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Rokytnická                                               s lipovým květem a legendou

     Tak jako má Štramberk – štramber-
ské uši, Ho�ice – ho�ické trubi�ky – tak 
Rokytnice p�ivádí na trh ROKYTNIC-
KOU MEDOVINU s lipovým kv�tem. 

� Pro� práv� s lipovým kv�tem? 
   Na okraji Rokytnice sm�rem k Novému 
dvoru se m�žete projít památnou lipovou 
alejí, na znaku m�sta je vyobrazena lípa 
se šplhajícím medv�dem, kterého p�ilá-
kala v�n� v�elího medu z dutiny stromu 
– to jsou indicie, které p�isp�ly ke vzniku 
zlatavého lahodného moku. 
   Rokytnická medovina s lipovým kv�-
tem pat�í do skupiny p�írodních medovin. 
P�i její výrob� nebyly použité žádné um�-
lé látky – je bez barviv, aromat, kyselin, 
um�le vyrobeného lihu. Její chu� je pouze 
z medu a lipového kv�tu. Jde o unikátní 
medovinu, která je vyráb�na pouze pro 
m�sto Rokytnici. Na jejím vývoji a p�í-
prav� se podíleli zástupci m�sta a spole�-
nost Medovinka Hlinsko, která produkuje 
nejvíce druh� medovin v �eské republice. 
Použité suroviny a motiv na etiket� vy-
cházejí z tradic a legend malebného m�s-
te�ka, které je bránou Orlických hor.
   Medovina má tu výhodu, že je v rozum-
né mí�e zdravým nápojem, p�i kterém m�-
žete posed�t s p�áteli, ale také jako „hor-
ká“ vás zah�eje v zimním období, kdy si 
ji vychutnáte po návratu z b�žecké stopy 
nebo p�ímo ve ski areálu sjezda�ských 
tratí. 
� Co je to medovina?
   Medovina je výborný a lahodný nápoj 
z medu, vody a p�ípadn� dalších ochucu-
jících surovin. Její mocnou a tajemnou 
sílu poznali již dávní Keltové, je zcela 

ur�it� nejstarším evropským alkoholic-
kým nápojem. Po tisíciletí byla spole�-
n� s pivem zastoupena na všech hodov-

ních stolech. Teprve 
s p�íchodem vína 

za�ala postupn� 
její konzumace 
klesat. V mo-
derní dob� pak 

byla nahrazena levn�jšími víny nebo liho-
vinami s lihem vyrobeným z obilí.
   Princip výroby medoviny je pom�rn� 
jednoduchý a je podobný výrob� vína. 
Med se v daném pom�ru roz�edí vodou 
a tento vzniklý roztok se v�tšinou va�í. 
Do zchladlého roztoku se pak p�idá živná 

s�l a speciální kvasinky a roztok se nechá 
kvasit. Po vykvašení vznikne v podstat� 
medové víno, které se dosladí a dochu-
tí. Medovina bývá kvalitn�jší a mnohem 
dražší, pokud se na slazení medoviny po-
užije výhradn� med, v�tšinou se ale po-
užívá cukr, což nijak výrazn� nesnižuje 
kvalitu medoviny a zárove� ji �iní 	 nan�-
n� dostupn�jší.
   Medovina se ochucuje bu
 b�hem vý-
roby p�idáním r�zných bylin nebo až 
na konci výroby p�idáním aromat nebo 
extrakt�. Zvláštností mezi medovinami 
jsou melomely. Takto se ozna�uje skupi-
na medovin, do které byla p�idána ovoc-
ná š�áva. Melomela je nápoj východních 
Slovan� a jde o nápoj naprosto speci	 cké 
a jedine�né chuti.
   Mnoho výrobc� v sou�asné dob� po-
užívá p�i výrob� medoviny barviva, ky-
seliny, líh, vyrobený jiným zp�sobem 
než vykvašením medu. Medovinu velmi 
p�eslazují �epným cukrem. �asto postu-
pují i nezákonn� a degradují tak tento 
starobylý a lahodný nápoj. P�vodní me-
dovina má sv�tle až tmav� žlutou barvu, 
není kyselá ani ho�ká, má p�íjemnou chu� 
po medu a p�ípadn� dalších surovinách, 
neobsahuje p�idané kyseliny a nem�la by 
být „hustá“ po �epném cukru. Medovina 
má podle zákona obsahovat 10 – 15 % 
alkoholu, nápoj nad 15 % alkoholu nesmí 
být ozna�ován jako medovina.
Rokytnickou medovinu s lipovým kv�tem 
si m�žete zakoupit v M�stském informa�-
ním a kulturním st�edisku v Rokytnici 
nebo u vybraných prodejc� ve m�st� 
a okolí.
           Marcel Gregor a Alena Mohrová

medovina
Orlické hory a především Rokytnice představuje svůj nápoj



z Rokytnice v Orlických horách
    Již tradi�n� p�inášíme na této stran� komentovaný výb�r z usne-
sení Rady m�sta a Zastupitelstva m�sta Rokytnice v Orlických 
horách. Zasedání Rady m�sta se konala 29. b�ezna a 12. dubna 
2010, jednání zastupitelstva prob�hlo dne 26. dubna 2010. Všech-
na usnesení v úplném zn�ní si lze p�e�íst na webových stránkách 
m�sta www.rokytnice.cz nebo jsou k dispozici na M�stském ú�a-
du.

Z RADY MĚSTA:
� Rada m�sta byla seznámena s výsledky pr�zkumu pot�eb 
sociálních služeb regionu Rokytnicko. �ešení je t�eba hledat 
zejména v oblasti podpory a pomoci pe�ujícím osobám a ro-
dinám, rozší�ení informovanosti o možnostech a dostupnosti 
sociálních služeb, stále je t�eba hledat cesty k dalšímu ší�ení te-
rénních služeb na celém území mikroregionu. Respondenti také 
de	 novali speci	 cké pot�eby ob�an� v jednotlivých obcích, 
nej�ast�ji byl zmi�ován problém jiné ordina�ní doby praktické-
ho léka�e a otevírací doby lékárny v objektu zdravotního st�e-
diska v Rokytnici v Orlických horách. Od 1.1. 2010 došlo již 
k �áste�nému zlepšení této situace.
� Nov� byl stanoven ceník poplatk� z hrobového místa. 
Ro�ní pronájem pozemku pro hrob byl stanoven na 7 K�/m2, 
za služby spojené s nájmem hrobového místa na sjednanou de-
setiletou dobu nájmu se bude platit 780 K� v p�ípad� jednoho 
hrobu a 1176 K� v p�ípad� hrobky. 
� Na základ� prob�hlého výb�rového �ízení na dodavatele 
stavby „Revitalizace parku a výstavba p�ístupového chodníku 
v Dolním sídlišti“ doporu�ili radní zastupitelstvu, aby stavbu 
realizovala 	 rma MADOS MT s.r.o. Lupenice, která p�edložila 
nejnižší cenovou nabídku.
� Radní Mgr. Morávek upozornil Radu m�sta na nebezpe�ný 
úsek místní komunikace v lokalit� Plachta, kde došlo ke zna�-
nému propadu t�lesa vozovky. Na místo bude instalováno p�e-
nosné dopravní za�ízení upozor�ující zejména projížd�jící cyk-
listy na nebezpe�í na uvedené komunikaci.
� Spole�nost �EZ plánuje realizovat vým�nu vedení nízkého 
nap�tí v Nebeské Rybné. V návaznosti na tuto informaci uložila 
Rada m�sta zpracovat návrh obnovy ve�ejného osv�tlení v Ne-
beské Rybné v�etn� možného zp�sobu jeho 	 nancování.
� Na objektu �.p. 97 dojde k vým�n� st�ešní krytiny. Rada 
m�sta za tím ú�elem schválila uzav�ení smlouvy o dílo s panem 
Radkem Do�kalíkem.
� Vydavatel regionálního sborníku Panorama p�edložil 
radním požadované dopl�ující údaje týkající se 	 nancování 
náklad� na vydávání tohoto periodika. Rada m�sta na jejich zá-
klad� schválila i pro letošní rok poskytnutí p�ísp�vku ve výši 
4 000 K� na vydávání sborníku.
� Rada m�sta schválila poskytnutí dotací na jednorázové 
akce, o které si požádaly organizace pracující s mládeží, a to 
v této výši: SRPŠ 12 000 K�, �RS 4 000 K�, TJ AFK Union 
5 000 K�.
� Radní vzali na v�domí vyú�tování letošního III. reprezen-
ta�ního plesu m�sta Rokytnice v Orlických horách. Ples skon-
�il se ziskem 28 388 K�. Výt�žek z tomboly ve výši 18 500 K� 
bude ur�en k zajišt�ní výstroje pro ženské hasi�ské družstvo. 
Radní také stanovili datum konání plesu v p�íštím roce na 11.
února 2011.
� Na základ� negativních zkušeností a ohlas� uživatel� d�t-
ského h�išt� v sídlišti U Nádraží zm�nila Rada m�sta provozní 

�ád h�išt� tak, aby bylo ur�eno pouze pro d�ti do 13 let v�ku 
s dohledem dosp�lé osoby.
� Rada m�sta p�evzala záštitu nad akcí „Orlický seká�“ po-
�ádanou spole�ností Orlicko a.s. dne 5. �ervna 2010 v Nebeské 
Rybné. Jedná se o sout�ž v kosení trávy kosou.

ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTA:
� Zastupitelé schválili rozd�lení dotací na podporu celoro�-
ních aktivit sportovních a mládežnických organizací následov-
n�: TJ AFK Union 45 000 K�, 1.FC 118 700 K�, Tennis Club 
27 000 K�, Wiyrhanea 60 000 K�, Tane�ní kroužek 7 800 K�, 
Hasi�i – d�ti 23 000 K�, �RS 3 500 K�, Sportovní klub p�i ZŠ 
35 000 K�. Celkov� bylo takto rozd�leno 320 000 K�.
� Starosta m�sta p�edložil zastupitel�m k projednání návrh 
na ud�lení Ceny m�sta za rok 2009 bývalému starostovi panu 
Antonínu Štefkovi a poslankyni paní Ing. Han� Orgoníkové 
za „významný podíl na zajišt�ní projektu „Rekonstrukce a do-
stavba školského areálu v Rokytnici v O.h.“ v letech 2002-05 
s doporu�ením, aby cena byla ud�lena ob�ma navrženým sou-
�asn�. Pan Antonín Štefek se výrazn� zasazoval o p�ípravu 
projektu a jeho realizace a poslankyn� Orgoníková „zásadním 
zp�sobem p�isp�la k zajišt�ní 	 nancování celého projektu“.   
Zastupitelé však schválili ud�lení ceny pouze panu Antonínu 
Štefkovi, zatímco ud�lení ceny paní poslankyni Ing. Han� Or-
goníkové v�tšinov� odmítli podpo�it.
� Zastupitelstvo m�sta schválilo uzav�ení dodatku ke smlou-
v� o dílo s 	 rmou Adam Levý, na základ� kterého bude pro-
vedena rekonstrukce rozvod� elektrické energie i v p�ízemí 
budovy M�stského ú�adu. Rekonstrukce se provádí na základ� 
revizního zjišt�ní týkajícího se elektroinstalace v budov�.
� Zastupitelé byli seznámeni s výsledky výb�rového �ízení 
na dodavatele stavby „Revitalizace parku a výstavba p�ístu-
pového chodníku na Dolním sídlišti“ a uložili zav�ít s vít�zem 
sout�že, 	 rmou MADOS MT s.r.o. Lupenice, smlouvu o dílo 
na provedení této stavby.
� Starosta m�sta informoval Zastupitelstvo m�sta, že Zastupi-
telstvo Královéhradeckého kraje odsouhlasilo poskytnutí bezú-
ro�né p�j�ky m�stu Rokytnice v Orlických horách na p�ed	 -
nancování projektové dokumentace projektu na obnovu bývalé 
sýpky za budovou m�stského ú�adu, kde má být vybudována 
moderní muzejní expozice Muzea Orlických hor. Zastupitelé 
m�sta schválili uzav�ení smlouvy o p�j�ce s Královéhradeckým 
krajem.
� Na jednání zastupitelstva se dostavili manželé Maixnerovi 
za ú�elem objasn�ní zám�ru vybudování p�ístavby a  zázemí 
Horského hotelu Rokytenka, kv�li kterému si požádali o pro-
dej �ásti pozemku ve vlastnictví m�sta Rokytnice v Orlických 
horách. Zastupitelstvo m�sta po vyslechnutí jejich prezentace 
schválilo prodej p�edm�tné �ásti pozemku.
� Také pro rok 2010 získalo m�sto 	 nan�ní prost�edky 
na „Program regenerace m�stské památkové zóny“, ze kterých 
na základ� schválení zastupitelstva bude �áste�n� 	 nancována 
obnova dve�í v kostele Nejsv�t�jší Trojice a nát�r st�echy kos-
tela Všech Svatých v Rokytnici v O.h.
� Zastupitelé také projednali a schválili odprodej nepot�eb-
ného materiálu z Muzea Pevnosti Hani�ka demontovaného 
v objektu R79 Mýtina dle soupisu p�ipraveného vedoucím mu-
zea.
Na základ� podklad� pro RM a ZM zpracoval                        -mvk-

