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 dovolte mi, abych vám na 
prahu nového roku 2010 pop�ál 
mnoho zdraví a osobní spoko-
jenosti. 
 Máme za sebou rok 2009, 

který byl od samého po�át-
ku rokem velkých o�ekávání 
a obav, jakým zp�sobem se 
p�icházející krize projeví na 
našem hospodá�ství a jak tvr-

dé budou její dopady na naši 
životní úrove�. Vid�li jsme 
v minulém roce krachy pod-
nik�, snížení výkonnosti eko-
nomiky i v�tší obez�etnost ve 
výdajích � rem, ale i našich ro-
din. Statistické údaje ukazují, 
že na území Rokytnicka �inila 
míra nezam�stnanosti na kon-
ci listopadu 2009 7,96%, kdy 
z�stalo bez práce 141 osob. 
Na konci roku 2008 �inila míra 
nezam�stnanosti 7,58% a bez 
práce bylo 131 osob. Samotné 
výsledky roku 2008 byly sa-
moz�ejm� výrazn� lepší (pr�-
m�rná míra nezam�stnanosti 
tehdy �inila jen 4,11%) Velmi 
pozitivní je, že nezam�stnanost 
v r. 2009 p�íliš nestoupala a 
udržela se dokonce pod celo-
republikovým pr�m�rem, který 
byl cca 8,5%.

pokra�ování na str. 4

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
A PŘÁTELÉ NAŠEHO MĚSTA

 V posledním roce musela 
redak�ní rada Horského ku-
rýra a jeho šéfredaktorka �ešit 
stále �ast�ji problém, kdy ne-
bylo možno otisknout všechny 
došlé p�ísp�vky, protože by se 
do tišt�ného m�sí�níku, který 
má omezený po�et stran, prost� 
nevešly. Zp�sobilo to nejednu 
mrzutost, kdy na jedné stran� 
n�kte�í psali a posílali své p�í-
sp�vky zbyte�n�, jejich otišt�ní 
s m�sí�ním zpožd�ním bylo 
neaktuální a redak�ní rada stála 

na druhé stran� p�ed nepopulár-
ními rozhodnutími, které �lán-
ky ponechat a které bez milosti 
vy�adit.

 P�emýšleli jsme tedy, jak se 
s tímto problémem vyrovnat 
a rozhodli jsme se vyzkoušet 
novinku nazvanou E-Kurýr, 
tedy elektronický kurýr. Možná 
si �eknete, že i dnes si už lze s 
m�sí�ním zpožd�ním Horské-
ho kurýra na internetu p�e�íst. 
To je ale jenom p�evedená tiš-

t�ná verze do elektronické po-
doby. E-Kurýr si klade ambici-
ózn�jší cíl: dopl�ovat tišt�nou 
verzi, umožnit tak �tená��m s 
p�ístupem k internetu p�e�íst si 
ješt� více p�ísp�vk� než dosud 
a umís�ovat zde i informace a 
zprávy, jejichž aktuálnost by p�i 
m�sí�ní frekvenci vydávání tiš-
t�ného �asopisu pominula. Již v 
tomto �ísle Horského kurýra se 
proto za�ne objevovat odkaz: 
více �t�te na www.e-kuryr.
blog.cz. V žádném p�ípad� ale 
nechceme omezit po�et �lánk� 
a informací v tišt�ném kurýru, 
takže �tená�i bez internetu se 

nemusí bát, že bychom je za-
vedením elektronického kurýra 
n�jak šidili.

 E-Kurýr vychází nyní v led-
nu 2010 poprvé. Tedy i my v 
redakci se i s tím musíme po-
radit poprvé. Prosíme proto o 
shovívavost a pochopení n�kte-
rých technických a redak�ních 
nedostatk�, které by snad moh-
ly vyvstat a v��íme, že adresa 
www.e-kuryr.blog.cz se pro 
vás stane dalším zdrojem za-
jímavých informací a dobrého 
po�tení.

Jan Morávek

NOVINKA! ZAVÁDÍME E-KURÝR



ZPRÁVY Z ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH
 Níže vám p�inášíme komentovaný výb�r z usnesení Rady m�s-
ta a Zastupitelstva m�sta Rokytnice v Orlických horách. Jejich 
plné zn�ní si m�žete p�e�íst na internetových stránkách www.ro-
kytnice.cz nebo jsou k dispozici na M�stském ú�adu. Zasedání 
Rady m�sta se konala ve dnech 30.11. a 14.12. 2009, Zastupitelstvo 
m�sta zasedalo dne 7.12.2009.

� Rada m�sta vyjád�ila souhlas k projektové dokumentaci a ke 
stavb� mrazícího skladu � rmy FrostFood a.s. v areálu � rmy v Ka-
sárnách, který by m�l sloužit k zlepšení podnikatelských podmínek 
� rmy. 
� Rada m�sta ve funkci Valné hromady schválila poskytnout 
dobrovolný p�íplatek ve smyslu § 121 odstavce 2 obchodního zá-
koníku ve výši 1.320.000,- K� svojí � rm� CENTEP, spol. s r.o., 
Rokytnice v Orlických horách. Jde o p�íplatek na úhradu závazk� 
z období rok� 2006 a 2007 v��i m�stu, kdy CENTEP provedla na 
svoje náklady za m�sto nutné rekonstrukce na za�ízeních k zajišt�ní 
dodávek tepla.
� Rada m�sta vyjád�ila souhlas s p�e�azením �ásti komunikace �. 
III/31910 na St�íbrném vrchu v majetku Královéhradeckého kraje, 
která bude p�evedena z kategorie silnice III.t�ídy do kategorie míst-
ní komunikace. Jedná se o slepou �ást ulice od k�ižovatky pod žel. 
nádražím k areálu Domova na St�íbrném vrchu.
� Na jednání RM byla schválena smlouva na vypracování nové 
pasportizace komunikací ve všech katastrálních územích m�sta. 
Tato pasportizace bude zahájena v prosinci letošního roku a m�la 
by být dokon�ena v polovin� p�íštího roku. Cílem této pasportizace 
je z mapovat veškeré komunikace, v�etn� dopravního zna�ení, za-
t�íd�ní do kategorií, které jsou nutné p�i �erpání r�zných � nan�ních 
podpor na opravy komunikací. Navíc nám tuto povinnost pasporti-
zace ukládá zákon a to �.13/1997 Sb. (silni�ní zákon) a provád�cí 
vyhláška �.104/1997. P�vodní pasportizace jsou již staré, ze 70. let 
minulého století.
� Rada m�sta vzala na v�domí informaci 	eských drah, že od 
1.1.2010 nebudou již v železni�ní stanici Rokytnice v Orlických 
horách vydávány jízdní doklady a uložila starostovi m�sta a rad-
nímu Mgr. Morávkovi jednat s 	D ve v�ci dalšího využití objektu 
nádraží.
� Radní také uložili lépe zabezpe�it objekty v bývalých kasár-
nách proti vniknutí cizích osob kv�li nebezpe�í úrazu a provád�t 
jejich pravidelnou kontrolu.
� M�stská správa byt� p�edložila Rad� m�sta dopln�nou infor-
maci týkající se revitalizace bytového fondu, která byla vzata na 
v�domí.

