku Základní školy Rokytnice v Orlických horách pro školní rok 2010/2011 se koná
v úterý 9.2.2010 od 16.30 hodin v budově Základní školy.
Zapisují se děti narozené od 1.9.2003 do 31.8.2004. Při zápisu předloží zákonní zástupci rodný list dítěte.
Mgr. Zdeněk Dušek, ředitel základní školy



Foto: Ludmila Hamáčková

pan učitel na nás čekal v županu, aby jsme šli k němu a tak
jsme mu šli taky zazpívat. Pak
už nás paní učitelka odvezla
domů. Nejdřív k Melicharovi.
Zpívali jsme, ale Melichar byl
smutný, protože jeho babička
se sklouzla na ledu, zlomila si
ruku a musela na operaci. Pak
jsme jeli k Baltazarovi, ale
chyběl nám Melichar. Nevěděli
jsme co dělat, tak paní učitelka vymyslela, že se převlíkne
za Melichara. Bylo to vtipný.
Tak jsme šli po schodech nahoru, zpívali jsme a když jsme
dozpívali, Kašpar šel domů a já
s paní učitelkou jsme šli k nám
na výborný oběd. A dnes, 15.
1. 2010, jsem se dozvěděla, že
jsme nasbírali přes osmtisíc.
Tak zase příště ahoj.
Váš Baltazar
Nikola Rebhanová
pokračování na straně 10
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My tři králové jdeme k vám,
štěstí zdraví vinšujem vám...
Dříve s tímto popěvkem chodili Tři králové dům od domu na
koledu. Zazpívali, aby předávali požehnání všem domům a lidem,
kteří v nich přebývali. V současnosti se Tři králové objevují většinou v podobě Tříkrálové sbírky. Letošní sbírky se opět účastnily i
děti ze školní družiny.
První trojice králů (A. Jackuláková, N. Štěpánková, A. Laliová) s celou svou družinou procházela ve středu 6.1.2010 městem,
druhá trojice (D. Doležalová, N. Dočkalíková, N. Rebhanová) obcházela domky kolem školy v neděli dopoledne a odpoledne se po
bytovkách za Družbou vypravila třetí skupinka ( A. Ksandrová, Š.
Páchová, K. Černá). Králové všude zazpívali, popřáli šťastný rok a
při odchodu se podepsali nade dveře svěcenou křídou.
Všem, kteří přispěli, děkujeme. Přejeme hodně štěstí v novém ro
ce.
K + M + B 2010

MŠ BARTOŠOVICE
LYŽAŘSKÁ SEZÓNA ZAČALA
„Co je lepší ke hraní,
nežli jenom kupa hraček?
Sníh a také klouzání
a ze sněhu sněhuláček.“
Pro naše děti ve školce v Bartošovicích platí hlavně lyžování!
Na začátku ledna jsme ve školce opět zahájily „Lyžařskou školičku“ v lyžařském areálu „Nella“ v Bartošovicích, kterou jako
každý rok zakončíme „Zimní olympiádou“.
Děti a učitelky z MŠ Bartošovice

JAK SE DAŘÍ
(KULTUŘE) V BARTOŠOVICÍCH
Přestože jsme malá obec,
je nás, jak se říká „pět a půl“,
kultuře se daří. V posledním
období bylo akcí přehršel. V obvyklém čase se obec hemžila
Mikuláši, anděly a čerty. Nejprve se objevili v mateřské škole
(ti byli made in Bartošovice).
Děti skupinku s nadílkou odměnily bohatým zpěvem a recitací.
Večer při rozsvěcení vánočního
stromu ve středu obce se opět
objevila skupinka svatých i
nesvatých, ti byli z Neratova.
Pokračování bylo v kulturním
domě, který byl k tomuto účelu
upraven. Tam bylo pravé peklo.
Z pekla se všichni přesunuli do
nebe, kde kromě nadílky čekalo
divadlo v provedení Sdružení
Neratov. Lidí přišlo nebývale
mnoho.
Další zdařilou akcí byl adventní koncert 12. prosince ve
zdejším kostele. Duo Ťuk ze
Žamberka se postaralo o skvělý zážitek v zaplněném kostele.
Současně probíhal Vánoční řemeslný jarmark v Chráněných

dílnách Sdružení Neratov - Kopeček v Bartošovicích.
V sobotu 2. ledna bezprostředně po tom, co se lidé probrali
z oslav nového roku, chodili po
vsi od rána do večera Tři králové. Zavítali také do kostela, kde
se od 14 hodin hrálo a zpívalo.
O to se postaral pěvecký sbor
„Róža z Róžanki“ (Polsko).
K tomu, aby se kultuře dařilo, je třeba spolupráce různých
subjektů, které na všech akcích
mají svůj podíl, je to Obec Bartošovice, Sdružení Neratov,
Sbor dobrovolných hasičů, Občanské sdružení Myrha a různí
dobrovolníci. Každá akce, byť
sebemenší, potřebuje mnoho
hodin a úsilí jak při přípravě, tak
při zajištění hladkého průběhu a
po skončení uvedení prostředí
do původního stavu. Což běžný
návštěvník nevidí a nevnímá.
Tak ať se daří i do budoucna.
Petr Zámečník
Více o tradici Tří králů v Bartošovicích si můžete přečíst na
www.e-kuryr.blog.cz