ZPRÁVY



OTÁZKA PROOTÁZKA PRO
Janu Gärtnerovou, 
referentku Odboru výstavby 
a ŽP na MěÚ v Rokytnici

  Všichni žadatelé o byt v Rokytni-
ci v Orlických horách mají povin-
nost do roka svoji žádost písemn� 
nebo osobn� aktualizovat. Na žá-
dosti musí být aktuální pravdivé 
údaje (zm�na jména, zam�stnání, 
pobytu a podobn�). Pokud ža-
datel do jednoho roku od podání 
žádosti neprojeví o byt zájem, to 
znamená, že na stávající žádosti 
nepotvrdí svým podpisem a da-
tem, že žádost trvá, bude žádost ze 
seznamu uchaze�� o byt vy�aze-
na. V dubnu byla vy�azena �ada 
t�chto žádostí, které je nyní ješt� 
možné do 30. �ervna 2010 aktua-
lizovat.                Irena Hocková

   M�stský ú�ad Rokytnice v Or-
lických horách oznamuje v sou-
ladu se zákonem �.247/1995 Sb. 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 
o volbách do Parlamentu �R, že 
hlasování v Rokytnici v Orlic-
kých horách prob�hne:
dne 28.05.2010 od 14.00 
do 22.00 hodin (pátek), dne 
29.05.2010 od  8.00 do 14.00 
hodin (sobota).

  Místem konání voleb do Po-
slanecké sn�movny Parlamentu 
�R pro volební okrsek Rokytni-
ce v Orlických horách je zase-
dací místnost v p�ízemí budovy 
M�stského ú�adu v Rokytnici 
v Orlických horách, nám. Jin-
d�icha Šimka �p.3, Rokytnice 
v Orlických horách.
  Zapisovatelkou okrskové volební 
komise v Rokytnici v Orlických 

horách byla starostou jmenována  
Jaroslava Holendová, pracovnice 
M�Ú Rokytnice v Orl.h.
  P�ípadné dotazy ohledn� sezna-
mu voli��, voli�ských pr�kaz�, 
p�ípadn� další dotazy kolem 
voleb zodpoví osobn� v kan-
celá�i Organiza�ního a správ-
ního odboru v p�ízemí budovy 
M�Ú, nebo na tel.�.494379026, 
494379021.

   V roce 2009 byla vytvá�ena 
pracovní místa ve�ejn� prosp�š-
ných prací (VPP) v rámci pro-
jektu Ve�ejn� prosp�šné práce 
I, který je v rámci Opera�ní-
ho programu Rozvoj lidských 
zdroj� 	 nancován z Evropského 
sociálního fondu a státního roz-
po�tu �eské republiky.
  V období od 1.4.09 do 30.6.09 

byla ve m�st� Rokytnici v Or-
lických horách v rámci projek-
tu podpo�ena 3 pracovní místa 
na VPP za 39 664,- K�, z toho 
výše p�ísp�vku z Evropského 
sociálního fondu �inila 75%, tj. 
29 748,- K� a ze státního rozpo�-
tu �eské republiky �inila 25%, tj. 
9 916,- K�.
  Pracovní místa podpo�ená v rám-

ci VPP byla zam��ena na úklid 
a údržbu ve�ejných prostranství 
m�sta a místních komunikací. 
Vytvo�ení t�chto míst významn� 
napomohlo k umíst�ní p�edevším 
dlouhodob� a opakovan� evido-
vaných uchaze�� s nízkou kvali-
	 kací a sou�asn� bylo p�ínosem 
k zabezpe�ení úklidu a údržby 
ve m�st�.               MÚ Rokytnice

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2010

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

Vyřazené žádosti o byt 
v Rokytnici v Orl. horách

� Na h�išti u Sídlišt� 1. máje 
v Rokytnici v Orlických ho-
rách byla zahájena výstavba 
„Sportovního areálu pro 
všechny generace“. Jaké 
možnosti sportovního vyžití 
v tomto areálu vzniknou?

   V tomto novém sportovním 
areálu najdou vyžití ob�ané všech 
v�kových kategorií. Po�ínaje 
t�mi nejmenšími, kte�í vyrazí 
s lopati�kami k velkému písko-
višti. D�ti od 6 do 12 let uvítají 
lanovku, trampolínu, vrtuli a vel-
ký multizábavný prvek, na kte-
rém nebude chyb�t skluzavka 
se šplhací v�ží a horolezeckou 
st�nou. Pro mládež a dosp�lé 
zde bude h�išt� pro hobbygolf, 
petanque, víceú�elové asfaltové 
h�išt� pro malou kopanou a ko-
šíkovou. Bude zde rovn�ž h�išt� 
pro plážový volejbal a badmin-
ton. Mnozí z nás si ur�it� rádi 
zahrají stolní tenis, který je také 
sou�ástí projektu. Pro celý areál 
bude platit provozní �ád a také 
bude mít svého správce. Zájmem 
m�sta je nabídnout smysluplné 
využití volného �asu, p�edevším 
d�tem a mládeži, ženám s d�tmi 
na mate�ské dovolené, zdravotn� 
postiženým osobám a mladším 
senior�m. Myslím si, že výstavba 
nového sportovního areálu bude 
velkým p�ínosem pro naše m�sto.

Železniční muzeum

Další fotogra	 e ze slavnostního otev�ení muzea naleznete na: www.e-kuryr.blog.cz

  V sobotu na 1. máje 2010 
krátce po 10. hodin� dopoled-
ní p�est�ihli slavnostn� pásku 
nov� otevíraného železni�ního 
muzea v rokytnické nádražní 
výtopn� senátor JUDr. Miro-
slav Antl, starosta m�sta Petr 
Hudousek a Aleš Filip z Leto-
hradského železni�ního 
klubu. Otev�eno pro 
návšt�vníky bude 
od kv�tna do �íjna 
o sobotách od 10 
do 16 hod., 
v pr�b�hu 
p r á z d n i n o -
vých m�-
s í c � 

i o ned�lích od 10 do 16 hod. 
Návšt�vníci si mohou prohléd-
nout obrazový i listinný ma-
teriál z historie lokální dráhy 
Doudleby – Vamberk – Ro-
kytnice, každé zastávce na tra-
ti je v�nován zvláštní panel. 
Nejv�tším exponátem nov� 

otev�eného muzea je parní lo-
komotiva 320.111.
   Hodinu po slavnostním ote-
v�ení se v prostorách výtopny 
konala další velká událost. Jeden 
z železni�ních fand� si vybral 
jako místo svatebního ú�adu prá-
v� prost�edí výtopny, aby si tak 
se sli�nou rokytnickou dívkou 

mohli �íci své ano nikoliv p�ed 
oltá�em, ale p�ed parní loko-

motivou.
 -mvk- 

Foto: Zuzana 
Sob�slavová

otevřeno



Na horním konci Slatiny nad Zdobicí 
je k vidění několik tisíc šafránů

14.5.2010 CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA O INDII 
- zajímavé povídání, promítání fotografi í z cest po 

severozápadní Indii s Mgr. Adamem Duškem, 
začátek v 18 hodin v Domě Splav                   

22.5.2010 SOBOTNÍ DÍLNA - VÝROBA ŠPERKU 
- každý si vyrobí šperk z korálků pod vedením šperkařky 

Věry Polanské. Začátek ve 13 hodin.                 
28.5.2010 MINI FILMOVÝ KLUB - OZVĚNY EKOFILMU                             

ARCHITEKT ODPADU - GARAGE WARRIOR. 
Začátek promítání v 19 hodin                 

                                
TĚŠÍME SE NA VÁS

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

Folklorní, společenská a sportovní akce
ORLICKÝ SEKÁČ

Sout�ž seká�� po�ádá Orlicko a.s. se sídlem v Nebeské Rybné pod 
záštitou Rady m�sta Rokytnice v Orlických horách.

Klání se koná 5. �ervna v Nebeské Rybné p�ed areálem 
spole�nosti od 11 hodin. Sout�ž prob�hne za každého po�así.

Prezence ú�astník� od 9 do 10 hodin.
    Další informace na www.orlickoas.cz  Zde se m�žete také 

do sout�že p�ihlásit. Nebo na �ísle 736 753 702

Dobové oble�ení ú�astník� i návšt�vník� vítáno.

Program na květen
SDRUŽENÍ SPLAV ROKYTNICE VÁS 

SRDEČNĚ ZVE  Ve spolupráci se Správou Chrá-
n�né krajinné oblasti Orlické 
hory a M�stem Rokytnice v O.h. prob�hla v sobotu 10. dubna 
neobvyklá akce, kdy byla po lo�ských škodách zp�sobených 
vich�icí a �íjnovou sn�hovou nadílkou vy�išt�na památná alej 
strom�, která vede od Rokytnice západním sm�rem k Novému 
Dvoru. S touto iniciativou p�išla Správa CHKO Orlické hory, 
která oslovila formou leták� a informací v rádiu ve�ejnost s žá-
dostí o pomoc p�i této �istící akci. Jejich prosbu nakonec vyslech-
ly více než dv� desítky p�evážné ob�an� m�sta a b�hem t�í hodin 

se poda�ilo vy�istit od v�tví a odpadk� nejcenn�jší úsek aleje. 
Nezbytnou techniku na zajišt�ní svozu d�eva poskytly technic-
ké služby m�sta Rokytnice v O.h. a spole�nost Selka s.r.o., která 
hospoda�í na okolních pozemcích. Osobn� jsem se tohoto úklidu 
také aktivn� ú�astnil a p�iznám se, že m� zájem ve�ejnosti velmi 
pot�šil. Mezi brigádníky byly i n�které d�ti z naší základní školy, 
které doprovázely i jejich u�itelky. Tato alej je hojn� navšt�vova-
ná ve�ejností a v poslední dob� sílí kritika práv� na její neut�šený 
stav. Prozatím je alej prost�ednictvím Pozemkového fondu �R 
v majetku státu, který mimo nejnutn�jší zásahy nemá o její roz-
sáhlejší revitalizaci zájem. M�sto hledá v poslední dob� ve spo-
lupráci s CHKO zp�sob, jak tuto cennou dendrologickou památ-
ku zachránit i pro budoucí generace. Momentáln� je jedine�nou 
p�íležitostí využití evropských dotací. Bohužel i tento jistý zdroj 
	 nan�ních prost�edk� zatím nep�esv�d�il stát, aby se o záchranu 
aleje za�al více zajímat.                                        Petr Hudousek