� Zastupitelé vzali na v�domí informaci o hospoda�ení m�sta za 
první t�i �tvrtletí roku 2009. Doposud nebyly v souvislosti s ekono-
mickou krizí zaznamenány žádné zvláštní negativní jevy ohrožující 
pln�ní rozpo�tu m�sta. 
� Podobn� jako každý rok odsouhlasilo zastupitelstvo i tento-
krát rozpo�tové provizorium pro první m�síce roku 2010 a to až do 
doby schválení de� nitivního rozpo�tu na rok 2010.
� Zastupitelstvo m�sta schválilo objednání projektové dokumen-
tace na vybudování bezbariérového p�ístupu do zdravotního st�e-
diska  v�etn� obnovy komunikace a chodník� v jeho okolí u � rmy 
MADOS MT. Použity zde budou prost�edky, které byly v lo�ském 

roce vybrány v rámci tomboly na reprezenta�ním plesu m�sta.
� Zastupitelé projednávali také urbanistickou studii na pozemky 
v lokalit� pod nádražím 	D. Jde o p�ípravu území k zástavb� ro-
dinnými domy. Podle schválené urbanistické studie by se v území 
m�lo v budoucnu postavit 8 RD. P�edb�žný rozpo�et na vybudo-
vání infrastruktury je pom�rn� nákladný a Zastupitelstvo m�sta 
uložilo  zpracovat a zve�ejnit nabídku prodeje parcel dle schvále-
ného zám�ru výstavby RD na ú�ední desce a rovn�ž tuto nabídku 
zaslat zájemc�m, kte�í d�íve projevili zájem o prodej stavebních 
pozemk�. O dalším postupu bude následn� jednáno s p�ípadnými 
zájemci a budou hledány formy nejvýhodn�jšího � nancování in-
frastruktury.   
� SBD Pr�kopník Rychnov nad Kn�žnou nabídlo m�stu daro-
vání pozemk�, které obklopují bytové domy družstva v Sídlišti 1. 
máje v Rokytnici. Jde o p�íjezdovou komunikaci, okolní travnaté 
plochy, chodníky a pozemek vedle bytového domu �p. 242 a �p. 
243. Zastupitelstvo m�sta uložilo starostovi a tajemníkovi jednat 
se SBD Pr�kopník Rychnov nad Kn�žnou o nabídce bezúplatného 
p�evodu pozemk� s tím, že m�sto by spíše up�ednostnilo p�evzetí 
pouze n�kterých pozemk� bez p�ístupových chodník� k dom�m a 
bez bezprost�edn� domy obklopující zelen�.
� Zastupitelstvo m�sta vzalo na v�domí informaci k novele záko-
na o dani z nemovitostí. Tato novela ze zákona zvýšila n�které zá-
kladní sazby dan� ze staveb a pozemk� a umožnila obcím  p�ijmout 
obecn� závaznou vyhlášku, kterou mohly obce zvýšit koe� cienty 
dan� ze staveb, ze stavebních pozemk� a zvýšit celkový koe� cient. 
M�sto Rokytnice usnesením Zastupitelstva m�sta možnost vydání 
vyhlášky neschválilo a tím nevyužilo na n�ho p�enesenou možnost 
na další zvýšení dan� z nemovitostí pro ob�any m�sta a pro všech-
ny vlastníky nemovitostí na jeho území. 
� ZM schválilo uzav�ení dohody o poskytnutí dotace z Programu 
rozvoje venkova na revitalizaci par�íku v Dolním Sídlišti. Státní 
zem�d�lský interven�ní fond poskytne na tuto akci 80% náklad�. 
Projekt bude realizován v r. 2010.

Z RADY MĚSTA

ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTA

9.1. MUDr. Pohokorná V�ra J.Pitry 448, Opo�no         494667628
10.1.  MUDr. P�ibylová Marta Komenského 209,	astolovice    494322706
16.1.   MUDr. Pta�ovská Eva    Komenského 481, Kostelec        494321740
17.1.   MUDr. Pokorná Jaroslava    Potštejn 317                 494546544
23.1.   MUDr. Sk�i�ková Zdena    poliklinika Rychnov                 494515695
24.1.   MUDr. Stejskalová V�ra    Borohrádek 566                 494381263
30.1.   MUDr. Sudová Simona    poliklinika Týništ�                494371031
31.1.   Mudr. Sv�tlík Filip    Tyršova 515, Opo�no                494667553
6.2.     Mudr. Sv�tlíková Lada    Tyršova 515, Opo�no                494667553
7.2.     Mudr. Šmídová Alena    poliklinika Dobruška               494622550
13.2.   Mudr. Štulík Richard    poliklinika Rychnov               494515693
14.2.   Mudr. Ludislava Š�astná    Zdr. st�ed. Rokytnice               494595292

Ordina�ní hodiny: sobota, ned�le, svátek od 8 do 12 hodin

ZUBNÍ POHOTOVOST

POZVÁNKA DO DIVADLA
M�stské informa�ní a kulturní st�edisko
Rokytnice v Orlických horách po�ádá

v pátek 22. ledna 2010 v 19 hodin
v aule Základní školy v Rokytnici v Orlických horách

divadelní p�edstavení 
Dlouhý, Široký a Krátkozraký

v podání divadelního spolku Na skále z Helvíkovic

Pohádka pro velké Ladislava Smoljaka a Zde�ka Sv�ráka
z divadla Járy Cimrmana



OTÁZKA PROOTÁZKA PRO

 K poslednímu prosinci 2009 uzav�ely 	D de� nitivn� výdej-
nu jízdenek ve stanici Rokytnice v Orlických horách. Pro� k 
tomu došlo, jakým zp�sobem bude nyní zajišt�n prodej jízd-
ních doklad� a jaký bude osud dopravní kancelá�e a �ekárny v 
neobsazené stanici?