 Tříkrálová sbírka v neratovském kostele.
Foto: Petr Zámečník


Foto: Petra Klaclová

ORLICKÝ DENÍČEK
Něco o bartošovické školce… MŮJ
Dnes, 19.1.2010 jsem se opět po dlouhé době vydal do měs-

Jednotřídní mateřská škola v Bartošovicích s dětmi ve věku 2 - 6
let (kapacita až 25 dětí) se nachází v přízemní části budovy bývalé
školy společně s výdejnou a jídelnou. Vedle budovy je velká zahrada a dětským hřištěm a lesíkem.
Ve všech výchovných činnostech se zde pracuje se společným
námětem „Český rok“ a s „Rámcovým vzdělávacím programem“
v každém ročním období. Dodržují se různé tradice, kulturní a
sportovní akce za účasti rodičů (besídky, divadla, výlety, lyžařská
škola na protějším kopci s vlekem, turistika do okolí, keramika
v chráněných dílnách apod.)
Zdejší školku navštěvují i děti z Rokytnice v O.h. a Neratova.

ta, abych viděl, co způsobil sníh v našem městě za kalamitu.
Pokaždé, když bylo ve městě hodně sněhu, dával se kam bylo
možno.
Ani letošní zima mě nepřekvapila, když jsem viděl nejvíce
nachumeleného sněhu zrovna před reklamní tabulí restaurace
Klub. Copak to, na to jsem si již zvykl, ale dopálilo mě, že je
tato reklama rozbitá. Nevím, kdo a proč to udělal, ale při pohledu na tuto způsobenou škodu mě napadla jedna historka, kterou
jsem nedávno četl. I já se s Vámi o ni podělím.....
Více čtěte na www.e-kuryr.blog.cz
Antonín Grund

ZEPTALI JSME SE
Po krádežích Masarykových bust jsme se zeptali
v Rokytnici v Orlických horách …
„Naše Masarykova busta je zčásti chráněna kamerovým systémem, který je instalován na severní straně náměstí. Nyní město připravuje jeho rozšíření, jež by monitoring ještě zlepšilo. Otázkou je,
zdali nevzdělaného barbara něco takového zastaví,“ dodal starosta
města Petr Hudousek. Tuto bronzovou bustu odhalili 28. října 2003
u příležitosti 85. výročí vzniku Československé republiky na rokytnickém hlavním náměstí, které od roku 1990 nese jméno prezidenta
Osvoboditele. Bustu, vytvořenou v roce 1933 na zakázku tehdejší
poslanecké sněmovny akademickým sochařem Josefem Kotyzou,
rodákem ze Žamberka, se podařilo získat ze sbírky Jana Mergance.
Pan starosta pak krátce komentoval krádež Masarykovy busty
v Potštejně a připojil osobní vzpomínku: „Co dodat? Je to strašné a
nepochopitelné… Je to bohužel odraz současné společnosti. Všichni jsme zapomněli na Masarykovo: „Nebát se a nekrást…“. Nyní
krademe už i nejslavnější Čechy, a to pro pár špinavých korun. Jsem
přesvědčen, že to bylo kradené kvůli bronzu. V Potštejně asi šlápli
vedle, protože jsou nevzdělaní a nečtou noviny. Jinak by se dočetli,
že potštejnská busta není z bronzu. Mnohdy si říkám, koho dnes
ještě odkaz Masaryka oslovuje. Mnoho dětí o něm prakticky nic nevědí, protože už jejich rodiče a prarodiče byli poučeni, že Masaryk
byl zlý, protože nechal střílet do dělníků. A tahle nestydatá bolševická lež dokázala překrýt snad veškerou velikost osobnosti T. G.
Masaryka. Jako dítě si pamatuji, že obraz prvního prezidenta visel u
nás doma v jídelně. Považoval jsem to vždy za samozřejmost, i když
jsem věděl, že v jiných rodinách to tak není. Dodnes si pamatuji, jak
jsem byl vděčný našemu učiteli dějepisu na základní škole, který
se nebál při výkladu dějin první republiky přinést knihu vydanou
v roce 1968 a číst nám pasáže o Masarykově životě a jeho zásluhách
o vznik moderního československého státu. V učebnici dějepisu mu
byla přitom věnována maximálně jedna věta. A přitom Masaryk
nám vždy otevíral a otevírá dveře do světa. Vzpomenu jednu osobní
zkušenost. Nedávno jsem měl tu čest osobně se poznat se srbským
korunním princem Alexandrem II. Jugoslávským, který prožil vět-