Úklid památné aleje 
v Rokytnici

� Na dvacet dobrovolník� pomohlo s úklidem památné aleje 
v Rokytnici. Foto: Petr Hudousek

  Na 30 metr� dlouhém pruhu 
21 koso�tverc� (každý o stran� 
jednoho metru) kvetou šafrány 
�i krokusy. Ty p�stuje doma šes-
tým rokem jejich p�stitel Milan 
Kr�má�, „v civilu“ zahradník ko-
lowratského zámku v Rychnov� 
nad Kn�žnou. První rok nasázel 
1200 cibulek, druhý rok taky 1200 
a stejn� tak t�etí rok. „V každém 
koso�tverci je zasazeno 1200 

cibulek. Nejd�ív jsem vyházel 
mastnou hlínu do hloubky 15 cm 
a do každého koso�tverce nave-
zl t�i kole�ka dobrého kompostu 
s pískem pom�ru 1:1 až 1:2. Kon-
cem �ervna je pose�u, aby se roz-
množily,“ dodal.
  Kdo jel n�kdy o Vánocích kolem, 
ví, že jeho domek p�i silnici má 
každé dva roky od roku 1998 krás-
nou váno�ní výzdobu.               -kr-

  V sou�asné dob� se lidé �asto 
vrací prost�ednictvím r�zných 
spole�enských akcí do minulosti, 
k tradi�ním dovednostem a �e-
mesl�m. Je to v dnešní usp�cha-
né a p�etechnizované dob� velice 
milé. O výrobky mistr� truhlá��, 
ková��, dráteník�, sedlá��, kera-
mik� a nevím, koho ješt� všeho, 
je veliký zájem. �asto tito mist�i 
p�edvád�jí své um�ní na r�zných 
poutích, spole�enských a sportov-
ních akcích. Lidé se zájmem sle-
dují jejich práci a n�které úkony si 
mohou p�ípadn� i vyzkoušet.
  Jednou ze základních doved-
ností na venkov� bylo v minu-
losti kosení trávy. Kosou se mu-
sel um�t ohán�t n�kdo z každé 
chalupy. Existovali i sezonní 
seká�i. Sekala se tráva a samo-
z�ejm� i obilí.
  Dnes už mnoho mladých lidí 
neví ani, o co jde. Máme motoro-
vé kosy, r�zné seka�ky a lišty. Pro-
to jsme se rozhodli zorganizovat 
akci, která by tuto �innost p�iblíži-

la. V��íme, že pobaví i ty, kte�í to 
pamatují. 
  Sout�ží dáváme p�íležitost p�ed-
vést se t�m, kte�í to ješt� umí 
a v improvizované sout�ži by 
mohli pom��it své síly. Položili 
jsme si také otázku, jestli je v kaž-
dé obci n�kdo, kdo to ješt� umí. 
Pomozte tyto lidi najít. Všechny 
rádi p�ivítáme.
  Zveme také širokou ve�ejnost 
na tuto akci. Ob�erstvení, jídlo 
i pití zajišt�no. �epovat se bude 
také Rychnovské pivo. T�šíme se 
na vás.
  Návšt�vník�m umožníme pro-
hlídku nového penzionu Orlicko 
(bývalá škola), umožníme jim 
odpálit si golfový mí�ek na našem 
h�išti a chystáme i další doprovod-
né akce: výstavu zem�d�lské me-
chanizace, ko�ský potah a další.
  N�kte�í, když už budou v Nebes-
ké Rybné, t�eba navštíví soutok 
Zdobnice a Klauzy a pokochají se 
pohledem na Pla�tivou skálu. Sou-
tok je p�ístupný z Popelova.    J.J.



Pohled do historie

� Pohled na obec P��ín z místa nad Krahulcovými (dnes V�chtovi). Detaily, které p�ipomínají dobu 
minulou: na louce vedle silnice k Rokytnici tehdy ješt� nestály bytovky, kousek vedle je vid�t st�echa 
dnes již neexistujícího domu Viktora Pospíšila, �erstv� vysázený sad u Urban� „v louce“, p�vodní 
d�m rodiny Jirsových… 

INZERCE 
V HORSKÉM KURÝRU
Nabízíme vám možnost 

inzerování v měsíčníku Hor-
ský kurýr. Inzeráty je možné 

podávat písemně, 
e-mailem či osobně 

v redakci Horského kurýra: 

Městské informační 
a kulturní středisko 

Rokytnice v Orl.h. a redakce 
Horského kurýra

nám. T.G. Masaryka 4
517 61 Rokytnice 

v Orlických horách

Tel.: 494 595 326, 
736 752 200

e-mail: hoku@rokytnice.cz

Platný ceník naleznete 
na www.e-kuryr.blog.cz. 

Další informace získáte 
v redakci Horského kurýra.

Zajímavé novinky na květen 2010
Pro dospělé:
Ve znamení blíženců:  
Pilcher, R.
Láska přišla jako bouře: Birk-
ner-Mahlerová, F.
Sběratelka jedů: Rudorf, S.
Slavnosti krokodýlů: 
Jakoubková, A.
Zápisky šílencovy: Mládek, I.

Historické romány:
Ohnivá pečeť: Kraus, S.
Ve službách Svatoplukových: 
Bauer, J.

Detektivky:
Na dosah ruky: Erben, V.
Poslední pád Mistra Materny: 
Erben, V.
Mrtvá světice: Reichsová, K.
Golem a Sára: Kavčiak, V.
Naučná literatura:
Přírodou z Polabí k hranič-

ním horám
Proč to ten pes dělá
Pro mládež:
Klub záhad - Pomsta hraběte 
Gundolfa: Brezina, T.
Klub záhad - Smrtící souboj: 
Brezina, T.
Ve škole straší: Smolíkovi, K. a J.
Totálně ulítlé prázdniny: Bre-
zina, T.

Dívčí romány:
Letní vzplanutí: Makoliová, P.
Pět holek vítězí:  Svobodová, V.

Naučná literatura:
Český jazyk a literatura – uce-
lená a přehledná příprava 
k maturitě a k přijímacím 
zkouškám na střední a vysoké 
školy

Pro děti:
Čtu a vím – Divoká zvířata

Knihovna Rokytnice

Pomoc na dvou frontách
P��ÍN – V pátek 9. dubna v odpoledních hodinách zorganizova-
li �lenové p��ínské TJ Sokol sb�r kovového odpadu. Za vydatné 
pomoci místních mladík� dokázali „vy�istit“ obec od zbyte�ností 
a zárove� se postarali o tak vítaný 	 nan�ní p�ísp�vek do sokolské 
pokladny.                                                                                       ba

Letošní výtvarné dílny se 
budou tentokrát konat 

v krásném prostředí kousek 
od Pastvinské přehrady 

na chatě Holas.

1.dílna proběhne 
od 2.7. do 11.7.2010

2.dílna proběhne 
od 16.7. do 25.7.2010    
Věková kategorie je od 8 
do 14 let, pokud se bude 

chtít zúčastnit mladší dítko 
a bude samostatné a šikovné 
uděláme po dohodě výjimku.

Cena kurzu je 4200,-, 
zahrnuje ubytování, jídlo, 

pitný režim, materiál výtvar-
ných dílen, lektory, výlet, aj.

Co si všechno vyrobíte:
� keramika – aroma lampy, 
šperky s barevným taveným 

sklem, točení na kruhu.
� práce s ručním papírem – 

barevné lampióny, 
kašírované sošky

� šperky z fi mo hmoty
� práce s textilem – mnoho 
druhů batik, výroba kabelky, 

polštářku, stylizace trička
� výroba herbáře

Co si zahrajem:
máme pro Vás připraveno 

mnoho zajímavých a zábav-
ných her, ale tou hlavní bude 
Hledání ztraceného města, 

která nás bude provázet celým 
pobytem a věřte, že se máte 

na co těšit.

Chcete prožít 10 prima prázdninových dnů, 
užít si spoustu legrace, her a vyrobit plno krásných věcí, které 
si pak všechny odvezete domů? Potom jsme tu právě pro Vás!

Kontakt: tel: 731572784, 731843843, 731733076
e-mail: rukama.

nohama@centrum.cz, 
web: rukamanohama.wgz.cz

Taky si nás můžete přidat na facebooku: RUKAMA NOHAMA
Nashledanou na Pastvinách Jana, Markéta a Monika

– rukama nohama



� Jaké byly d�ti, když jste za�ínala a jaké jsou te�? Cítíte 
n�jaký rozdíl?
D�ti (?), d�ti jsou po�ád stejné. Jen p�sobení rodi��, školy a spo-
le�nosti se m�ní. Nejsem si jistá, že práv� tyto zm�ny jsou k lep-
šímu. U našich nejmenších (kde toho dosp�lí ješt� nestihli tolik 
ovlivnit), je patrné zhoršení vyjad�ovacích schopností a výslov-
nosti. Zopakují t�eba celou dlouhou reklamu na cokoliv, ale sa-
mostatnou delší v�tu neumí sestavit. Dost �asto malé dít� neslyší 
od maminky vypráv�t pohádku s laskavým pou�ením, ale bezpe�-
n� ovládá „st�íle�ky na po�íta�i“ (mnoho dosp�lých potom jásá 
nad jeho šikovností). Takže naše malé d�ti jsou stejné, jen mají 
jiné možnosti a více nabídek z okolí. Ob�as chybí takové „mali�-
kosti“ jako každodenní vypráv�ní s mamkou a ta�kou, spole�né 
zážitky, spole�n� prožitý �as a vzájemn� projevovaná láska a d�-
v�ra. Na t�chto b�žných „mali�kostech“ stojí d�v�ra, jistota, sebe-
jistota a pocit bezpe�í dít�te.
�  Jaké p�ednosti má podle Vás rokytnická školka a jaké jsou 
p�ípadn� její nedostatky?
Z mého pohledu je kladem naší mate�ské školy v�bec to, že žijeme 
v Rokytnici. Od naší polohy se odvíjí i náš Školní vzd�lávací program 
a celé sm��ování naší školy. Máme celkem velkou zahradu (kterou 
až upravíme podle svého, tak bude ukázková), ležíme pod horami, 
máme blízko do p�írody a m�žeme využít všeho, co nám nabízí náš 
kraj. Chceme d�tem poskytnout znalosti o kraji, ve kterém žijeme. 
U�it je úct� k základním lidským hodnotám. Seznamovat je s tradice-
mi a poznávání lidské moudrosti a vést ke zdravému životnímu stylu. 

NÁŠ ROZHOVOR
s ředitelkou MŠ Rokytnice

v Orlických horách 

� Co Vás p�ivedlo k tomu být u�itelkou v mate�ské škole?
Kam až moje pam�� sahá, a že opravdu již n�co pamatuji, tak 
jsem cht�la být u�itelkou v mate�ské školce. Jako správná dcera 
jdu ve šlép�jích své mamky (alespo� �áste�n�) a podle jejího 
vypráv�ní jsem už od dvou let m�la o svém budoucím povolání 
jasno. Mohu �íci, že bych t�žko našla jiné uplatn�ní, kde bych 
se cítila spokojená. S postupujícím v�kem a celkovým vývo-
jem spole�nosti, jsem š�astná, že mohu pracovat práv� s t�mi 
nejmenšími.