 Ve všech vlacích 	D jsou pr�vod�í vybaveni p�enosnými 
terminály pro prodej jízdenek a to jednorázových i n�kterých 
sí�ových. Podle dopravce byl po�et obsloužených cestujících 
na pokladn� v Rokytnici malý a nevyplatí se proto dále zam�st-
návat zde samostatnou pracovní sílu. V�tšinu doklad� lze kou-
pit ve vlaku s výjimkou m�sí�ních a delších �asových jízdenek. 
Podle sd�lení pokladní v Rokytnici paní Marie Fricové byl však 
prodej m�sí�ních a �tvrtletních �asových jízdenek velmi malý 
(m�sí�ních jízdenek se prodalo pr�m�rn� p�t za m�síc). Tyto 
jízdenky bude možné koupit na naší trati ve výdejnách Vam-
berk a Doudleby nad Orlicí, p�ípadn� v libovolné jiné pokladn� 
	D kdekoliv v republice. 	eské dráhy k t�mto racionaliza�ním 
opat�ením p�istupují ve stále v�tším po�tu stanic. Negativním 
d�sledkem však �asto bývá skute�nost, že neobsazené stanice 
se stávají ter�em vandal� a z kdysi útulných a p�íjemn� vyto-
pených �ekáren se stávají místnosti hr�zy. Proto jsme spolu se 
starostou m�sta okamžit� zahájili jednání na krajském centru 
osobní dopravy v Hradci Králové ve snaze zabránit rychlému 
zni�ení nádražních prostor. V��íme, že se nám v krátké dob� 
poda�í nalézt takový zp�sob využití, který nadále poslouží ces-
tující ve�ejnosti, umožní rozvoj nových aktivit v návaznosti na 
již realizovanou muzejní expozici a p�itom zabrání nenávratné-
mu ni�ení majetku.                                                             -red-

Nádoba na úsporné kompaktníNádoba na úsporné kompaktní
zářivky a výbojkyzářivky a výbojky

Mgr. Jana Morávka, radního města
Rokytnice v Orlických horách

� Paní Marie Fricová m�la dne 31.12.2009 jako poslední 
službu ve výdejn� jízdenek na nádraží 	D.

 Prosíme ob�any, aby použité váno�ní strom-
ky odkládali na místa k tomu ur�ená. Každé 
místo bude ozna�eno nápisem „VÁNO	NÍ 
STROMKY ODKLÁDEJTE ZDE“ a v�tšinou 
se bude nacházet u st�íšek, kde jsou umíst�ny 
nádoby pro sm�sný komunální odpad.                                                      

D�kujeme

POUŽITÉ VÁNOČNÍ

STROMKY

 17. prosince 2009 byly do 
Domu služeb (v p�ízemí, na-
proti vchodu do drogerie) a na 
M�stský ú�ad (v p�ízemí pod 
schody), umíst�ny malé sb�rné 
nádoby na úsporné zá�ivky a 
výbojky.
 Do t�chto nádob pat�í: úspor-
né kompaktní zá�ivky, výbojky, 
lineární (trubicové) zá�ivky do 
délky 40 cm a sv�telné zdroje 
s LED diodami.
 Do t�chto nádob nepat�í: 
klasické žárovky, re
 ektorové 
žárovky, halogenové žárovky a 

lineární (trubicové) zá�ivky nad 40 cm. Lineární (trubicové) zá-
�ivky nad 40 cm, prosíme, odevzdávejte do sb�rného dvora.
 Do nádoby se použité sv�telné zdroje vkládají, nikoli házejí, 
aby nedošlo k jejich rozbití
 Zá�ivky a úsporky obsahují malé množství rtuti a pokud se roz-
bijí, rtu� se uvolní do okolí a m�že poškodit životní prost�edí �i 
lidské zdraví. Proto je d�ležité odevzdávat sv�telné zdroje v ne-
rozbitém stavu na místa k tomu ur�ená. Jedin� tak bude zaru�eno 
jejich p�edání odborné � rm�, která se specializuje na jejich recyk-
laci.
 Prosíme ob�any, aby využívali t�chto nádob na použité sv�telné 
zdroje a nevhazovali je do popelnic na sm�sný odpad.

ŽP

 Na rok 2010 si ob�ané mohou vyzvednout nové známky na 
popelnice na Finan�ním odboru M�stského ú�adu v Rokytnici 
v Orlických horách (1. patro). T�mito známkami musí ozna�it 
popelnice nejpozd�ji  do konce února 2010, kdy kon�í platnost 
lo�ských známek. Po tomto termínu nebudou neozna�ené po-
pelnice vyváženy.
 Vydání známek je vázáno na pln�ní poplatkové povinnosti.

VYZVEDNĚTE SI ZNÁMKY NA POPELNICE

PROGRAM NA LEDEN
Sdružení SPLAV Rokytnice v Orlických horách

vás srde�n� zve
8.1.2010 Výstava fotogra� í Vladimíra Hulmana s názvem: 

„BAREVNÁ KRÁSA POD HLADINOU“. Výstavu 
slavnostn� zahájí autor fotogra� í v pátek 8.1. od 18.00 hod. 

v dom� SPLAV.

15.1.2010 POVÍDÁNÍ O BOLÍVII VE SPLAVU
Všechny zveme na zajímavé povídání a videoprojekci

s Josefem Ešpandrem a Vladimírem Hulmanem.

23.1.2010 SOBOTNÍ DÍLNI�KA
Každý si vyrobí keramickou záv�snou rybku.

Za�átek dílni�ky je v 14.00 hod.

29.1.2010 MINI FILMOVÝ KLUB U SPLAVU
K vid�ní budou zajímavé � lmy z � lmového studia POVIAM.

T�ŠÍME SE NA VÁS
Dotazy na tel: 604277417, e-mail: sdruzenisplav@seznam.cz



dokon�ení ze strany 1
 Myslím, že tento údaj jasn� 
dokládá, že podnikatelské pro-
st�edí na Rokytnicku krizi pro-
zatím odolává a nedošlo k pádu 
žádného významn�jšího zam�st-
navatele ve m�st�. Všichni by-
chom si ur�it� p�áli, aby to tak 
z�stalo i nadále.  Nakolik je toto 
p�ání reálné ukáže možná již le-
tošní rok.
 S poklesem da�ových p�íjm� 
se potýká také m�stský ú�ad, 
kdy meziro�n� pokleslo inka-
so daní o více než 2,5 milion� 
korun. M�sto tak muselo vyu-
žít � nan�ní rezervy, kterou si 
vytvo�ilo v r. 2008. I p�es tyto 
problémy se da�í pokra�ovat 
v investi�ních akcích, p�edevším 
v oblasti obnovy infrastruktury 
m�sta. Ty bylo možné realizovat 
díky získaným dotacím a dar�m. 
Nejv�tší zahájenou stavbou v r. 
2009, která je z �ásti hrazena 
z � nan�ních prost�edk� EU je 
projekt modernizace a dostavba 
�istírny odpadních vod, kde je 
investorem spole�nost Rokytnic-
ká voda s.r.o. Projekt za více než 
22 milion� korun zajistí p�ede-
vším požadované zvýšení kvali-
ty vypoušt�ných odpadních vod 
a dv� nové p�e�erpávací stanice 
umožní napojit ulice J.V. Sládka 
a Karla Polá�ka na kanaliza�ní 
sí� ústící do stávající 	OV. Na 
za�átku roku 2009 jsem si po-
steskl, že Rokytnice nemá do-
statek certi� kovaných d�tských 
h�iš�. Jsem velmi rád, že se da�í 
tento problém �ešit, protože v r. 
2009 jsme usp�li hned ve t�ech 
dota�ních programech, které 
nám umožnily nebo umožní ten-
to de� cit vy�ešit. V r. 2009 bylo 
dokon�eno „Oranžové h�išt�“ 
v sídlišti U Nádraží, hrazené 
z prost�edk� Nadace 	EZ a v le-
tošním roce nás �eká realizace 
projektu sportovního areálu pro 