šinu svého života v exilu a dnes je
v Srbsku velmi respektovanou a
uznávanou osobností. Před setkáním s ním jsem si říkal, o čem se
budeme spolu bavit. Odborník na
srbské dějiny nejsem a prakticky
nic z jeho současné činnosti jsem
také neznal. No a při setkání bylo
téma jasné, vzpomněl jsem si na
přátelské kontakty prezidenta Masaryka s jeho dědečkem srbským
králem Alexandrem a pradědečkem králem Petrem. Toto téma
bylo zásahem do černého, protože
princ Alexandr velmi ožil a bylo vidět, že tyto vzpomínky mu jsou
velmi blízké,“ dodal Petr Hudousek.
Děkuju za tato slova, pane starosto.
Ani se neví, že Rychnov nad Kněžnou byl prvním městem u nás,
které udělilo TGM čestné občanství. Městská rada se totiž jednomyslně usnesla 15. října 1918, tedy ještě za Rakousko-Uherska,
aby Masaryk byl zvolen za čestného občana města, a 30. října pak
městské zastupitelstvo tento návrh s nadšením schválilo. Toto připomněl 14. září 1937 v úmrtní den TGM v projevu na smuteční
schůzi zastupitelstva starosta města (v letech 1931 - 1938) Karel
Rathouský s tím, že Masaryk byl v Rychnově jako univerzitní profesor roku 1909, kdy se zúčastnil politické schůze. „Naše město bylo
tedy první, které jej poctilo nejvyšším vyznamenáním obce – čestným občanstvím,“ dodal tehdy starosta. Pohřbu TGM se pak zúčastnila rada města korporativně.
-krPříště se zeptáme pana Karla Čestického – vedoucího cestmistrovství ze Správy a údržby silnic v Rokytnici v Orlických horách

OKÉNKO DOKTORA
ZIMA A VITAMÍNY
Období, v kterém se nyní nacházíme, se vyznačuje zvýšeným
výskytem rozličných onemocnění. Může za to především přetrvávající chladné počasí. Imunitní systém řady lidí je během zimy
oslaben a mnozí z nás si již stihli prodělat nějaké to nachlazení
nebo chřipku. V takové situaci je důležité dbát na dostatečný příjem vitamínů.
Co je lepší – vitamíny v ovoci, zelenině a potravě vůbec nebo
vitamíny ve formě tabletek?
Protože lidské tělo vstřebává nejvíce látek ze stravy, neměly
by zelenina s ovocem chybět v našem jídelníčku. Avšak obsah
prospěšných látek v ovoci a zelenině zakoupených v zimních měsících se díky dlouhodobému uskladňování blíží nule. V zimě se
proto vyplatí vypomoci si i umělými vitamíny. Je třeba však dodržovat jejich doporučenou denní dávku, protože jejich přemíra
tělu škodí.
Vitamíny dělíme na dvě základní skupiny
– vitamíny rozpustné ve vodě a vitamíny rozpustné v tucích. Tuk
ke vstřebání do těla potřebují vitamíny A, D, E, K a vodu si žádají
vitamíny B a C.

Následující obtíže patří v zimě mezi nejčastější a vitamíny a
minerály k nim uvedené si tělo žádá ve zvýšeném množství:
Bolesti hlavy - vitamín B3, B-komplex, vápník, hořčík.
Deprese - vitamín B-komplex, C, E, zinek, hořčík, vápník.
Chřipka - vitamín C, zinek, B-komplex, A.
Kašel - vitamín B-komplex, C, A, E, selen, zinek.
Nachlazení - vitamín C, A, E, selen, zinek.
Záněty horních cest dýchacích - vitamin C, E, B1, zinek.
A kde můžeme chybějící vitamíny opět získat?
Vitamín A – živočišné tuky, ovoce a zelenina – petržel, mrkev,
meruňky, broskve.
Vitamíny B – dle potřeby lze uměle doplnit tabletami B-komplex nebo je lze získat z kvasnic či mléka.
Vitamín C – šípek, rakytník, citrusové plody či kiwi.
Vitamín D – rybí tuk, žloutky a mléko, zároveň se vytváří v pokožce díky slunečnímu UV záření.
Vitamín E – rostlinné oleje, ořechová jádra, ovesné vločky,
hrášek, špenát, játra a ostatní vnitřnosti, vepřové a králičí maso,
vejce.
Vitamín K – brokolice, špenát, rajčata, kapusta, pšenice, hovězí
játra.
LG

KOŘENÍ A BYLINKY
RECEPTY - RADY - ZKUŠENOSTI

BYLINKY POMÁHAJÍ
PŘI NACHLAZENÍ

Léčivé rostliny obsahují účinné látky, které mohou při bolestech v krku, rýmě i kašli opravdu znatelně ulevit, a pomáhají potírat i původce nemoci. Často se používají ve směsích, v šálku
voňavého čaje se tak spojí jejich rozmanité účinky a pomoc je
komplexní.
Silice vyčistí krk
První skupinou léčivých rostlin, po nichž je dobré sáhnout
při nachlazení, jsou druhy bohaté na dezinfekčně působící silice. Tyto látky potlačují množení bakterií i virů. Těkavé složky se
uvolňují v dýchacích cestách při popíjení, účinná je i inhalace a
koupel. Zároveň uvolňují dýchací cesty a tím usnadňují dýchaní. Šalvěj lékařská je prvotřídním přírodním prostředkem pro potírání bolesti v krku právě díky silně antibakteriálním, vyloženě
antibioticky působícím silicím. Žvýkání čerstvých lístků přináší
okamžitou úlevu a nahradí spreje z lékárny. Pomůže i při škrábání
v krku i při angíně. Ještě účinnější než popíjení nálevu, který ve
větším množství potlačuje pocení, je použití silného nálevu jako
kloktadla. Pokud pěstujete bylinky, květináč se šalvějí se vyplatí
mít na okenním parapetu i přes zimu. Obsah léčivých silic se sice
bez podpory sluníčka sníží, určitá část však stále zůstává. Aromatické a dezinfekční silice obsahuje dále řepík lékařský, jemná
mateřídouška obecná a vonný tymián obecný, dobromysl, či
pupeny borovice lesní a mladé jehličky modřínu. V poslední
době získává na oblibě rovněž dezinfekčně působící zázvor − nálev či odvar připravený z plátků oddenku je mírně pálivý a skvěle
prohřeje celé tělo. Hojivě i dezinfekčně působí i okvětní plátky
růží, ale také jedna z nejúčinnějších mírně působících rostlin, která je vhodná i pro děti. Jako vitamínová prevence pro podzimní a
zimní dny je tradiční šípkový čaj.