� Paní �editelka mezi „svými“ d�tmi.                              Foto: LG

Ur�it� je fajn i náš pedagogický sbor. Všechny u�itelky pln� spl-
�ují kvali	 kaci a každá preferuje r�zné aktivity. Tím je zajišt�na 
všestranná nabídka �inností pro d�ti. 
Další nabídkou pro d�ti je sbore�ek Sk�ivánek s p. u�. Grulichem 
a Obrázková angli�tina. 
Velmi si také cením stále se zlepšující spolupráce s rodi�i i se širší 
ve�ejností. Rodi�e v daleko v�tší mí�e spolupracují s u�itelkami, 
nabízí pomoc a hojn� se zú�ast�ují našich akcí. Každé dít� vycí-
tí, když je jejich maminka pozitivn� nalad�ná a p�i návšt�v� MŠ 
spokojená. V��te, že d�ti dovedou být pyšné, když jeho rodi�e po-
máhají školce. O tom sv�d�í nabídky maminek nap�. na pomoc 
p�i úklidu po malování nebo velké množství napletených a ušitých 
oble�k� na panenky. 
A nedostatky…? Jist� že jsou. Naší bolestí je budova, p�ilehlé 
„boudy“ a chyb�jící p�íst�ešek na umíst�ní hra�ek na zahrad�. Toto 
je v�c z�izovatele a v��ím, že v�tší opravy jsou v dohlednu. Pro 
zlepšení prost�edí jsme letos již ud�lali plno práce. Vnit�ek naší 
školní budovy se velmi zm�nil a barevn� zkrásn�l.
Rezervy v naší práci vidím ve spolupráci se ZŠ. V tomto sm�ru 
budeme hledat širší možnost spolupráce a provázanosti MŠ a ZŠ.

� Vybavuje se Vám n�jaký opravdu zajímavý zážitek z Vaší 
u�itelské praxe, na který se prost� nedá zapomenout?
Za t�icet let mezi d�tmi je zážitk� mnoho a mnoho jich z�stane 
u srdí�ka. Z nedaleké minulosti je p�íhoda s hrne�kem. Na zem 
upadl „�editelský hrne�ek“ a já za�ala ronit slzy. Malý Št�pánek 
m� p�ib�hl ut�šit se slovy: „Nebre�, napíšeme Ježíškovi.“ Za po-
moci paní uklíze�ky napsal a vhodil do pošty pro Ježíška. A oprav-
du. U Št�pánka pod strome�kem se našel nový hrne�ek na kávu. 
A krásn� se mi vzpomíná na malého hrdinu, který se mi se slzami 
v o�ích vrhl kolem krku a volal: „Neboj se! Já t� p�ed �ertama 
zachráním!“ – P�esn� takové vzpomínky vás posílí, když se n�co 
neda�í a když trávíte více �asu administrativou než u d�tí.

� M�žete nám prozradit n�jaké plány do budoucna v souvis-
losti se školkou, a co pot�ebujete k uskute�n�ní t�chto plán�?
Chceme se dát do již zmi�ované zahrady. Žijeme sice na ven-
kov�, ale zajímav� provedená zahrada m�že d�tem mnohé p�i-
nést a nau�it. Proto bych apelovala na rodi�e i širší ve�ejnost. 
Budeme pot�ebovat v�tší množství sazenic r�zných d�evin 
(bez trn�, nejedovaté, s nenápadnými plody, ne ovocné stro-
my a ke�e). Chceme vytvo�it Ka�en�inu zahrádku s kyti�kami, 
živým plotem, kameny, d�evinami, ale i kompostem a záhonky 
pro p�stování t�eba té nejv�tší �epy. Proto prosím rodi�e: až 
požádáme o pomoc, p�ipojte se. A také si p�ij
te zasadit strom 
se „svou ratolestí“. Za pár let p�ivede k onomu stromku vaše již 
dosp�lé dít� vašeho vnou�ka.
Plány jsou ješt� další, ale musíme postupn�. Nap�.: návšt�vy v no-
vém bazénu, celodenní vycházky i s rodi�i a hlavn� další aktivity 
se zapojením celé rodiny.

� Je n�co, co byste cht�la vzkázat rodi��m �i d�tem navšt�vu-
jícím naší mate�skou školu?
Myslím, že v�tšinu jsem zodpov�d�la již na p�edešlou otázku. 
Co se tý�e školky – zajímejte se o naší práci, p�isp�jte a pomozte 
v rámci svých možností. I když zrovna vaše dít� nechodí do naší 
mate�ské školy, tak pat�íme k vám a jsme a budeme další sou�ástí 
Rokytnice.
D�tem p�eji rodi�e, kte�í si na n� dovedou ud�lat �as, kte�í pro n� 
mají pochopení a hlavn� pro n� znamenají oporu, bezpe�í a milují-
cí náru�. N�kdy jsou lepší neumytá okna, než zklamané o�i dít�te, 
že práv� jeho mamka nemohla p�ijít t�eba na jeho besídku!                 

(…za �tená�e i rodi�e d�kuje za rozhovor Lucie Grunclová)

Bc. Vlastou Gallovou



� A� již to bylo na nádvo�í, kde pro-
hlídka za�ínala, nebo ve sklepních 
prostorách �i v kapli zámku – všude 
nás odborným výkladem provázela 
archivá�ka z P��ína paní V�ra Sla-
víková.

� Odpoledne pokra�oval Den pamá-
tek putováním v Rokytnici po stopách 
židovské komunity. Po�así nám p�álo 
a tak jsme se vydali s odborným vý-
kladem historika PhDr. Bohumíra Dra-
gouna z nám�stí dol� po židovské ulici.

� Zájem ve�ejnosti vždy upoutá rokytnický zámek. 
Tentokrát jsme pro tém�� sedm desítek návšt�vník� 
p�ipravili prohlídku a p�ekvapení v podob� koncertu.

� V Anenském sále nás �ekalo již vzpomínané p�ekvape-
ní – Trio Neugebauer ze Žamberka s koncertním vystou-
pením. Bylo velmi p�íjemné za zvuku houslí p�i Dvo�ákov� 
Humoresce kochat se štukatérskou výzdobou samotné-
ho sálu. Škoda jen, že zámek, ur�ený k prodeji, doposud 
nenašel svého majitele, který by se zasloužil o záchranu 
této kulturní památky. A tak budeme v��it, že d�tskou �ást 
hudebního tria budeme moci op�tovn� uvítat v rekonstru-
ovaném sále ješt� d�íve, než vyrostou do dosp�losti.

� Dozv�d�li jsme se nejen o židovské synagoze, která 
stávala v sousedství domu, kde se ješt� dnes nachází 
o�istná láze� – tzv. mikve – ale i o život� a náboženství.

� Odpolední putování 
kon�ilo na svahu s po-
z�statky náhrobk� ži-
dovského h�bitova, kde 
pan Dragoun vysv�tlil 
zvláštnosti a zvyklos-
ti židovské komunity. 
P�íkladn�, že kamínky 
na pomnících nahrazují 
kv�tiny.

Den památek v Rokytnici
Jako každoro�n� tak i letos se otev�ely v Rokytnici brány památek, kte-
ré m�žeme navštívit pouze výjime�n�.

Máme výhodu, že jsme krajem bohatým na historické zajímavosti, a tak se 
ur�it� m�žeme t�šit na pokra�ování zase p�íští rok. Sta�í si vybrat.

Text a foto Alena Mohrová a Petr Lavren�ík



ZÁPIS dětí 
do MATEŘSKÉ ŠKOLY 

v Rokytnici  v Orl. horách 
pro školní rok 2010/2011 

se koná ve čtvrtek 
13.5.2010 od 8 do 11 hodin 

v budově mateřské školy.
K zápisu se dostaví ro-
diče, kteří budou chtít 

umístit své dítě 
od 1.9.2010 nebo 

během školního roku. 
Vezměte s sebou rodný 

list dítěte.
Během zápisu probíhá 

„DEN 
OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ“ v MŠ.

   A to se nám jednou p�ihodila podivná v�c. Když 
jsme se jednoho krásného dne sešli všichni ve škol-
ce, uvid�li jsme n�co, co jsme dosud nevid�li. Náš 
velikono�ní zají�ek se celý rozplakal. A plakal tak 
dlouho a tak hlasit�, že to nešlo p�eslechnout.
   A tak jsme se rozhodli, že mu pom�žeme. Šli 
jsme tedy za ním a on nám pov�d�l, že poztrácel 
sv�j poklad a že je mu to moc líto. Neváhali jsme 
ani minutu a honem jsme b�želi poklad hledat. 
Po dlouhém a usilovném hledání jsme ho p�eci 
jen našli. Byl rozsypán po celé zahrad�... asi dírka 
v košíku...  Každý jsme se rozb�hli na jinou stranu. 
Bylo ho všude plno, spousty mali�kých vají�ek 
a v nich náramné dobroty.
   Když jsme sebrali poslední vají�ko, všechno 

jsme donesli našemu zají�kovi. Ten když to vše vi-
d�l, tvá� se mu rozzá�ila jako sluní�ku. A za odm�-
nu, že jsme všechen poklad podctiv� vrátit p�išli, 
dostali jsme každý od zají�ka, co se nám do ko-
ší�ku vešlo. Zají�ek byl rád, že poklad nedostaly 
žádné zlobivé d�ti a rád nás 
za pomoc odm�nil.
   A na dobrotách jsme si ná-
ramn� pochutnali.  Jo, a jestli 
chcete našeho zají�ka poznat, 
p�ij
te za rok, to už tu zas 
bude s námi! Zatím nashleda-
nou 

D�ti a u�itelky 
z MŠ Rokytnice

� D�ti ze školky vynáší „Tetku Zimu“.                      
Foto: MIKS

Matematický KLOKAN 2010 Kterak jsme přivolali jaro
   Pro ty, kte�í se ješt� s touto matematickou sout�ží nesetkali, pár 
slov úvodem. Tato mezinárodní sout�ž vznikla v Austrálii a dnes 
probíhá v mnoha zemích sv�ta. �eská republika se k nim p�ipojila 
poprvé v roce 1995 a v posledních letech se po�et ú�astník� ustálil 
na 250 000. Na naší škole prob�hla tato sout�ž ve �tvrtek 18.3.2010. 
Rozd�lena byla do �ty� kategorií: Cvr�ek (2. - 3. ro�ník), Klokánek 
(4. - 5. ro�ník), Benjamín (6. - 7. ro�ník) a Kadet (8. - 9. ro�ník). 
Žáci kategorie Cvr�ek �ešili 45 minut 12 úloh, žáci ostatních kate-
gorií �ešili 60 minut 24 úloh. Tyto úlohy byly v�tšinou zam��eny 
na logické uvažování.
 Nejúsp�šn�jší �ešitelé:
 Kategorie Cvr�ek:  
1 - 2) Veronika Faitová 2. 39 bod�
1 - 2) Ond�ej Kolovratník 2. 39
3) Javier Rivera 2. 38
 Kategorie Klokánek:  
1)  Kate�ina Fiedlerová 5.B 80 bod�
2)  Veronika �erná 5.B 78
3)  Barbora Skutilová 5.B  71

 Kategorie Benjamín:  
1) Andrea Peterková 7. 76 bod�
2) Miloš Hanyk 6.  74
3)  Michaela Slezáková 7.  72

 Kategorie Kadet:  
1)  Václav Mller 9. 80 bod�
2) Václav Kapler 8. 72 
3) Milada Vávrová 9. 70

Mgr. Martin Vrkoslav a Mgr. Blanka Ko�ousková

Velikonoce v rokytnické školce

  To bylo tak. Po n�-
kolika propršelých 
dnech, možná i týd-
nech a n�kolika ne-
zvaných sn�hových 
nadílkách, jsme si 
s d�tmi �ekli DOST! 
Zima už musí jít 
spát. A tak jsme 
sesbírali všemožný 
materiál a vyrobili 
„Tetku Zimu“. Byla 
škaredá a krutá, 
ale zárove� krásná 
a n�žná - p�esn� jako 
zima na horách. 
  A aby bylo dílo 
dokon�eno, popadli jsme Tet-
ku Zimu za nohy a s pr�vodem 
a k�ikem tak velkým, jak jsme 
jen um�li ud�lat, jsme donesli 
Zimu k potoku, kde byla spálena 
na popel a vlnky naší Rokytenky 
ji odnesly hoooodn� daleko.
  Za zp�vu písni�ky „Sluní�ko, 
sluní�ko,...“ jsme se pomalu ubí-

rali do školky.
   A hle! Za chvilku se roztáh-
ly mraky a sluní�ko za�ínalo 
dostávat na síle. Od té doby už 
nespadla ani jedna jediná vlo�ka 
a my mohli pomalu odkládat tep-
lé šály, �epice a rukavice.
  Letos jsme nad tebou Zimo vy-
hráli a p�íšt� vyhrajeme zas!
            Vaši Vít�zové ze školky

BESÍDKA MATE	SKÉ ŠKOLY 
se uskute�ní 18. kv�tna 2010 

od 16.30 hodin v aule ZŠ Rokytnice v Orlických horách.