všechny generace u tenisových 
kurt�, který bude hrazen z pro-
st�edk� EU, prost�ednictvím Re-
gionálního opera�ního programu 
NUTS II Severovýchod. V�tších 
úprav se do�ká v letošním roce 
také par�ík v Dolním Sídlišti, 
kde dojde op�t z pen�z EU (Pro-
gram rozvoje venkova) k revita-
lizaci zelen� a instalaci n�kolika 
herních prvk�. Všechny p�ipra-
vované akce tak výrazn� p�isp�jí 
ke smysluplnému trávení volné-
ho �asu prakticky všech generací 
obyvatel našeho m�sta. 
 Získávání nejr�zn�jších dotací 
je dnes stále složit�jším úkolem. 
Rád bych proto v této souvislosti 
pod�koval všem, kte�í nám po-
mohli a pomáhají se zpracová-
ním žádostí o spolu� nancování 
projekt�. Zvlášt� bych cht�l po-
d�kovat panu radnímu Mgr. Mo-
rávkovi za jeho pomoc vedoucí 
k úsp�šnému zvládnutí n�kte-
rých projekt�. 
Rok 2010 bude rokem volebním. 
	ísla o volební ú�asti op�t doka-
zují, jak neradi k volbám chodí-
me. Mnohdy nep�ehledná situa-
ce na naší politické scén�, plná 
hádek, neshod, afér a dalších 
nechutností nás zcela logicky od 
voleb odrazuje. P�esto vás chci 
vyzvat, abyste svého volebního 
práva využili a p�išli jak k vol-
bám do Poslanecké sn�movny 
Parlamentu 	R, tak k volbám 
do Zastupitelstva m�sta Rokyt-
nice, které nás �ekají na podzim 
tohoto roku. P�edevším u komu-
nálních voleb jde o váš vliv na 
další udržitelný rozvoj našeho 
m�sta, které by nem�lo být žád-
nému „ryzímu Rokytni�ákovi“ 
lhostejné. 
 P�eji vám správnou volbu a 
p�edevším dobrou mysl po celý 
nadcházející rok.                                                                                                  

Petr Hudousek,
starosta m�sta

Vážení spoluobčané a přátelé našeho města

 vzhledem k tomu, že dochází ke zm�n� doru�ovatelky, vás tím-
to žádáme, abyste si každý ve vlastním zájmu ozna�il zvonek + 
schránku a to p�íjmením + jménem (sta�í po�áte�ní písmeno jmé-
na). Bohužel není v našich silách zjiš�ovat, kdo se u koho zdržuje.
 Nebude-li správn� ozna�en zvonek a schránka, nebude zásil-
ka doru�ena a budeme ji muset vrátit odesílateli.
D�kujeme za pochopení.

Za poštu Rokytnice v Orl.h.
vedoucí: Zimmerová

VÁŽENÍ OB�ANÉ,

PLÁNOVANÉ AKCE
V ORLICKÉM ZÁHOŘÍ

Ob�anské sdružení Za horami,
517 64  Orlické Záho�í 18

I�O: 27056163
ve spolupráci se

Sdružením SPLAV, o.s. Skuhrov n.B.
a Místní ak�ní skupinou Vyhlídka o.s. Zám�l

po�ádají v rámci realizace projektu
�. 09/006/41200/002/000167

JAK NA TO
� v sobotu 16.1.2010 v Orlickém Záho�í �p. 34 vzd�lávací 

seminá�: FORMY VENKOVSKÉ TURISTIKY
8.00 – 17.00 hodin

� v sobotu 30.1.2010 v Orlickém Záho�í �p. 34 vzd�lávací 
seminá�: NETRADI�NÍ �EMESLA A POSTUPY VHODNÉ 

PRO  PODNIKÁNÍ NA VENKOV� 8.00 – 17.00 hodin

Svoji ú�ast potvr	te vždy týden p�ed konáním seminá�e
na adresu: sdruzeni@oszahorami.eu

nebo na tel.: 737 012 205 - J. Matyášová
Seminá� v�etn� workshopu zdarma! Bližší informace

o programu najdete na: www.oszahorami.eu

T�íkrálová sbírka �eské katolické charity 2010
se uskute�ní v Orlickém Záho�í v sobotu 9. ledna 2010

v dopoledních hodinách.

Město Rokytnice v Orlických horách pořádá

III. reprezentační ples
Města Rokytnice v Orlických horách

12. února 2010 od 20 hodin 
v Klubu Rokytnice

Předprodej vstupenek
v Městském informačním

a kulturním středisku
v Rokytnici

od 18. ledna 2010



� Na snímku jsou zachyceni: zleva Daniela Fitzková (pa-
li�kovaná krajka), návšt�vnice výstavy, Alena Mohrová (kurá-
torka výstavy), Helena Rázková (panenky ze šustí), Jan Rázek 
(�ezbá�ská výroba), Daniel Januš (um�lecké ková�ství).

 1. prosince 2009 se ve výstavní síni v Rokytnici v Orlických ho-
rách konala vernisáž výstavy �emeslníci Orlických hor. Návšt�v-
níci si mohli prohlédnout brašná�ské um�ní Ladislava Hemrlíka, 
výrobky um�leckého ková�e Daniela Januše, �ezbá�ské výrobky 
Jana Rázka a panenky ze šustí Heleny Rázkové z Javornice. Na 
výstav� se též prezentovala Daniela Fitzková s pali�kovanými ob-
razy, korálkovými svícny a strome�ky ze šišek, Sdružení Neratov 
– Kope�ek s výrobky z košíká�ské, tkalcovské a keramické dílny, 
rokytnický truhlá� Lud�k Divíšek a rytec Ladislav Taiber z Kun-
valdu. Ob�erstvení, ale také exponáty poskytlo též peka�ství U 
Kalous�.                                      Foto: MIKS