květ divizny velkokvěté a podbělu obecného, dále plicník lékařský, sléz lesní, jitrocel kopinatý či proskurník lékařský.
Vykašlete infekci pryč z těla
Důkladné vykašlání je jednou
z nejúčinnějších metod, jak se
infekce zbavit. Spolu s přebytečným hlenem se z těla vyloučí
i bakterie a viry, jež na sliznici
parazitují. Ale běda, pokud se
hlen usadí v dutinách. Proto nastupuje třetí skupina léčivých
bylinek, která obsahuje velké
množství saponinů. Nejúčinnějším přírodním „odkašlávadlem“ je lékořice lysá. Z jejího
podrceného kořene se připravuje odvar (stačí krátce povařit a
poté nechat vyluhovat). Čaj má
Sléz lesní
příjemné sladké aroma a chutná
i lidem, kteří pendrek a lékořicové sladkosti rádi nemají. Kořen
však bohužel není k dostání v každé lékárně – jen v těch opravdu
dobře zásobených. Poptejte se také v bylinkářstvích. (Lékořice
je teplomilná, pěstovat ji lze úspěšně jen v našich nejteplejších
oblastech). Rostlinné saponiny obsahuje také mydlice lékařská
(byla dříve používána i jako prací prostředek) nebo prvosenka
jarní. Když se dostaví i horečka, nálev z tradičního lipového
květu s trochou citrónu a medu vám opravdu uleví. Podobně i
květ černého bezu. Místo acylpyrinu můžete také vyzkoušet jeho
původní přirozený zdroj, a to vrbovou kůru.

Spolehliví bacilobijci
Cibule, česnek i křen byly odedávna prostředky proti nemocem a pro posílení těla. Moderní výzkumy daly našim předkům
zapravdu. Tato zelenina obsahuje dezinfekčně působící látky, sirné sloučeniny a další, které lze bez nadsázky nazvat přírodními
antibiotiky. Na rozdíl od nich však nemají žádné vedlejší účinky,
jako je likvidace přirozené a prospěšné střevní mikroflóry. Jsou
bohaté i na vitamín C a mají i řadu dalších prospěšných účinků.
Hojivé látky pro zanícenou sliznici
Česnek například pomáhá snižovat krevní tlak.
Hojivý nálev je dobré obohatit i o bylinky s odlišnými účinky.
Nejúčinnější jsou tyto elixíry v čerstvém stavu. Jablkový křen,
Prospěšné jsou rostliny obsahující slizové látky. Ty obalí zanícečesnečka, tvarohová pomazánka s čerstvě utřeným česnekem či
nou sliznici i s odumřelými buňkami a s choroboplodnými zárodsyrová cibule v salátech jsou pochoutkou i lékem v jednom.
ky a poté je snadno vykašlete. Sliz sliznici zároveň hojí, zvlhčuje
a uklidňuje podráždění. Velké množství slizových látek obsahuje
AlMa

JAK TO VIDÍM JÁ
Tak moji milí člověčí přátelé,
jsme zase o jeden měsíc starší,
čas vánoční, na který jsme se
těšili, je za námi a nyní prožíváme dny všední. Ne však všední natolik, abychom nezažívali
věci nestojící za zaznamenání.
Jestliže jsme o vánočních
svátcích lamentovali nad nezimním počasím a svátcích na blátě, první měsíc v novém roce
nám to však bohatě vynahrazuje. Sněhová nadílka a třeskuté mrazy, to je počasí, ve kterém si každý musí dávat pozor na své zdraví.
Ať už to je nástup různých nemocí, tak i nebezpečí úrazů způsobených kluzkým povrchem vozovek a hlavně chodníků. A u tohoto
se chci ve svém dnešním pojednání poněkud zastavit. Vím, že má
psí mysl nemůže vidět do všech člověčích problémů, ale přesto

jsem vyslechl od několika lidiček nářky na mizerný úklid města
od všeho kluzkého, co nám v tomto období zimní počasí přináší.
Nemohu ze svého okna posoudit, zda se dá vše zmíněné stíhat ke
spokojenosti všech, ale má psí mysl mi říká, že snad někde sedí
človíček, který má toto vše na starosti a neuklizenost chodníků a
uliček nedopustí. Chce se mi věřit, že dělá vše, co je v jeho silách,
aby jeho spoluobčané netancovali na náměstí prapodivné tance
(jeden takový jsem viděl na vlastní oči) a tím neriskovali své zdraví při tak banální činnosti, jakou chůze bezpochyby je. Jedině pak
je možné zalamentovat na neočekávanou změnu počasí a tím si
neošetřené chodníky alespoň před sebou nějak omluvit.
Moji mílí přátelé, svými dnešními slovy nechci nikoho poučovat, ale jestliže v mých dnešních slovech vidí někdo sebe a pozitivně si vše zhodnotí, nehovořil jsem zde nadarmo a má psí dušička
bude upřímně spokojená.
Zdraví vás váš Ben
zm

PLÁNOVANÉ AKCE V ORLICKÉM ZÁHOŘÍ

Knihovna v Rokytnici

I.)