Noc s Andersenem
   Letos byla naše Noc s An-
dersenem na téma Karel May 
a indiáni. Naše knihovna m�la 
2 kmeny. Mamalakungové 
s ná�elníkem Hbitým Hrablem 
(Miloš Hanyk) a indiány Du-
ven (Tereza Dostálová), Plevel 
prérie (Nicole Do�kalíková), 
Dudovnit� (Karolína Láliová) 
a Pštrosí ocas (Veronika Toma-
nová) a druhým kmenem Seker-
níci s ná�elníkem Velkou hubou 
(Kamil Volt) a jeho bojovníky 
Bystrým okem (Tereza Rüc-
kerová), Velkou žízní (Micha-
ela Štefková), Velkým hladem 
(Eliška Michalcová)a Velkým 
kašlem (Robin Herman).
Jako první jsme šli již tradi�n� 
zdobit vají�ka a všichni jsme 
se na vají�kách p�kn� vy�ádili. 

My i naši velcí v�dci: Medv�dí 
tlapa (Petra Kone�ná), Orlí dráp 
(Michaela Brhlová) a Sokolí 
oko (Blanka Dostálová). Potom 
jsme si vyrobili indiánské p�e-
vleky. Na tom bylo nejlepší, že 
jsme si tam mohli dát, co jsme 
cht�li. A pak p�išel na �adu in-
diánský táborák. Sice pršelo, ale 
my jsme si to užili. Když jsme 
dorazili zp�t do knihovny, za-
�aly další sout�že. A hned v té 
první se ukázala naše šikovnost 
a u n�kterých i velká tvo�ivost. 
A to zejména u ná�elníka Vel-
ké huby, který si z igelitové 
tašky a své �elenky vyrobil 
originální plavky. Tato sout�ž 
totiž spo�ívala v tom vylovit 
za minutu co nejvíce plastových 
vají�ek pusou z vody, a to nás 

bavilo nejvíce. Potom tu byl 
další úkol, byli jsme p�ivázáni 
na lanech a házeli jsme po sob� 
mí�ky. A nechyb�lo ani p�ed�í-
tání a povídání o Karlu Mayo-
vi a jeho knížkách, u kterého 
všichni únavou usnuli.

Tereza Dostálová 
alias Duven

   Terez�in �lánek ješt� musíme 
doplnit o obrovské pod�kování 
Penzionu Terezka a panu u�ite-
li Pavlu Jane�kovi za bezvadný 
indiánský táborák a paní Dan� 
Fitzkové, která se nám v�nova-
la, když jsme „�ádili“ s vají�ky. 
Fotky z této vyda�ené akce na-
jdete na www.info.rokytnice.cz 
v sekci Užite�né informace – 
M�stská knihovna.            KoP

Autor fotogra
 e: MIKS

  V sobotu 27. b�ezna se v hale 
rokytnické základní školy 
uskute�nil velmi zda�ilý turnaj 
v halové kopané. Po�adatel�m 
se sešly p�ihlášky celkem šesti 
mužstev, která systémem každý 
s každým za �ízení zkušených 
arbitr� Fandy Valáška a Jar-
dy Ungera, svedla líté boje 
o opravdu hodnotné ceny. K vi-
d�ní bylo mnoho zda�ilých akcí 
a 	 nes, hodn� p�kných branek, 
ale také momenty pro poba-
vení. Za celý turnaj se v hale 
vyst�ídalo také pom�rn� velké 
množství divák�, takže se dá 
�íci, že se celá akce poda�ila 
a po�adatel�m za ni pat�í dík.
  A tak k úplnosti chybí jen po-
�adí ve kterém se mužstva se-
�adila: 
1. Sokol Javornice
2. dorost 1.FC Rokytnice v O.h.
3. Sokol Klášterec n.Orl.
4. Veteráni P��ín
5. Union Rokytnice v O.h.
6. Mladíci P��ín                      zm

 Plánované akce v Orlickém Záhoří
VÝLET DO POTŠTEJNA A LITIC PRO MALÉ I VELKÉ

z Orlického Záhoří. Více na www.oszahorami.eu
Bližší informace o programu najdete na:  www.oszahorami.eu

květen 2010

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 22.5.2010  
v Orlickém Záhoří čp. 34 (zasedací místnost OÚ)

vzdělávací seminář:
CHOV OVCÍ V SYSTÉMU EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

8.00 – 17.00 hodin
Svoji účast potvrďte vždy týden před konáním semináře

na adresu: sdruzeni@oszahorami.eu
nebo na tel.: 737 012 205  - J. Matyášová

Seminář včetně workshopu zdarma!

Velikonoční 
turnaj 

Unionu 
v halové kopané

POUTNÍ MŠE 
V ŘÍČKÁCH

V ned�li 
30. kv�tna 2010 

ve 14 hodin 
se uskute�ní 

poutní 
mše svatá 

v kostele 
Nejsv�t�jší Trojice 

v 	í�kách 
v Orlických horách.



Zeptali jsme se
Při příležitosti kulatého výročí existence fotbalo-
vého klubu AFK Union Rokytnice jsme požádali 
jeho prezidenta Jaroslava Ungera o odpovědi 
na několik otázek.

� Union slaví letos své dvacetiny. Jaké je Vaše zhodnocení t�ch 
uplynulých dvou desítek let?

   Zhodnotit 20 let v pár v�tách není tak jednoduché. Po spole�en-
ské stránce za uplynulých 20 let poskytl Union hrá��m, hrá�kám, 
fanoušk�m, fanynkám a všem, kte�í pro Union pracovali v r�z-
ných funkcích, takové zážitky, že na n� nelze zapomenout. Když 
vezmu jen všechny turnaje, setkání Rokytnic, zahrani�ní zájezdy, 
soust�ed�ní, samotné zápasy, oslavy vít�zství a zapíjení proher, je 
toho opravdu hodn�, na co lze vzpomínat. Po sportovní stránce 
m�žeme být také spokojeni. Muži 2x postup ze 4. t�ídy okresní-
ho p�eboru do 3. t�ídy, 1x okresní 	 nále poháru �MFS, 3x 	 nále 
a jedno vít�zství na turnajích Rokytnic. U žáky� a dívek sedmileté 
p�sobení v 1. lize �R, úsp�chy na mezinárodních turnajích v Bu-
d�jovicích (2. místo) a v Pa�íži (3. místo). Šest dívek to dotáhlo 
do 1. ligy �R žen, �ty�i dívky do mládežnických reprezentací �R. 
Je toho hodn� na fotbalový klub z malého horského m�sta, bez 
velkých 	 nan�ních možností. Všichni, kdo pro Union v uplynu-
lých letech n�co ud�lali, a� po sportovní nebo 	 nan�ní stránce, 
mohou být hrdí. Já jim za to touto cestou d�kuji.

� Ale p�eci, �eho si vážíte nejvíce?

   Budete se divit. Všechna sláva polní tráva. Nejvíce si vážím toho, 
že v sou�asnosti ješt� v�bec dáme dohromady tým žáky� a tým ju-
niorek a jsme schopni hrát dv� sout�že. Konkurence možností vy-
žití mládeže je totiž v dnešní dob� obrovská - a navíc ty po�íta�e. 
Za veliký úsp�ch považuji také, že za náš v sou�asnosti první tým 
žen, hrají jen naše odchovankyn�. To by p�eci m�l být smysl práce 
všech fotbalových klub�. Ne si výsledky kupovat pen�zi, nákupem 
hotových hrá��. Hodn� si vážím také toho, že mé t�i dcery hrály až 
do v�ku, kdy už by mi mohly p�inést dom� vnou�ata...

Váš nejv�tší zážitek s Unionem?

   Bylo toho hodn�, ale nejv�tší zážitky byly vždy na zahrani�ních 
výjezdech. Procestovali jsme s d�v�aty vlastn� celou fotbalovou 
Evropu: Amsterodam, Pa�íž, Manchester a dánský Aalborg. To 

bylo zážitk�! A� už byly veselé nebo dramatické, kterým se dnes 
už jen sm�jeme. Nap�íklad, když jsme m�li defekt na dálnici v N�-
mecku a nemohli jsme sundat rezervní kolo, bou�e v Chorvatsku, 
která vyplavila stan se všemi d�v�aty nebo stávkující mikrobus 
Isuzu v Aalborgu. Silným zážitkem bylo také vít�zství v turnaji 
Rokytnic na domácí p�d�, když už nám nikdo nev��il. To je práv� 
na fotbale to krásné.

� Co pro Vás v Unionu bylo nejt�žší?

  Práce s lidmi je sama o sob� to nejt�žší. Proto nep�íjemné byly 
vždy rozchody s trenéry, asistenty, funkcioná�i, hrá�i �i hrá�kami. 
A� už v dobrém nebo ve zlém. Nikdy jsem však necht�l dopus-
tit, aby se s Unionem stalo to, co s rokytnickým karate. Fungující 
oddíl s úsp�chy jsem p�edal „mistr�m sv�ta“ a za dva roky bylo 
po karate v Rokytnici. N�kdy musíte být nekompromisní.

� Jaké jsou plány Unionu do budoucna? 

   V dnešní dob� „kapitalizmu bez pozlátka“ nevidím budoucnost 
Unionu a v�bec sportu v menších m�stech a vesnicích nijak r�-
žov�. Veškeré dotace na mládež od �MFS a �STV jsou zruše-
ny a jak to bude s 	 nancemi z m�sta v budoucnu, to také nevím. 
Sponzoring od r�zných 	 rem je v dnešní dob� také v útlumu, 	 r-
my a podnikatelé mají svých starostí dost. Samoz�ejm� bychom 
cht�li udržet v �innosti oba dív�í týmy, ale bude to t�žké. Pravi-
coví politici na všech úrovních, by si m�li uv�domit, že rušením 
dotací na sportující mládež ji nep�ímo vedou na cestu konzumní 
spole�nosti. A to je mimo jiné Coca Cola, hamburgery, po�íta�e, 
nesportování a tedy i obezita, v horším p�ípad� alkohol, cigarety 
a drogy. Je to urážka všech našich p�edk�. Vždy jsme p�eci byli 
sportovní národ. Jedinou nad�jí by bylo najít 	 nan�n� silného ma-
jitele klubu. 

� Slyšel jsem, že se bude v Unionu op�t zakládat tým muž�. 
Co je na tom pravdy?

  Opravdu tým muž� p�ed dv�ma lety z 	 nan�ních d�vod� p�estal 
hrát. V sou�asnosti se 	 nance na sezonu 2010 – 11 sehnaly a bu-
deme tedy hrát. 