ŘEMESLNÍCI ORLICKÝCH HOR

 V sobotu 5. prosince 
byla srdí�ka mnoha d�tí 
napnutá k prasknutí, ne-
bo� v podve�er tohoto dne 
m�l na rokytnické nám�stí 
zavítat Mikuláš a zárove� 
se naplno rozzá�il váno�ní 
strom.
 Nutno �íci, že se d�ti�-
ky, hlavn� ty z mate�ské 
školky, na tento zážitek 
�ádn� p�ipravily. Po roz-
svícení váno�ního stromu 
p�edvedly krásnou scénku 
narození Ježíška a za zp�-
vu koled vy�kaly p�íjezdu 
Mikuláše. Tomu tentokrát 
chyb�ly san�, nebo� na ná-
m�stí nebylo po sn�hu ani pa-
mátky. To však nikomu neva-
dilo, protože m�l jako obvykle 
pro každého n�jaký ten dárek. 
Celý podve�er byl zakon�en 

koncertem koled a váno�ní 
hudby.                                  zm
 Jak zmín�nou akci popsal je-
den z vystupujících hudebník�, 
si m�žete p�e�íst na
www.e-kuryr.blog.cz

ROZSVĚCENÍROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMUVÁNOČNÍHO STROMU

� V jedno p�edváno�ní �tvrte�ní odpoledne se v informa�-
ním st�edisku v Rokytnici zdobily perní�ky. Ú�ast byla veliká, 
sešli se zdobi�i a zdobi�ky r�zných v�kových kategorií. Vládla 
p�íjemná váno�ní atmosféra provon�ná sladkou v�ní perní�k�.

Foto: MIKS

ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH PERNÍČKŮ

 V pátek 11.12. se v informa�ním centru poprvé (ale jist� ne 
naposled) rozb�hla akce „Rokytnický �et�z“. Šlo o to, slepit co 
nejdelší klasický �et�z z papíru. „Absolutními vít�zkami“ se staly 
Jitka a J�linka Klimišinovy, které spole�nými silami vytvo�ily �e-
t�z dlouhý tém�� 25 m. Nedala se zahanbit ani Terezka Rückerová, 
která za necelou hodinu slepila �et�z jedenáctimetrový, ani Kamil 
Volt se sedmi metry. Vzhledem ke školnímu vyu�ování se oba žáci 
sedmé t�ídy ZŠ nemohli zú�astnit celé akce, proto se rozhodli, že 
budou pokra�ovat i doma. Do uzáv�rky tohoto �ísla m�li údajn� 
vyrobeno dalších �ty�icet metr�. P�esnou informaci Vám p�inese-
me v p�íštím �ísle. 
 Velmi p�íjemn� nás p�ekvapila paní Mária Helásková, která se 
sama akce zú�astnit nemohla, proto vytvo�ila �et�z dlouhý tém�� 9 
m doma a do infocentra jej p�inesla již hotový.  I když nebyl nej-
delší, byl rozhodn� nejhez�í. V sou�asné dob� m�žete �et�zy vid�t 
ve vestibulu vedle informa�ního st�ediska. 
Všem zú�astn�ným moc d�kujeme a doufáme, že nám nejen oni 
p�ijdou pomoci i p�íští rok, abychom dali dohromady �et�z alespo� 
dvojnásobný.                                                      Text a foto MIKS

ROKYTNICKÝ ŘETĚZROKYTNICKÝ ŘETĚZ

UDÁLO SE...UDÁLO SE...



ZPÍVÁNÍ NA ZÁMKUZPÍVÁNÍ NA ZÁMKU
 Nezpívalo se sice p�ímo v rokytnickém zámku, ale na jeho ná-
dvo�í, a sice v pátek 18. prosince od 18 hodin p�i mínus dvanácti 
stupních. Na nápad sejít se tu p�išla základní škola ve spolupráci 
se zdejším m�stským informa�ním st�ediskem a m�stskou knihov-
nou. P�íchozí dostali váno�ní p�ání od žák� a u�itel� základní ško-
ly a o kousek dál i slova n�kolika nejznám�jších koled. Podával se 
�aj �i grog na zah�átí a opodál už se chystali zp�váci a muzikanti 
z �ad pedagog� a žák� základní školy. Na nádvo�í se shromáždilo 
na šedesát zp�vák� a zp�va�ek všech v�kových kategorií a nut-
no poznamenat, že celá akce se nesla v pohodovém a p�íjemném 
duchu nadcházejících váno�ních svátk�. I p�esto, že byl ten ve-
�er velký mráz a nádvo�í pokryto sn�hem, si myslím, že v srdcích 
všech p�ítomných se rozléval p�íjemn� h�ejivý pocit a klid. Nech� 
je Vám všem takto dob�e i v novém roce... 
 Více �t�te na www.e-kuryr.blog.cz                                       LG

� Sbore�ek žák� a zam�stnanc� ZŠ Rokytnice zpívají kole-
dy na nádvo�í rokytnického zámku.                         Foto: MIKS

� Na snímku z Váno�ního koncertu u�itel� ZUŠ z Rychno-
va nad Kn�žnou je zachycen kontrabasista František Grulich a 
houslisté Marie a Pavel Ková�í�kovi.                    Foto: MIKS

 Rokytnickým kostelem Všech Svatých se v ned�li odpoledne 
nesly sváte�ní melodie v podání u�itel� ZUŠ z Rychnova. Varhan-
ní skladby, smy�ce, 
 étny a jasný zvuk trubky – to vše ve váno�n� 
vyzdobeném svatostánku bylo n�žným pohlazením po duši poslu-
cha��m, kte�í se t�šili z brilantních výkon� interpret�.        MIKS

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ Z RYCHNOVA

 Na Št�drý den odpoledne se 
v Rokytnici v Orlických horách 
jako každoro�n� rozdávalo Bet-
lémské sv�tlo. Do Rokytnice bylo 
dopraveno zásluhou �eských skau-
t�. Nejprve se rozdávalo v kostele 
Všech Svatých na nám�stí a potom 
bylo p�ístupné po celý ve�er v kapli 
Svaté Anny.

BETLÉMSKÉ SVĚTLOBETLÉMSKÉ SVĚTLO

Varhanní koncert profesora Uhlí�e
 Rokytnická farnost uspo�ádala v kostele Všech Svatých váno�ní 
varhanní koncert, na kterém spolu s varhaníkem prof. Václavem 
Uhlí�em zpívala sopranistka Jitka P�ibylová.

                                                   Foto: Petr Hudousek

NOVOROČNÍ SETKÁNÍ NA FARÁKU
Na Nový rok odpoledne bylo na Farském kopci živo. Více než �ty-
�i desítky ob�an� a p�átel Rokytnice vystoupaly v dosti nevlídném 
po�así p�ed starou vodárnu, aby se vzájemn� pozdravily, a pop�ály 
si zdraví a spokojenost do roku 2010.         Foto: Alena Mohrová

Základní škola Rokytnice v Orlických horách po�ádá
CVI�ENÍ AEROBIKU

Za�átek v pond�lí 11.1.2010 v 18.00 hod.
ve sportovní hale ZŠ Rokytnice v O.h.