OHLÉDNUTÍ ZA KNIHOVNOU

Občanské sdružení Za horami, 517 64 Orlické Záhoří 18
IČO: 27056163
ve spolupráci se
Sdružením SPLAV, o.s. Skuhrov n.B.
a Místní akční skupinou Vyhlídka o.s. Záměl
pořádají v rámci realizace projektu
č. 09/006/41200/002/000287
JAK NA TO
 v sobotu 13.2.2010 v Orlickém Záhoří čp. 34
vzdělávací seminář:

Milí čtenáři. Dovolte mi jedno krátké ohlédnutí za uplynulým
rokem v naší knihovně. Kromě dětské akce Noc s Andersenem,
na jejíž přípravě se už mimochodem pracuje i letos, se podařilo
dvakrát uspořádat burzu knížek a Halloween v knihovně. Akci,
z níž vzešla dvě krásná strašidla – Maskoti knihovny. Za jednu
z nejdůležitějších věcí však považuji vynikající spolupráci se
školní družinou, konkrétně s paní učitelkou Lídou Hamáčkovou,
která má nemalou zásluhu na zvýšení počtu dětských návštěvníků
knihovny.
Pár zajímavostí: nejoblíbenějším dětským spisovatelem v naší
knihovně je Thomas Brezina, který píše jak dívčí romány, zábavOCHRANA A ROZVOJ KULTURNÍHO
nou literaturu pro holky i kluky, tak i napínavé dětské detektivky.
DĚDICTVÍ VENKOVA
Mezi dámami jednoznačně vedou romány Joy Fieldingové, Dani8.00 – 17.00 hodin
elle Steelové či Barbary Cartlandové, ovšem posledním hitem se
Svoji účast potvrďte vždy týden před konáním semináře
stala tetralogie Stmívání, Nový měsíc, Zatmění a Rozbřesk autorna adresu: sdruzeni@oszahorami.eu
ky Stephanie Meyerové. Vedle těchto novinek lze ale v knihovně
nebo na tel.: 737 012 205 - J. Matyášová
nalézt i jejich mnohem letitější kolegyně, nejstarší knihou zde jsou
Seminář včetně workshopu zdarma!
Sebrané spisy J. K. Tyla vydané v roce 1877. Jako „lehkou“ liteBližší informace o programu najdete na: www.oszahorami.eu
raturu před spaním bych pak rozhodně nedoporučovala publikaci
II.)
Minuty s Jiřím Paroubkem, která je se svými 4,2 kg nejtěžší knihou knihovny. A na závěr ještě něco pro kutily a zahrádkáře. Od leV sobotu 27. února 2010 od 14 hodin pořádá
MŠ a ZŠ Orlické Záhoří Dětský karneval v místním pohostinství tošního roku jsou v knihovně k zapůjčení časopisy Bydlení a Dům
a zahrada.
KoP
na návsi. Více na: www.orlickezahori.eu.

USKUTEČNĚNÉ AKCE V ORLICKÉM ZÁHOŘÍ
V sobotu 9. ledna 2010 se uskutečnila v Orlickém Záhoří
Tříkrálová sbírka České katolické charity, ve které koledníci i
přes řádnou nadílku sněhu v obci vykoledovali 5.270,- Kč.
Děkujeme za Vaši přízeň.
Foto: Jana Matyášová

 Strašidelná dvojka – vítěz soutěže „Maskot knihovny
2009“, autorka Tereza Dostálová, 6. třída ZŠ Rokytnice.
Foto: MIKS

ABBA, JAZZ I ZDENĚK IZER
RYCHNOV – Únorový program rychnovského Pelclova
divadla je doslova zahlcen
PLESY – jak v divadle, tak ve
Společenském centru.
Pro přehled: pátek 5.2. Ples
DÉČKA (PD), sobota 6.2. Ples
zahrádkářů (SC), pátek 12.2.
Ples průmyslové školy (SC),
sobota 13.2. Ples FAB (PD),
pátek 19.2. Ples vojenského
útvaru Týniště (SC), sobota 20.2. Ples MATRIX (PD),

pátek 26.2. Ples učiliště (SC),
v tentýž den Ples Mateřinka
(PD).
Kromě toho si můžete zatančit na nedělních TANEČNÍCH
ODPOLEDNÍCH: 7.2. se skupinou COMBI, 21.2. s kapelou
O. ŠTENCLA. A v březnu se
můžete těšit na Ples zdravotníků (5.3. - PD) a Ples Rychnovského dětského sboru (13.3.
- PD).
A pak tu jsou zajímavé