� Na tak malé m�sto dva týmy muž�? Není to zbyte�ná kon-
kurence a oslabování fotbalu v Rokytnici?

   Po�ád stejná písni�ka. Dva roky Union nehrál a p�išlo n�jaké 
zlepšení rokytnického mužského fotbalu? Já jsem žádný posun 
vp�ed nezaregistroval. O Unionu to nebude. Co se tý�e Unionu, ne-
chceme nikomu d�lat konkurenci nebo p�etahovat hrá�e. Za Union 
budou hrát z Rokytnice jen starší hrá�i, kte�í výkonnostn� na 1.FC 
již nemají. Pokud nám 1.FC pustí n�které mladší hrá�e, je to jejich 
rozhodnutí a my se mu bránit nebudeme. Co se tý�e hrá�� z jiných 
obcí nebo m�st, je to p�eci v�c samotných hrá��, kde budou hrát. 
Naopak, pokud se v Unionu objeví dobrý hrá�, ur�it� ho pustí-
me, ale tak to bylo i v minulosti. Petr Kánský, Adam Levý, Tomáš 
Levý, Milan Bartoš, Ros�a Fiedler, Milan Žalud a Vrá�a Holenda 
jsou toho d�kazem. Nakonec Union je dít� 1.FC, když 1.FC zruši-
lo v roce 1990 sv�j „B“ tým.

� A otázka na záv�r: Jak oslavíte 20. výro�í AFK Union Ro-
kytnice? 

   Pro ženy i muže se pokusíme sehnat slavné soupe�e k exhibi�-
nímu p�átelskému zápasu. A samotné oslavy prob�hnou od pátku 
do ned�le na myslivecké chat� o prázdninách.

Za rozhovor pod�koval Jan Morávek



   Z velkého množství rostlin, kte-
ré nám p�íchodem teplých dn� 
za�ne p�íroda nabízet, vybírám 
rostlinu, která m�la již za sta-
rých �as� vynikající pov�st. Již 
z d�tských pohádek víme, že 
na drobná poran�ní musíme p�i-
ložit líste�ek jitrocele. Tato by-
linka se v p�írod� objevuje �asto, 
nacházíme ji na polních a lu�ních 
cestách, na loukách, v p�íkopech, 
na ladem ležící p�d� – prakticky 
všude. Na t�chto místech se vy-
skytuje i její p�íbuzný, který má 
podobné ú�inky – jitrocel pro-
st�ední a v�tší. Jitrocelové listy 
sbíráme tehdy, když vyrostou 
do plné velikosti, ale ne�ekáme, 
až rozkvetou. Látky obsažené 
v listech ni�í bakterie, proto je 
jitrocel podle ov��ené praxe, 
s �eb�í�kem, nejlepším rostlin-
ným lékem na rány. Po p�iložení 
poma�kaných list� rány rychle 
a p�kn� hojí, lé�í i kožní pro-

blémy na nohou. A� již jsou to 
puchý�e z bot, zp�sobené ch�zí, 
nebo bércové v�edy. Vnit�n� je 
jitrocel nepostradatelný p�i lé�-
b� dýchacích orgán�, zvlášt� p�i 
silném zahlen�ní, kašli a plicním 
astmatu. Jitrocel také pro�iš�uje 
krev a žaludek, d�ležitý je pro 

lidi, kte�í mají slabé plíce a ledvi-
ny, bledý vzhled, kte�í trpí na vy-
rážky a lišeje. Jitrocel m�žeme pít 
v obvyklém dávkování bez obav, 
nebyly u n�ho zjišt�ny žádné ne-
p�íznivé ú�inky.
  V rukopise z 11. století se zacho-
vala anglosaská óda, která op�vu-
je dev�t rostlin a jitrocel oslovuje 
takto: „I ty, jitroceli, matko rost-
lin, otev�ená k východu, mocná 
v nitru, p�es tebe hrkotají vozy, 
p�es tebe jezdí ženy, p�es tebe jez-
dí ženiši, nad tebou odfukují bý�-
kové. Všem jsi vzdoroval a stav�l 
jsi se jim na odpor. Tak odporuj 
i jedu, nákaze a zlu, které p�ichá-
zejí do kraje.“
   �ajový nálev: l vrchovatou �a-
jovou lži�ku list� na ¼ litr vody, 
jen spa�íme a krátce vyluhujeme

Jitrocelový sirup na kašel

   Deset lžic nakrájených list� ji-
trocele rozmixujeme v ½ l vody. 
P�idáme 1 dcl destilátu a nechá-
me 1-2 dny stát. P�e	 ltrujeme, 
p�idáme 4 lžíce medu, trochu 
oh�ejeme, rozmícháme a uloží-
me do tmavé sklenice na chladné 
místo. Užíváme 3-5krát denn� 
po 1 lži�ce, po jídle.

  Jitrocelový sirup našich 
babi�ek

   Umyté listy uložíme ve vrstvách 
s cukrem do sklenice a všechno 
�ádn� stla�íme. Hmota se po-
stupn� usazuje. Následující dny 
se vrstvy dopl�ují, až je sklenice 
vrchovatá. Pak povážeme perga-
menem. V zahrad� na chrán�ném 
míst� vykopeme jámu a sklenici 
do ní vložíme. Nad sklenici dáme 
desku, zatížíme kamenem a celé 
zasypeme zemí. Deska i kámen 
mají z�stat viditelné. Za stálé 
teploty v zemi cukr zkvasí s listy 
na sirup. Po t�ech m�sících skle-
nici vyjmeme, š�ávu vylisujeme 
ovocným lisem, p�eva�íme, napl-
níme do lahví a dob�e uzav�eme. 
Kdo nemá možnost použít tento 
zp�sob kvašení, nechá sklenici 
stát na teplém míst� na slunci 
do doby, kdy se sirup usadí u dna. 
I takto získaný sirup dob�e p�eva-
�íme.

Vlastní zkušenost:
Pokud rána již hnisá, omývejte 
ji odvarem z jitrocele v�tšího, 
a když se za�íná hojit, pokra�ujte 
v omývání jitrocelem kopinatým, 
který ránu zacelí.

AlMa

Z košíku babky kořenářky
recepty - rady - zkušenosti

Jitrocel kopinatý – Plantago lanceolata

Jak to vidím já

   Ahoj, tak se vám hlásím zase 
po m�síci ze své pozorovatelny 
na nám�stí a pod�lím se s vámi 
o pár post�eh� z poslední doby.  
Dívám se te
 ze svého okna, 
odkud mám prima výhled, 
mnohem �ast�ji a rad�ji než 
p�ed pár týdny. Kone�n� je tep-
lo, svítí sluní�ko, zmizely hro-
mady sn�hu, nám�stí se p�kn� 
zazelenalo a snad i lidé se více 
usmívají. Teda alespo� n�kte�í. 
Taky víc postávají na nám�stí, 
i u nás p�ed poštou, a povídají 
si. Moc je neposlouchám, ale 
n�kdy mluví tak nahlas, že se 
je nedá p�eslechnout. Tak tuhle 
jeden povídal o druhém, že prý 
se odst�hoval b�hvíkam a hned 
tak ho už nepotkáme. Koukám 
za hodinu, a co mé psí o�i ne-

vidí? Ten odst�hovaný vychází 
z peka�ství. A tak je to �asto. 
�íkám si, pro� ti lidé po�ád do-
kola o sob� navzájem ší�í n�ja-
ké drby a fámy? Pak se do nich 
sami zamotají a nikdo z nich po-
�ádn� neví, co je pravda. Št�stí, 
že jsem tak vysoko v okn� nad 
nimi, ur�it� by m� cht�li p�ivzít 
do t�ch svých povída�ek.
   Pak taky �asto koukám a vi-
dím lidi úpln� cizí. V zim� nosili 
taková prkýnka, co prý na nich 
jezdí po sn�hu, te
 zas mají sva-
�ená dv� kola rámem, sednou si 
na n� a šlapou. Prý jezdí n�kdy 
až hodn� zdaleka, n�kte�í do-
konce i kdesi z ciziny, protože se 
jim tady u nás na horách líbí. Tu-
hle jeden tady z telefonní budky 
pod mým oknem n�kam zu�iv� 
telefonoval úpln� jinou �e�í, než 
mluví tady ti naši lidé. Povídali, 
že údajn� kamsi do Holandska. 
A ty korunky do toho p�ístroje 
jenom padaly. Pak koukám, šel 
do obchodu a nesl plnou taš-
ku všelijakých lahví. A skon�il 
naproti v restauraci a i já jsem 
svým psím zrakem vid�l tu horu 

masa, co mu tam donesli. Taky 
bych si dal! „No, nechal nám tu 
za tu chvíli asi p�knou hromád-
ku penízk�, mohl by jezdit �ast�-
ji“ brumlám si pro sebe. A další 
den zas jeden takový ten cizí 
chodil po nám�stí, zastavoval 
ty naše lidi tady a povídal n�co 
jako „engliš, fransé, italiáno“. 
Všichni kroutili hlavou, že ne 
a povídali naoplátku n�co jako 
„�esky, rusky“. A to zas krou-
til hlavou ten cizí. Až pak vám 
– sv�te div se – potkal takovou 
mladou holku, co já ji vidím, 
jak chodí tady p�es naše nám�stí 
každý den ráno ve stejnou dobu 
s taškou do takové hezké barev-
né budovy tam naho�e – prý že 
je to škola. Vyhrkl na ni zase to 
své „engliš“ a ta holka se s ním 
dala do �e�i. Celý zbytek dne 
jsem o tom p�emýšlel, až pak mi 
pov�d�li, že na sv�t� je to úplný 
babylón. Že ti naši tady mluví 
tím „�esky“ a ti zdaleka zas mlu-
ví jinak, jako je to „engliš, italia-
no“ a tak. To my psi teda nezná-
me. Když p�ijede s tím „engliš“ 
psí kamarád, tak si popovídáme 

a rozumíme si p�es celé nám�stí. 
No, ale prý v té škole se to „en-
gliš“ a ješt� n�jak jinak vyu�uje 
a tak ti mladí, jako byla ta holka, 
už to všichni umí a domluví se 
i s t�mi zdaleka. To je teda pa-
ráda. Protože když se ti cizí lidé 
tady domluví, dob�e nají, budou 
mít p�kný pelíšek na p�espání 
a uvidí taky n�co zajímavého, co 
doma nemají, tak p�ijedou ur�it� 
zase, nechají tu svoje penízky 
a snad vezmou i n�jaké pejsky, 
abych si m�l s kým popovídat 
i já.
    N�kdy bych se jel taky n�kam 
podívat, ale zase si �íkám, že ne-
m�že být všude jinde tak hezky 
jako je u nás, když ti cizí jezdí 
sem. A tak jsem tady spokojený 
a v��ím, že i vy lidé – myslím 
tady ti naši – jste tady rádi, 
i když to t�eba n�kdy z t�ch 
vašich povída�ek tak nevypa-
dá. Inu, všude je n�co, to víme 
i my psi. Tak užívejme sluní�ka 
a bu
me na sebe všichni hod-
ní, bude se nám tu hned žít lépe 
a radostn�ji.                 Váš Ben
                                            -mvk-



Okénko zdravíOkénko zdraví

Tetování a piercing nemusí 
být bez rizika

   Piercingová ozdoba by nem�-
la být z ledasjakého nekvalitní-
ho kovu. Stává se pak zdrojem 
nep�íjemných alergií. Trpí jimi 
podle statistik každá �tvrtá no-
sitelka piercingu. P�i výb�ru 
materiálu je dobré se poradit 
s odborníkem. 

   Nej�ast�ji se propichují uši. 
Ušní lal��ek se po propích-
nutí také nejlépe hojí. Ale p�i 
propíchnutí vrchní, málo pro-
krvené �ásti ušní chrupavky, 
vám tato m�že vypadnout a je 
po parád�. 