P�ihlášky, informace a kontakt: tel. 494530417,
mob. 604958737, e-mail: ekonom@zs.rokytnice.cz

P�ihlášky lze také vyzvednout v rokytnickém
informa�ním st�edisku.



NÁŠ ROZHOVORNÁŠ ROZHOVOR
ROZHOVOR NA TÉMA MYSLIVOSTROZHOVOR NA TÉMA MYSLIVOST

 V zimním období �asto potkáváme myslivce s batohem na zá-
dech, jak chodí p�šky �i na lyžích k p�id�lenému krmelci krmit 
zv��. Totiž být myslivcem, to není jenom lov a chození v kami-
zolce. Být myslivcem znamená spoustu práce, jakou je pé�e o 
zv��, sušení sena, údržba krmelc�, povinné brigády atd. O tom, jak 
to chodí v Mysliveckém sdružení Orlické hory, jsem si povídala 
s p�edsedou Dušanem Žabkou z P��ína.

� ilustra�ní foto

 Dušane, mohl bys 
mi �íct n�co o Mys-
liveckém sdružení 
Orlické hory? 

 Myslivecké sdru-
žení Orlické hory má 
honitbu o rozloze asi 
4200 hektar�. Honitba 
se nachází na katastru 
obcí P��ín, Nebeská 
Rybná, Souvlastní, 
Rokytnice a �ást �í-

�ek. V sou�asné dob� je ve sdružení 50 �len� a 5 host�. Chod 
sdružení �ídí sedmi�lenný výbor.

 Jaká zv�� se ve vaší honitb� vyskytuje a jaká se v sou�asné 
dob� m
že lovit?

 V naší honitb� rozlišujeme zv�� domácí a sezónní. Za domá-
cí považujeme srn�í, mu
 oní a �ernou (tedy divoká prasata). Na 
zimu se do naší honitby stahuje zv�� vysoká a výjime�n� dan�í. 
Celoro�n� se loví zv�� �erná mladá, škodná. Do 15. ledna také 
zv�� vysoká.

 P�i procházkách p�írodou se n�kdy stane, že najdeme n�-
jaký shoz – par
žek. Všeobecn� platí, že bychom jej m�li ode-
vzdat. Jaké s tím máš zkušenosti? Najdou se poctiví nálezci? 

 Podle zákona o myslivosti je sb�r shoz� a trofejí pytláctvím. 
Není zám�rem �len� mysliveckého sdružení nalezený shoz nálezci 
odebrat, ale pouze jej zaznamenat, p�ípadn� využít pro výstavu. 
P�ípad�, že nálezce p�inese shoz, který našel, mnoho není, ale p�e-
sto se najde n�kdo, kdo shoz odevzdá.

M�STSKÉ INFORMA�NÍ A KULTURNÍ ST�EDISKO
M�sta Rokytnice v Orlických horách a redakce Horského kurýra

OTEVÍRACÍ DOBA PRO VE�EJNOST
OD 4.1.2010 DO 14.3.2010

 POND�LÍ                   7.30 - 12.00 12.30 - 16.00 HODIN
 ÚTERÝ                            7.30 - 12.00    12.30 - 14.00 HODIN
 ST�EDA                          7.30 - 12.00 12.30 - 16.00 HODIN
 	TVRTEK                        7.30 - 12.00      12.30 - 14.00           HODIN
 PÁTEK                         7.30 - 12.00 12.30 - 16.00 HODIN
 SOBOTA                          9.00 - 12.00   HODIN
 NED�LE                                                                                                                           ZAV�ENO 

Provozovatel: M�sto Rokytnice v O.h., I	O 275301
Tel./fax: 494 595 326, 494 379 023, 736 752 200

e-mail: info-service@rokytnice.cz nebo hoku@rokytnice.cz,  www.info.rokytnice.cz

 Myslivecké sdružení se také významným zp
sobem podílí 
na kulturním d�ní. Jaké akce pro ve�ejnost po�ádáte? 

 Velmi oblíbenou letní akcí je Myslivecký den, který se po�ádá 
každoro�n� v srpnu. Místem konání je myslivecká chata v Rokyt-
nici v Orlických horách. Vyhlášená je výbornou mysliveckou ku-
chyní o n�kolika chodech.
 Dále pak myslivecké sdružení po�ádá Myslivecký ples, jenž má 
v Rokytnici v Orl.h. již dlouhou tradici. Myslivecké plesy bývají 
v Rokytnici velmi povedené a hojn� navšt�vované.
 Rovn�ž každoro�n� se v pov��ených m�stech okresu konají p�e-
hlídky trofejí. Ve�ejnost tak m�že shlédnout výsledky naší práce.

 A ješt� poslední otázka. V zimním období je t�eba zv�� p�i-
krmovat. Jak by mohli p�ípadní zájemci, kte�í nejsou �leny 
sdružení, pomoci?

 P�ikrmování zv��e v zim� mají na starosti myslivci, tedy �le-
nové Mysliveckého sdružení. Krom� sena se krmí také obilím a 
lesními plody, jako jsou kaštany a žaludy. Na sb�ru kaštan� a ža-
lud� se podílí hlavn� d�ti, které za nasbírané plody dostávají od 
sdružení úplatu.
Nejvíce však lidé zv��i mohou pomoci tím, že v zimním období 
omezí vstup do les�. Zv�� v zim� trpí nejv�tším úbytkem energie, 
a proto pot�ebuje klid.

 D�kuji za rozhovor a p�eji Tob� i celému sdružení hodn� 
úsp�ch
, málo škodné a lovu zdar.
      
 Zuzana Sob�slavová

V p�íštím vydání Horského kurýra bude rozhovor s �edi-
telkou Základní školy v Orlickém Záho�í paní Mgr. Danou 

Honsovou na téma JAK SE U�Í V JEDNOT�ÍDCE.

Myslivecké sdružení Orlické hory
vás srde�n� zve na

Myslivecký
ples

15. ledna 2010 od 20 hodin 
v Klubu Rokytnice v Orlických 

horách

� bohatá myslivecká tombola
� zv��inová kuchyn�

� p�edtan�ení Horské myši
� truba�i

� hraje skupina Dynamic

� ilustra�ní foto



VÁNO�NÍ BESÍDKA V ROKYTNICI
 P�ed váno�ními svátky se konala v aule Základní školy v Ro-
kytnici v Orlických horách Váno�ní besídka. Kdo tam byl, jist� ví, 
že se besídka, ostatn� jako každý rok, vyda�ila. Úsp�ch potvrzuje 
i velká ú�ast rodinných p�íslušník� a ve�ejnosti. Dv�ma fotogra-
� emi se pokusíme alespo� trochu p�iblížit veselou atmosféru po-
vedených p�edstavení. 

autor fotogra� í: Lud�k Kánský

 Loni v lednu jsme m�li lyža�ský výcvik. Ze za�átku jsem 
myslel, že to vzdám. Nem�l jsem ani páru, jak vyjet na vleku 
nahoru na kopec. A co teprve když jsme jeli dol�! Po�ád jsem 
padal. Potom jsem pomalu za�ínal nad lyžemi vít�zit, musely 
m� za�ít poslouchat. Padal jsem �ím dál tím mí�. Pak už jsem 
� �el dol� jako vítr.                         Daniel Tošovský, 8. ro�ník

VZPOMÍNKA
NA LYŽÁK

 Kdo nep�išel a ne-
vid�l, tak neuv��í!!!! 
Letos poprvé byl v 
Rokytnici v Orlic-
kých horách k vid�ní 
ŽIVÝ BETLÉM a to 
hned dvakrát v podá-
ní práv� naší Mate�-
ské školy.
 