koncerty. Ve čtvrtek 11.2.
od 19.30 hodin se představí
ABBA WORLD REVIVAL,
desetičlenný soubor složený
z profesionálních hudebníků,
interpretující švédskou legendu. Příznivce špičkového jazzu
potěší koncert tria ELENA SONENSHINE a JOCOSE JAZZ
(středa 17.2. v 19 hodin), tentokrát v malém sále Pelclova
divadla. Zábavu naprosto jasně
jistí ZDENĚK IZER se svou

show PO PLASTICE PÍPL ve
středu 24.2. v 19.30 hodin.
Dětem je určeno představení ZIMNÍ PŘÍBĚHY VČELÍCH MEDVÍDKŮ (středa
10.2. v 8.30) v podání divadla
KRAPET Praha. A pak lákavé
vystoupení televizně známých
osobností
FRANTIŠKOVO
ČAROVÁNÍ S MAJDOU (neděle 28.2. v 10.30 hodin).
ba

PLACENÁ INZERCE

Trafika Dana Veselá
náměstí Rokytnice v O.h.
 dobíjení telefonů přes terminál
 kurzové sázení
 sazka, sportka ON-LINE
 denní tisk  upomínkové předměty
 drogerie

Vše

chn
k n y zvem
áku
pu! e

OTEVÍRACÍ DOBA:
pondělí - pátek
sobota
neděle

6 - 17 hod.
7 - 12 hod.
8 - 12 hod.

ŽALUZIE
KRČMÁŘ
Žaluzie všech druhů, typů a provedení
Firma: 465 612 077
Mobil: 602 412 012
Privat: 465 612 602

564 01 ŽAMBERK
SNP 1348










Termotěsnění do oken a dveří
Termoizolační dvojskla
Sítě proti hmyzu do oken a dveří
Termorolety plastové i hliníkové
Garážová vrata, markýzy a rimini
Bezpečnostní dveře zámky štíty a závory
Zimní slevy

www.zaluziecz.cz
e-mail: clona@tyhan.cz

JÍDELNA Radka Klementová
Rokytnice v Orlických horách

Nabízí: OBĚDY 55,- bez polévky 50,OSLAVY
HOSTINY
Na objednávku: houskové knedlíky
bramborové knedlíky + špalíčky
buchty, buchtičky
dorty, rolády

ZABÍJAČKOVÉ HODY

sobota 20.2.2010 od 11.30 hod.
domácí zabíjačkové pochoutky

Pečovatelská služba
Města Rokytnice v Orlických horách

NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY
při zajištění stravy a chodu domácnosti
při osobní hygieně
při zvládání běžných úkonů o svoji osobu
při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
při uplatňování práv, při obstarávání osobních záležitostí

PROVOZNÍ DOBA – pracovní dny
Pondělí – pátek 6.30 – 15.00 hodin
e-mail: pecovatelska.sluzba@mu.rokytnice.cz,
dasa.lavrencikova@mu.rokytnice.cz
tel.: 491 616 996

ZPRÁVY Z FARNOSTI
Římskokatolická farnost
Rokytnice v Orlických horách
informace: mobilní telefon 731 598 995

TRAFIKA PETR KUNC
ROKYTNICE
NABÍZÍME:

 Valentýnské
– tašky, blahopřání, dárky, sladkosti
 na Josefa
- blahopřání, pohledy, dárky
 Dále také velký výběr krmení
pro zvířata dle vašeho přání

Pravidelné nedělní bohoslužby
se konají:
8.30 hodin
10.00 hodin
11.30 hodin

Pěčín
Rokytnice v Orlických horách
Souvlastní

Ubytování v Rokytnici v Orlických horách
pro turisty a rodiny s dětmi
možnost i dlouhodobého ubytování.
telefon: 494 595 326, 736 752 200
e-mail: info-service@rokytnice.cz