   Nejoblíben�jší místem, kam 
ženy a dívky situují sv�j pier-
cing, je pupík. Ale práv� zde 
m�že zp�sobovat nejv�tší 
zdravotní komplikace, protože 
v tomto míst� je neustále dráž-
d�n oble�ením, pásky a tak po-
dobn�.

   P�i aplikaci piercingu do du-
tiny ústní hrozí zna�né riziko 
infekce v tomto na bakte-
rie velmi bohatém prost�edí. 
Po propíchnutí jazyka je b�ž-

ným doprovodným jevem otok, 
který v krajním p�ípad� m�že 
zp�sobit i zablokování dýcha-
cích cest, poškození nerv� pak 
dokonce m�že p�ivodit ztrátu 
chuti �i znecitliv�ní jazyka. Po-
škození dásní a zub� jsou další-
mi negativními doprovodnými 
jevy, proto se zde doporu�uje 
používání platových ozd�bek.

  Ani propichování intimních 
míst není bez rizika. Ženy by si 
m�ly dob�e rozmyslet piercing 
prsních bradavek, poškození 
mlékovod� p�ivozuje n�kdy pro-
blémy p�i kojení. Piercing v kli-
torisu a penisu m�že p�i chybné 
aplikaci zp�sobovat problémy se 
vzrušivostí a ztopo�ením. Tedy 
úpln� opa�ný efekt než by si no-
sitelé piercingu p�áli.

   Po aplikaci piercingu bychom 
místo vpichu nem�li v�bec na-
má�et, o koupání v bazénech �i 
rybnících ani nemluv�. Krátko-
dob� je pokožka v míst� vpichu 
zarudlá, m�že docházet i k vý-
toku tká�ového moku.

-mvk-

   Tetování a piercing jsou dnes 
velmi v oblib�. N�které orna-
menty jsou skute�n� mnohdy 
p�knými um�leckými výtvory, 
o n�kterých se to naopak dá 
st�ží �íci. Je jist� v�cí vkusu 
každého, zda si chce nechat oz-
dobit své t�lo hezkým motivem 
�i obrázkem nebo si jej nechat 
propíchnout na nejr�zn�jších 
místech. P�edtím než zamí�íme 
do tetovacího nebo piercingo-
vého studia, bychom však m�li 
krom� estetického hlediska 
zvážit i zdravotní rizika a podle 
toho dále postupovat. Na n�ko-
lik takových rizik bychom vás 
rádi upozornili.

Tetování
   Tetovací salóny zásadn� musí 
dodržovat hygienická pravidla. 
Proto je dobré se obloukem vy-
hýbat r�zným pochybným pod-
nik�m. A to už v�bec nemlu-
víme o kamarádech, kte�í se 
tvá�í, že to také perfektn� umí! 
Z nedostate�n� sterilizované 
jehly se lehce m�žete nakazit 
žloutenkou typu B nebo C, vi-
rem HIV a taková hnisavá rána 
na místo p�vabného tetování 
zp�sobená infekcí zlatým sta-
fylokokem není ur�it� také nic 
p�íjemného. P�i výb�ru tetova-
cího salónu je t�eba si všímat, 
zda prost�edí p�sobí �istým 
dojmem, nástroje jsou dokona-
le sterilizovány, tatér používá 
chirurgické rukavice. Tetované 
místo musí být p�ed zákrokem 
správn� dezin	 kováno. Dobré 
je také opat�it si na salón p�e-
dem n�jaké reference.

   K nej�ast�jším rizik�m pat-
�í krom� infekce také alergie, 
stresová nebo fóbická reakce. 
U osob citlivých na ur�ité zna�-
ky zeleného �i �erveného bar-
viva, na kovy, na latex �i na ze-
lené mýdlo m�že vzniknout 

alergická reakce, z tetovaného 
místa pak m�že vytékat �irá 
kapalina nebo místo z�ervená. 
A pozor! Alergická reakce se 
projeví t�eba až po n�kolika 
letech. Zdrojem alergických 
reakcí nemusí nutn� být pouze 
trvalé tetování, ale i do�asné te-
tování henou nebo i jen oby�ej-
né d�tské nalepovací tetování.

   Na tetování by také m�li za-
pomenout všichni ti, kte�í pro-
d�lali kardiochirurgický výkon 
nebo trpí vrozenými srde�ními 
vadami.

   Tetování se 2-3 týdny hojí. 
Jedná se p�eci jen o zna�ný zá-
sah do k�že, která potom bolí, 
zarudne a reaguje podrážd�n�.

Piercing
   Také zde platí podobná pra-
vidla týkající se výb�ru salónu 
a zásad dodržování sterilního 
prost�edí p�i samotném výko-
nu. Ale hrozí i n�která další 
rizika. 

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

placená inzerce



placená inzerce

Trafika Dana VeseláTrafika Dana Veselá
náměstí Rokytnice v O.h.

� dobíjení telefonů přes terminál 
� kurzové sázení
� sazka, sportka ON-LINE 
� denní tisk �  upomínkové předměty 
� drogerie

OTEVÍRACÍ DOBA:OTEVÍRACÍ DOBA:
pondělí - pátek  6 - 17 hod.
sobota  7 - 12 hod.
neděle  8 - 12 hod.

Všechny zveme
 k nákupu!

ŽALUZIE KRČMÁŘ
� Žaluzie všech druhů, typů a provedení
� 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

 
 www.zaluziecz.cz

e-mail: clona@tyhan.cz

Firma:  465 612 077

Mobil:  602 412 012

Privat:  465 612 602

564 01 ŽAMBERK
SNP 1348

TRAFIKA TRAFIKA 
PETR KUNCPETR KUNC
ROKYTNICEROKYTNICE

� velký výběr DVD 
za 49,-

� papírnictví
� drogerie

� dětské jednorázové 
pleny

� široký výběr nápojů
� stáčený alkohol

� krmení pro zvířata

NABÍZÍME:

Pečovatelská služba 
Města Rokytnice 

v Orlických horách

NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY

��p�i zajišt�ní stravy a chodu domácnosti
��p�i osobní hygien�
��p�i zvládání b�žných úkon� o svoji osobu
��p�i zprost�edkování kontaktu se spole�enským prost�edím
��p�i uplat�ování práv, p�i obstarávání osobních záležitostí

PROVOZNÍ DOBA – pracovní dny
Pond�lí – pátek   6.30 – 15.00 hodin

e-mail: pecovatelska.sluzba@mu.rokytnice.cz, 
dasa.lavrencikova@mu.rokytnice.cz

tel.: 491 616 996

JÍDELNA Radka Klementová
Rokytnice v Orlických horách

pořádá

22. května od 15.00 hodin
DĚTSKÉ ODPOLEDNE

(v případě nepříznivého počasí se akce nekoná)

Večer posezení při kytaře 
- klobásky, grilovaná vepřová kýta



    
               Na Kopečku 

� Projekt Ing. Zde�ka Laubeho s laskavým dovolením poskytl pan Vladislav Buká�ek.

� Vladislav Buká�ek vysv�tluje propojení stávající budovy 
s plánovanou stavbou.

   Cílem mé cesty jsou chrán�né 
dílny Sdružení Neratov – Kope-
�ek v Bartošovicích. Po vystou-
pení z vozu upoutá moji pozor-
nost speci	 cká výzdoba okolí 
a jen t�žko si lze nevšimnout 
barevných „puclá�k�“, pov�še-
ných p�ed budovou na odkorn�-
ném samorostu. Pestrobarevné 
zvone�ky r�zných velikostí, 
cinkají ve v�tru spole�n� s dal-
šími drobnými mali�kostmi, 
se kterými se b�žn� nesetká-
te. �lov�ka napadne - Tady se 
pracuje s láskou a úctou k p�í-
rod�, ale také k lidem! - Vchá-
zím do velké budovy, kde mne 
srde�ným stiskem ruky vítá 
správce a vedoucí projektu 
v jedné osob� pan Vladislav 
Buká�ek. Usedáme do malé 
kancelá�e, kde se dovídám 
spoustu zajímavých v�cí i tako-
vých, o kterých se možná do�te-
te poprvé. „Kope�ek“ je známý 
nejen v Orlických horách, ale 
i po celé republice – po�ádá 
jarmarky, svoje výrobky p�ed-
stavuje a prodává na veletrzích, 
a lo�ského roku na podzim 
otev�el i svoji další prodejnu 

v Luži u Košumberka. Domní-
vám se, že je v okolí jen málo 
domácností, v kterých bychom 
nenašli „n�co“ z Kope�ku – a� 
už je to tkaný kobere�ek, prou-
t�ný košík, batikovaný šátek, 
malbou zdobená halenka �i 
v neposlední �ad� barevný hrne-
�ek. Hovo�ili jsme o výrobních 
dílnách a možnostech hendike-
povaných lidí najít zde svoje 
uplatn�ní. Na otázku, co p�ipra-
vují do budoucna, rozložil pan 

 P�estože minulý týden z hor foukalo, jako by byl ješt� leden, 
pond�lní ráno se probudilo se sluní�kem, které p�im�lo obyvate-
le i hrstku rekreant�, odložit kabáty a vyjít si jen tak „nalehko“. 
Sedám do auta a vyjíždím z Rokytnice sm�r Bartošovice. P�i 
p�íjezdu do obce nelze p�ehlédnout v mírn� levoto�ivé zatá�ce 
výrobky tvo�ivého koledníka, který z�ejm� každoro�n� „zasadí“ 
své již použité pomlázky do zem� i s pentlemi, takže p�i d�klad-
n�jším pohledu vidíte spletené vrbky z letošních Velikonoc, ale 
také let minulých, v sou�asné dob� o�ezaných „na hlavu“. 

Buká�ek arch papíru s velkým 
projektem, který rozší�í �innost 
p�sobení chrán�ných dílen, ale 
také poskytne zázemí a ubyto-
vací kapacitu. Stávající budova 
by m�la být napojena na sou-
stavu staveb, které vytvo�í 
svým propojením bezbariérový 
p�ístup s výtahem. Do výstav-
by je za�len�n i obchod, který 
je v sou�asné dob� v malém 
prostoru v chodb� u hlavního 
vstupu. K tomuto zám�ru pa-
t�í i plán úpravy okolí, kde je 
pamatováno na d�ti, kterým 
poslouží pískovišt�, cyklisty, 
a to se zázemím pro posezení 
a zabezpe�ení kol. Po�ítá se 
i s vytvo�ením p�írodního pó-
dia k divadelním p�edstavením. 
V projektu vždy na p�edním 
míst� stojí zachování stávají-

cích p�írodnin, strom�, ke��, 
obnova jezírka. Na Kope�ku, 
jak �íká pan Buká�ek, budou 
vd��ni za každou pomocnou 
ruku, která p�isp�je k vytvo�ení 
díla s tak ušlechtilým cílem. P�i 
rozhlédnutí se okolo si dokážu 
p�edstavit aktivní dovolenou 
pro šikovné, p�i které se zaži-
je spousta p�íjemných chvil, 
ke kterým pat�í p�íkladn� výpal 
keramické pece. 
  Odjíždím z Kope�ku a slu-
ní�ko mne doprovází. Uvnit� 
v sob� cítím, že plány a zám�-
ry, které jsem dnes poznala, 
mají jen jednu stránku – jeden 
cíl. A to vyšší úrove�, bohatší 
život a možnost uspokojení 
v oby�ejné práci pro lidi, kte�í 
zde našli svoje uplatn�ní.  