 Premiéru jste 
mohli shlédnout na 
slavnostním rozsví-
cení váno�ního stro-
mu p�ímo na našem 
nám�stí. Tam bylo 
vystoupení d�tí obo-
haceno o návšt�vu 
Mikuláše a and�la. 
Obrázek jako z po-
hádky - do velkého 
o�ekávání zazn�l 
zvuk rolni�ek a s ním do ná-
m�stí vjel nádherný ko�ár ta-
žený dv�ma ko�mi a p�ivážel 
p�ivolaného Mikuláše a jeho 
pomocníka. D�ti jim zazpíva-
ly �ertovskou koledu a byly za 
to náležit� odm�n�ny. Dosta-
lo se samoz�ejm� na všechny 
d�ti. Na ty malé, velké, hodné 
i ty trochu zlobivé:-)
 Ten opravdový váno�ní zá-
žitek jste si ale mohli odnést 
práv� 17.12., kdy se konalo na 
dvo�e Mate�ské školy vystou-
pení ŽIVÉHO BETLÉMU se 
vším všudy.
 Celá akce byla zahájena 
pr�vodem and�lí�k� a jejich 
rodi�� z nám�stí. Na cestu 
jim svítila kouzelná sv�týlka, 
která jim ukazovala cestu ke 
školce. Tam na všechny �e-
kala krásná sv�telná výzdo-
ba školky a dvoru. A pak to 
všechno za�alo. Po pár minu-
tách rychlé p�ípravy zazn�la 
první koleda a do Betléma 

p�icházela Marie s Ježíškem, 
Josef a zví�átka. Pohled na n� 
byl okouzlující. Všichni vypa-
dali tak opravdov�. Ve zn�ní 
dalších známých i mén� zná-
mých koled postupn� p�ichá-
zeli koledníci, kte�í p�inášeli 
dary pro Ježíška. Tan�ili mu 
a radovali se z jeho narození. 
Malou vsuvkou byl tane�ek 
všech andílk� a zp�v koled 
jejich rodi��. Zlatým h�ebem 
Betléma byl p�íchod T�í král�, 
který zakon�il krásné vystou-
pení d�tí. A myslím, že nebu-
du mluvit jen za sebe, když 
�eknu, že to všechno prost� 
NEM�LO CHYBU!!!!!
 Proslov paní �editelky s 
p�áním do Nového roku ne-
�ekan� p�ed�il proslov jedné 
z maminek d�tí. Pod�kování, 
které zazn�lo, nepochybn� 
zah�álo u srdí�ka nejen paní 
�editelku, ale i ostatní zam�st-
nance školky. 

pokra�ování na stran� 9

LETOS POPRVÉ

� Josef s Marií a Ježíškem.
Foto MIKS



dokon�ení ze strany 8
 A aby toho nebylo málo, 
cht�la bych pochválit rodi-
�e za krásné kostýmky, které 
d�tem p�ipravili. Po pravd� 
�e�eno, myslím, že ani my 
u�itelky nepoznaly, kterého z 
t�ch našich krásných andílk� 
držíme za ruku:-)

 Na záv�r celé akce bylo 
p�ipraveno pro všechny divá-
ky a návšt�vníky pohošt�ní - 
tradi�ní a váno�ní. Nechyb�ly 
k�ížaly, perní�ky, jablka, o�e-
chy, �aj, �okoládové penízky 
pro št�stí a mnoho jiného.

 Jsme moc rádi, že se akce 
takto vyda�ila a ur�it� jste tuto 
váno�ní nádheru nevid�li na-
posledy. Rok ute�e jako voda 
a my dáme hlavy dohromady 
a vymyslíme ur�it� n�co mi-
nimáln� tak p�kného, jako byl 
náš Betlém. P�ece bychom si 
nenechali utéct takové skv�-
lé publikum, jako jste byli 
vy!!!!!

 Tak za rok o Vánocích na-
shledanou!!!!!!!

 V Novém roce hodn� zdra-
ví, št�stí a pohody!                                                                                                                                 
           Vaši andílci ze školky

� Andílky se to jen hemžilo.                              Foto: MIKS

MIKULÁŠSKÁMIKULÁŠSKÁ
NADÍLKANADÍLKA

 Kdo se bojí �ert�, a� dá ruku nahoru!!!! Tak 
na tuto otázku se neptejte d�tí z naší školky. Tam 
se totiž �ert� nikdo nebojí. Tak jak to chodívá 
každý rok, Mikuláš s and�lem rozdávají hodným 
d�tem odm�ny, které si zasloužily za celý dlouhý 

rok. Ani u nás ve školce tomu nebylo letos jinak. I tam zavítal 
Mikuláš a and�l a p�inesli d�tem veeeeeelkou nadílku. Atmosféra 
byla krásná a lehce p�edváno�ní. Když v tom se za dve�mi ozval 
hrozitánský rachot, k�ik a �in�ení �et�z�!!! B�hem minutky bylo 
v celé školce naprosté ticho a všichni �ekali, co se bude dít...., co 
myslíte, že se stalo? No, kdo si myslel, že se �erti dostali do t�ídy, 
tak se mýlí. P�ece bychom ty naše andílky nedali do pekla!!!!!! 
	erta jsme p�kn� zav�eli do sk�ín� na chodb�, a pak ho p�esunuli 
do sklepa. Odtud už je to do pekla jen kousek a za rok se m�že 
stavit zas.
 Mikuláš s and�lem si poslechli krásné básni�ky a všelijaké pís-
ni�ky a rozdali d�tem nadílku. No a potom jsme se všichni rozlou-
�ili a jak se pat�í jsme tento výjime�ný den spole�n� oslavili �er-
tovskými tane�ky a r�znými sout�žemi. Te už se všichni t�šíme 
na další rok a ur�it� se �ert� bát nebudem!!!:-)
  za d�ti B. Dostálová