KŘÍŽOVKA O CENY HLÁSKOVÁ KŘÍŽOVKA
ERBY A ZNAKY MĚST
A ŠLECHTICKÝCH RODŮ
6.díl

Město … (první tajenka) leží na … (druhá tajenka). Obec byla
založena před rokem 1267 a ve 14. století již byla městem. V 17.
století jsou zde založeny papírny. V roce 1746 tady vypuklo velké povstání Valachů, které bylo potlačeno v roce 1751 vojskem a
portáši. Od roku 1820 je otevřen léčebný ústav. Bývalý lázeňský
dům slouží k rekreaci.
Městský znak má v červeném podkladě … (třetí tajenka) s otevřenou branou a po hradbách kráčí černý lev se zlatou korunkou.
VODOROVNĚ: A. Část hlavy, troufale. – B. TŘETÍ TAJENKA.
– C. Pučet, Obchodní akademie (zkr.), hrůzovláda. – D. Rostlina
Pcháč, město na Aljašce, slovenský herec. – E. Slavnostní kabát,
Autonomní oblast (zkr.), nazpět. – F. Ibsenovo drama, bývalý francouzský tenista. – G. Jemná mlhovina, jméno slovenského herce
Hlaváčka. – H. Bodavý hmyz, pochod. – I. Mzda, Uzbecké město.
– J. Východočeský dopravce, bolestně. – K. Ruský souhlas, modla, německy „ale“, nad mořem (zkr.). – L. DRUHÁ TAJENKA. –
M. SPZ Náchoda, iniciály dirigenta Ančarla, SPZ Čadci.
SVISLE: 1. PRVNÍ DÍL TAJENKY. – 2. Hudební nástroj, jugoslávské víno, ovocná zahrada. – 4. Podnik ve Vansdorfu, mongolský pastevec, český literát. – 5. Pohybovat se vzduchem, šlechtična. – 6. Řeka v Rusku, domácí chlapecké jméno Oldřicha. – 7.
Mezinárodní název souhvězdí Drak, zbabělec. – 8. Materiál na výrobu nábytku, správní jednotka. – 9. Ženské jméno, rozpad tkání,
zeleninové pokrmy. – 10. Řeka ve Španělsku, francouzský romanopisec, stádium vývoje hmyzu. – 11. Indické tělesné a dechové
cvičení, organizace zajišťující pomoc postiženým, uvnitř. – 12.
DRUHÝ DÍL PRVNÍ TAJENKY.
NÁPOVĚDA: D – ATKA, F - NOAH, I - ALAT, 4 – ADLA, 11 –
YOGA
Vladimír Čihák

Znění tajenky zašlete
poštou nebo odevzdejte
v zalepené obálce v Městském informačním a kulturním středisku v Rokytnici v Orlických horách do
20. ledna 2010. Všechny správné odpovědi budou slosovány. Vylosovaný výherce získá 100,- Kč. Nezapomeňte uvést
svoje jméno, příjmení a adresu.

VÝROČNÍ SCHŮZE PĚČÍNSKÝCH HASIČŮ
V sobotu 23. ledna se v hospodě U Urbanů v Pěčíně konala
valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Pěčín. Sešlo se na 30
členů a členek, aby společně s pozvanými hosty z Rokytnice a Bartošovic vyslechli výroční zprávu z úst starosty sboru Pavla Píče,
pokladníka Ing. Petra Janovce a velitele Petra Jareše. Přítomní byli
seznámeni s připravovanými akcemi na tento rok. Naplánoval se:
Hasičský ples, pořádání hasičské soutěže v Pěčíně, fotbalový turnaj, opékání selete a spoluúčast na pořádání Dětského dne.
Vystoupil také pěčínský starosta Miroslav Petr, který poděkoval
za činnost členům Sboru dobrovolných hasičů a seznámil je s vývojem projektu na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Pěčíně.
Text a foto: ZS

Sbor dobrovolných hasičů v Pěčíně
srdečně zve na

HASIČSKÝ
PLES
v sobotu 13. března 2010 od 20 hodin
v sále U Rykrů v Pěčíně

 Na fotografii z výroční schůze SDH Pěčín jsou zachyceni
zleva: pokladník Ing. Petr Janovec, starosta sboru Pavel Píč,
host z bartošovického sboru František Koďousek, velitel Petr
Jareš a strojník Jaroslav Klícha.

PO ROCE OPĚT SKVĚLÝ MOTOSKIJÖRING V ROKYTNICI
Pomalu se už stává tradicí rokytnické klání odvážných mužů
na crossových motorkách,
kteří za sebou táhnou neméně
odvážné lyžaře. Po loňských
dvou vydařených závodech,
kdy počasí vůbec nepřálo, bylo
v sobotu 23. ledna vše úplně jinak. Skvěle připravená trať na
louce pod nádražím, vynikající
(i když trochu mrazivé) počasí,
skvělí jezdci i lyžaři a v neposlední řadě báječní diváci, kterých se opět sešlo kolem půl
tisícovky, to vše tvořilo kolorit
perfektně zorganizované akce.
Závod byl vypsán pro kategorii „hoby“, neboť naše město
i přes obětavost a pracovitost
organizátorů městského Automotoklubu, ještě nemá licenci
pro závody mistrovství republiky. To však nebránilo sedmi
dvojicím vlastnícím profilicenci, aby zdejší pořadatele odměnily svou účastí a tím závod
patřičně zkvalitnily. „Hobíků“
se pak na startu sešlo celkem
devatenáct. Jejich závod byl
rozlosován do čtyř skupin, které si to v celkem čtyřech jízdách každý s každým rozdali
o postup do finálových jízd o
umístění. „Profíci“ pak jeli čtyři bodované jízdy a poté si to
rozdali ve finále.
K vidění byly nádherné sou-

boje, vynikající výkony jednotlivců a také několik pádů
(všechny se šťastným koncem), prostě vše, co k tomuto
krásnému sportu patří. A také
výsledky byly pro pořadatele
potěšující. Perfektně připravená akce byla orámována vítězstvím lyžaře Honzy Fajta,
druhým místem jezdce Martina Pňáčka a v neposlední řadě
čtvrté místo Petra Michaličky,
který nebýt pádu ve finále, byl

také na bedně. „Hobíků“ bylo
nakonec oceněno prvních šest
dvojic a „profíci“ na prvních
třech místech.
Celkově to byl nádherný zá-

vod, za který patří dík všem
obětavým pořadatelům a všem,
kdož se na jeho zdárném průběhu podíleli.