Text a foto Alena Mohrová

v tom domečku…



� Elfriede Kuzmany (upro-
st�ed) p�i p�ebírání bavorské-
ho Maximiliánova �ádu v roce 
1999. Foto p�evzato z Koelner 
Stadt-Anzeiger

  Většina čtenářů asi toto jméno 
čte poprvé. A přesto se jednalo 
o jednu z nejznámějších diva-
delních a fi lmových osobností 
tehdejšího západního Německa 
od konce války až do osmde-
sátých let 20. století a rodačku 
z naší Rokytnice v Orlických 
horách.
  Dnešní článek navazuje na naše 
předchozí povídání o rokytnickém 
rodáku jménem August Netolitz-
ky, který byl velkým propagátorem 
školní hygieny v bývalé rakousko-
uherské monarchii. Se svojí man-
želkou Hedwig měli několik dětí, 
z nichž dcera Magdalena, naroze-
ná v roce 1872, se provdala v roce 
1901 za šlechtice von Kuzmany-
ho, který byl právníkem ve Štýr-
ském Hradci a později ředitelem 
Zemské banky pro Bosnu a Herce-
govinu v Sarajevu. Po vypuknutí 1. 
světové války, jejíž rozbuškou byl 
atentát na rakouského následníka 
trůnu právě v Sarajevu v červen-
ci 1914, museli všichni civilisté 
město opustit. Magdalena odchází 
narychlo se svými šesti dětmi zpět 
ke svým rodičům do Rokytnice 
v Orlických horách, kde ji stihla 
velká rána osudu – na následky 
těžkého onemocnění spálou umírá 
její nejstarší syn Martin. Náplastí 
na tuto bolest je ale zakrátko naro-
zení nejmladší dcery dne 29. září 
1915, jež dostala jméno Elfriede. 
Matka Magdalena ji však bohu-
žel přežila jen krátce, v roce 1920 
umírá na následky operace žlučo-
vých kamenů.
   Po 1. světové válce prodává 
rodina Netolitzky svůj majetek 
v Rokytnici a odchází do Ra-
kouska. Zde Elfriede také začíná 
svoji uměleckou dráhu. Studovala 
na vídeňské umělecké akademii 
malbu a grafi ku. Později zatoužila 
po herecké kariéře a přestoupila 
na Akademii hudby a výtvarného 
umění.  Na divadelní prkna vstou-
pila poprvé v roce 1938 ve vídeň-
ském divadle v Josefstadt, k jehož 
souboru patřila až do roku 1944. 
Příležitostně hostovala mezi léty 
1941 a 1944 v Německém diva-
dle v Berlíně a také v komorních 
divadlech. Po 2. světové válce 
nastoupila do Komorního divadla 
v Brémách, které zakrátko vymě-

nila za Bavorskou státní činohru 
v Mnichově. Jako herečka měla 
skutečně široký záběr a ztvárňo-
vala role od klasických hrdinek 
až po ženské postavy moderních 
autorů. Na tři desetiletí se stala 
tváří mnichovské divadelní scé-
ny a také ženským idolem pová-
lečného Německa. Velmi záhy 
ovdověla a sama vychovávala dvě 
děti. Žila divadlem, byla oblíbe-
nou herečkou televizních i fi lmo-
vých diváků. V hlavních rolích 
je zachycena ve více než dvaceti 
fi lmech. Při jednom z divadelních 
zájezdů do USA doslova elektri-
zovala i publikum v New Yorku. 
Za nejlepší vedlejší roli obdržela 
v roce 1963 Spolkovou fi lmovou 
cenu. V roce 1979 opouští Elfrie-
de Kuzmany scénu mnichovského 
Residentztheater, hostuje později 
v Düsseldorfu a v Berlíně. Kromě 
jiného se vrací zpět k malířství, své 
akvarely, kresby a grafi ky prezen-
tovala na celé řadě výstav (Berlín, 
Mnichov, Vídeň). Navštěvuje let-
ní akademii v Salcburku, kreslí 
u slavného rakouského malíře 
a ilustrátora Oskara Kokoschky 
a píše knihu „Anti-Antifaust“, kte-
rá vyšla v roce 1985. Naposledy 
natáčela před kamerou ve svých 
80 letech. V roce 1999 byla oce-
něna bavorským Maximiliánovým 
řádem za vědu a umění. Umírá 
po těžké nemoci 17. června 2006 
v Mnichově ve věku 90 let. Její syn 
Michael Wachmann (nar. 1946) se 
rovněž věnuje divadlu, byl drama-
turgem a později ředitelem mni-
chovského komorního divadla.
   Blíže o její umělecké kariéře 
a hlavních rolích, které ztvárnila, 
pojednáme v příštím čísle.

Mgr. Jan Morávek

Z Rokytnice pocházela slavná 
herečka Elfriede Kuzmany Erby a znaky měst 

a šlechtických rodů
   V Pardubicích žil rod .... (PRVNÍ TAJENKA) z Vršovic a od Fer-
dinanda I. získal erb, ve kterém je v .... (DRUHÁ TAJENKA) 
st�íbrný pštros držící v zobáku obnažený �tverhranný me�ík, hro-
tem vzh�ru. P�ikrývadla jsou �ervenost�íbrná, v klenotu jsou dv� 
rozest�ená orlí ....  (T�ETÍ TAJENKA), mezi nimi rostoucí pštros 
s me�íkem v zobáku. Pokud stále netušíte, kterému rodu pat�í ten-
to erb, tak Vám to prozradí naše k�ížovka.

VODOROVN�: A. B�žek lásky, zeleninový pokrm. – B. Bio, jméno 
spisovatele Hon�ara. – C. Ostrý p�ízvuk, zastarale „karta“. – D. Hor-
ní kon�etiny, druh sýra s plísní. – E. D�di�ný základ znaku, Štátný 
majetok (zkr.), francouzský malí�. – F. Židovské ženské jméno, �ás-
te�ka molekuly, lahodný pokrm. – G. Druh k�esla, polykati tekutinu, 
obtížný hmyz. – H. Punti�ká�, mraky. – I. �eka v Rusku, promo�ní 
sí�, sou�ást oceánu. – J. Spolek mladých ochránc� (zkr.), rumunská 
m�nová jednotka, ne�istota, náš automobilový závodník. – K. Karetní 
výraz, PRVNÍ DÍL DRUHÉ TAJENKY, ruský souhlas. – L. Arabské 
mužské jméno, slovensky „jarmark“, m�sto v USA. – M. Bývalé tele-
vizní sázení, ozna�ení letadel Rumunska, obyvatel hor.
SVISLE: 1. Akvarijní rybky, mrchožrout, ma
arský výrobce žáro-
vek. – 2. PRVNÍ TAJENKA. - 3. Látka na ovinutí nohou, ochotn�, 
	 lmovat. – 4. Ubytovací za�ízení, horská skupina v Himalájích, stro-
mo�adí. – 5. Druh lodní plachty, SPZ Náchoda, pohodný. – 6. DRU-
HÝ DÍL DRUHÉ TAJENKY, �ást Pa�íže. – 7. Pražská �tvr�, �eský 
herec. – 8. �ímskými �íslicemi 2001, SPZ Bratislavy – m�sto, bájný 
pták. – 9. Kade�, škodlivý motýlek, zdravý nápoj. – 10. Glycerid, druh 
pep�e, �eský režisér (Vít). – 11. T�ETÍ TAJENKA. - 12. Z�stat, pla-
netka, nát�rová hmota.                                                    Vladimír �ihák
NÁPOV�DA: OCHTA, LÍM, ELI, AAP, IVRY, ELAIN.
Zn�ní tajenky zašlete poštou, e-mailem nebo odevzdejte v zalepe-
né obálce v redakci Horského kurýra do 20. kv�tna 2010.

Křížovka o ceny

7. díl



M�STO
ROKYTNICE 
V ORLICKÝCH HORÁCH
517 61

HORSKÝ KURÝR - Regionální m�sí�ník pro Rokytnici a okolí. 
Vydává M�stský ú�ad Rokytnice v Orlických horách. Šéfredaktor: Zuzana 
Sob�slavová DiS, redak�ní rada: Alena Mohrová, Zden�k Mat�jí�ek, Mgr. Jan 
Morávek, Lucie Grunclová DiS.
Adresa redakce: Horský kurýr, nám�stí T.G.M. 4, 517 61 Rokytnice v O.h. 
Tel. + fax: 494 595 326, 736 752 200. E-mail: hoku@rokytnice.cz
Registrace MK �R E 11929. Vychází jako m�sí�ník. Uzáv�rka pro 
dopisovatele do 20. každého m�síce. Za obsah �lánk� pln� zodpovídají 
jejich auto�i. P�ísp�vky �tená�� a dopisovatel� nemusí vyjad�ovat stanovisko 
redakce. Redak�ní rada neodpovídá za stylizaci p�ísp�vk� a tiskové chyby. 
Náklad 500 výtisk�. Sazba a tisk UNIPRINT s.r.o. Rychnov n.Kn. 
Toto �íslo vyšlo v kv�tnu 2010. Cena: 10,- K�

PLACENO P	EVODEM

ODB�RATEL:
 

NOVINOVÁ ZÁSILKA

Šedesát let kopané v Rokytnici
v Orlických horách - DÍL pátý

   Za�átek pátého desetiletí 
historie rokytnické kopa-
né je, (jak již bylo v záv�ru 
minulého dílu nazna�eno), 
ve znamení vzniku druhého 
klubu v našem m�st�, a sice 
Unionu. Tento klub slaví v ju-

bilejním roce dvacet let své 
existence a tak hned na za-
�átku této kapitoly n�kolik 
slov o n�m. Klub je založen 
panem Jaroslavem Ungerem 
a po celou dobu se pohybuje 
ve �tvrté t�íd� nejprve okre-

su Rychnov n.Kn. a posléze 
také Ústí n.Orl. Za zmínku 
též stojí jedno druhé a dv� 
t�etí místa na Mistrovství Ro-
kytnic v letech 1994-1997. 
Ke konci tohoto desetiletí 
se v tomto klubu zakládají 

� Mužstvo 1. FC Rokytnice v Orl.horách - stojící zleva: Dostálek (ekonom), Novák st. 
(trenér), Rolf, Levý Tomáš, Št�pánek, Kánský Jan, Levý Adam, Zavadil, Novák ml., Jirout 
Jan, Flekr, Jirout Ivo, Jirout Antonín (manažer). V pod�epu zleva: Rücker Tomáš, Žížala, 
Štefek, Toncr ml., Cína, Schmid, Kom�rka. 

družstva žáky�, která v ná-
sledujícím desetiletí ud�lají 
mnoho pro propagaci našeho 
m�sta.
   1.FC zatím v klidu proplou-
vá vodami druhé okresní t�ídy 
ovšem pouze do roku 1996, 
kdy i p�es skv�le sehranou 
jarní �ást sout�že padá o t�í-
du níž. Tam setrvá dlouhé 
t�i sezóny. Teprve rok p�ed 
koncem tohoto desetiletí se 
da�í návrat z druhého místa 
sout�že. V následujícím ro�-
níku v pohod� okupuje st�ed 
tabulky a po podzimu roku 
2000 dokonce vede tabulku.
  Tak, jako v p�edchozích 
obdobích, i v tomto zde p�-
sobí n�kolik osobností, které 
je nutno vzpomenout. A� už 
je to Luboš Michalec, bra-
t�i Kánských, Petr Mareš, 
Jan Novák, Jan Ruman ml., 
Josef Dostálek, Antonín Ji-
rout a brat�i Rückerové, již 
vzpomínaný Jaroslav Unger 
z Unionu a mnoho dalších, 
kte�í dotáhnou rokytnickou 
fotbalovou káru do cíle pá-
tého desetiletí její existence. 
A sm�le vykro�í do dekády, 
která kon�í letošním rokem.    
   Ale o tom zase až p�íšt�.
                                                     zm