A ještě jména nejlepších:
„Hobíci“: 1. Kavka, Fajt
„Profíci“: 1. Mňuk, Langer
2. Pňáček, Motl
2. bratři Šrorellové
3. Mařík, Roháček
3. Šefranko, Müller
4. Michalička, Šroller
5. Jenske, Fendrych
6. Kubíček, Hovad

zm

 Napínavý souboj jezdců a lyžařů při závodech v motoskijöringu na trati u nádraží v Rokytnici v Orlických horách. Foto ZS

„Především nám šlo o úpravu návsi a opravu komunikace před
a za školou. Vzhledem k budování základní technické vybavenosti
JAVORNICE – Už před rokem jsme hovořili se starostou Javorni- pro výstavbu rodinných domků Na Pastvině došlo k značnému poce Josefem Serbouskem, co nového v obci se odehrálo a co nového škození cest. Také jsme provedli demolici čp. 252 a stodoly u bývalé
fary a vzniklé pozemky bylo nutno povrchově upravit a připravit na
je čeká. O rekapitulaci jsme ho požádali i letos.
budoucí využití. Přes různé komplikace se veškeré práce podařilo
zajistit a za školou vznikl velmi hezký prostor na bydlení. Rovněž
úprava vstupního prostranství se nám opět přes drobné komplikace
povedla,“ konstatoval javornický starosta.
Co se týče přípravy pozemků a parcel Na Pastvině včetně základní technické vybavenosti, jednalo se o velmi nákladnou akci. „Náklady byly veliké, ale jiná cesta ku zvelebení obce nebyla. Dnes už
tam stojí čtyři domy, je prodáno 18 stavebních pozemků, takže pro
budoucí prodej zbývají jen čtyři pozemky,“ řekl Josef Serbousek.
Plastová replika busty T.G.Masaryka byla znovu osazena na
památník místo původní bronzové, která byla ukradena. „Zároveň
jsme si nechali zhotovit repliku bronzovou, která je uschovaná ve
školních prostorách,“ dodal starosta.
Letos Javornické čekají nejrůznější opravy a úpravy, v záměru je
vytvoření nového hřiště za školou. A také nový územní plán. Na vtíravý dotaz, zda Josef Serbousek bude kandidovat do zastupitelstva
 Výstavba rodinných domků Na Pastvině za školou
či pak i na post starosty, odpověděl: „Rozhodně chci zůstat pro obec
v Javornici. Foto: Alena Mohrová
užitečný, ale kandidovat do nějaké funkce nehodlám.“
ba

JAVORNICE SE ZVELEBUJE

Šedesát let kopané v Rokytnici
v Orlických horách - DÍL DRUHÝ
Léta šedesátá:
V minulém díle našeho časoměrného putování rokytnickým
fotbalem, kterému je v tomto
roce šedesát let, jsme opustili
jeho borce v roce 1960, kdy byla
obnovena činnost po téměř tří-

leté odmlce. A je to návrat hned
dvojnásobný neboť vedle již minule zmíněného Sokola vlétne do
soutěží též vojenský celek místní
posádky Dukla a nutno říci, že
mnohdy je na tom výkonnostně
lépe než jeho civilní kolegové.

Do jara sezony 1967-1968, kdy
se Dukla naposledy účastní soutěží se odehrálo několik derby
utkání, která dokonale okořenila
sportovní dění v našem městě.
Bohužel ve zmíněném osmašedesátém končí nejen éra vo-

 Archivní fotografie Sokola Rokytnice ze sezóny 1960 – 61. Horní řada zleva: Frosch Jindřich, Frosch František, Krčmář, Radlinger, Aliger, Ruman. Dolní řada zleva: Žídek, Tkáč, Marek,
Gron, Hermann.

MĚSTO
ROKYTNICE
V ORLICKÝCH HORÁCH
517 61
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jenského fotbalu, ale i posádky,
která uvolňuje místo ve městě na
dlouhá léta ruským okupantům.
Sokol jako na houpačce
Civilní celek se v první polovině tohoto období pohybuje
po většinou ve třetí třídě okresu
Rychnov nad Kněžnou, odkud
postupuje v sezoně 1964-1965
o třídu výš a v té se udrží až do
konce desetiletí. Celé toto období je o hledání cesty, kterou se
má kopaná ve městě ubírat. Zde
se také prezentují osobnosti jak
z řad hráčů, tak i lidiček, kterým
se tento sport stal celoživotní láskou. Stačí jen vzpomenout jména jako jsou bratři Froschové,
Gron, Krčmář, Radlinger, Aliger,
Ruman, Herrmann, Žídek, Holý,
Hriň, Skutil, Přemek Bárnet,
Šafránek, Gavač a další hráči,
to přece co jméno, to je pojem.
No a když k tomu přiřadíme ještě jména jako jsou Pelant, Josef
Rücker starší, Dostálek, Šírek
a jiní, je tento výčet sice neúplný, ale dostačující k tomu, kolik
osobností se v šedesátých letech
v rokytnickém fotbale pohybovalo. Důležité na této době je to,
že se tento sport odrazil k lepším
zítřkům, které přišly v letech sedmdesátých. Ale o tom zase až
příště.
zm
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