 P�edváno�ní honi�ky trávíme spíš v pohod� a pohodlí�ku. I 
když máme v prosinci mnoho práce s dárky a cukrovím, vše se 
nám pak vrátí zp�t s nadílkou pod strome�kem ve školce i doma. 
Na váno�ní besídku jsme napekli cukroví, perní�ky, vyrobili kera-
mické dáre�ky - malované hrnky op�t ve spolupráci s „Kope�kem“ 
a jiné p�ekvapení pro rodi�e. Nacvi�ili jsme divadelní p�edstavení 
s naším loutkovým Divadélkem Led�í�ek.
 A to vše jen proto, že nás neodnesli �erti! V pátek 4.12.2009 nás 
navštívil ve školce Mikuláš s �ertem, and�lem a velkou nadílkou a 
v sobotu 5.12. m�ly místní d�ti z Bartošovic nadílku po rozsvícení 
váno�ního stromku s divadelním p�edstavením a �ertíky z Nera-
tova v nádherném pekle, kde m�li pro strach ud�láno i dosp�lí 
(d�kujeme Vlastíkovi Kop�ivovi a jeho pomocník�m, že pro d�ti 
vytvo�ili opravdu PEKELNÝ VE	ER!).
 S rokem 2009 jsme se rozlou�ili s besídkou „Váno�ní Betlém“, 
kde si naši malí pastuškové p�ednesli básn�, zazpívali koledy a 
„zapískali“ na 
 étny v kostýmech pastý�� a s ma�ásky v Divadél-
ku Led�í�ek.
 Za odm�nu všem d�tem ješt� tento den zahrálo „Divadélko 
Úsm�v“ pohádku „Jak vep�ík a k�zle slavili Vánoce“.
 
MNOHO POHODY ZDRAVÍ, ŠT�STÍ, LÁSKY VÁM VŠEM 
ZE SRDCE P�EJÍ D�TI A U�ITELKY Z MŠ BARTOŠO-
VICE!!!

MŠ BARTOŠOVICEMŠ BARTOŠOVICE
VÁNOČNÍ RADOSTIVÁNOČNÍ RADOSTI



ZEPTALI JSME SEZEPTALI JSME SE
Pana Miroslava Petra - starosty obce P��ín jsem se zeptala

na n�kolik otázek týkajících se d�ní v obci.

 Pane starosto, máte za sebou t�etí rok v tomto volební období 
v pozici starosty obce. Co se Vám za tuto dobu poda�ilo?

 Myslím, že zastupitelstvo obce pracovalo ve prosp�ch obce a ob-
�an�, a to na základ� ur�itého výhledu a zám�r� schválených v tom-
to zastupitelstvu, ale i p�evzatých plán� zastupitelstva p�edchozího 
s cílem maximáln� využít dota�ních a grantových � nan�ních pro-
st�edk�. Cílem je vytvá�et rezervu vlastních � nan�ních zdroj� a tuto 
rezervu p�ipravit na použití pro �áste�né p�ed� nancování plánova-
ných akcí. Rozpo�ty obce zastupitelstvo obce vždy projednávalo ve 
výborech a byly tvo�eny jako vyrovnané nebo p�ebytkové. Proto 
zastupitelstvo vždy zvážilo, které akce budou provedeny. 

 Které akce byste jmenovit� zmínil?

 V uplynulém období byla dokon�ena oprava budovy márnice, 
provedeno odvodn�ní kostela, byl opraven pomník padlým v I. 
sv�tové válce, vybudováno víceú�elové sportovišt� p�ed budovou 
obecního ú�adu, provedena oprava a rekonstrukce �ásti ve�ejné-
ho osv�tlení, oprava h�bitovní zdi, obnova dopravního zna�ení na 
komunikacích v obci, demolice objektu ve vlastnictví obce, který 
by vyžadoval nemalé � nan�ní prost�edky na rekonstrukci, byl do-
kon�en nový územní plán obce, vybudována op�rná ze u �.p. 147, 
vým�na oken na budov� obecního ú�adu, to jsou akce, které ob�an 
vidí. Za nemalé � nan�ní prost�edky se uskute�nil nákup pozemk�, 
které obec P��ín pot�ebuje k dalšímu rozvoji. Byly zahájeny pozem-
kové úpravy katastrálního území P��ín u Rychnova nad Kn�žnou. 
Obec se � nan�ním darem podílela na oprav� v�že kostela sv. Jana 
K�titele v P��ín�. 

 Ur�it� jsem na n�které akce zapomn�l nebo jde o normální zajiš-
t�ní chodu obce, které rovn�ž vyžaduje nemalé � nan�ní prost�edky. 

 Zajišt�ní p�íjm� do rozpo�tu umož�uje do jisté míry hospoda�ení 
v lesích ve vlastnictví obce. V roce 2009 nás v lese p�ekvapil silný 
vítr a v �íjnu zna�ný p�íval sn�hu. Tyto živly zp�sobily nemalé ško-
dy na lesním porostu ve vlastnictví obce. Škody jsou za zna�ného 
úsilí hajného a jeho pracovník� ješt� v sou�asné dob� odstra�ovány, 
d�evní hmota je prodávána. Likvidace škod bude pokra�ovat i v roce 
2010. 

� Starosta obce P��ín Miroslav Petr

 Obec P��ín je z�izovatelem Základní a mate�ské školy v P��ín�. 
Její kapacita je napln�na a dle výhledu je kapacita zajišt�na i na další 
období, tato budova však vyžaduje v�tší rekonstrukci. 

 Jsou ale i v�ci, které se nepoda�ily. 

 O �em se v sou�asné dob� jedná a co se p�ipravuje na rok 
2010?

 Roky 2008, 2009 a 2010 jsou dle zám�r� a usnesení zastupitelstva 
roky, kdy je cílem krom� udržení chodu a provozu obce zajistit vy-
pracování projektových dokumentací a zajistit � nancování na akce:
- vypracování projektu pro stavební povolení „Rekonstrukce budo-
vy Základní a mate�ské školy v�etn� p�ístavby a zateplení“, 

- vypracování projektu rekultivace skládky inertního odpadu a pro-
vozního �ádu, 

- vypracování projektu „Rekonstrukce 	OV a dobudování kanali-
za�ní sít� v �ásti obce P��ín“, 

- vypracování projektu pro stavební povolení „Rekonstrukce požár-
ní zbrojnice a její p�ístavba“, 

- vypracování projektu „Stavební úpravy objektu �p. 207 a 268 
(OÚ) v�etn� p�ístavby víceú�elového sálu“ .

 Do vypracování t�chto projekt� byly v roce 2009 vloženy nemalé 
� nan�ní prost�edky obce, pouze na projekt „Rekonstrukce 	OV a 
dobudovaní kanaliza�ní sít� v �ásti obce P��ín“ obec získala dotaci 
od Krajského ú�adu Královéhradeckého kraje. Nyní je nutno pokra-
�ovat a zajistit � nancování akcí z jiných zdroj� než jen obecních pro 
provedení t�chto akcí, což je dost problém. N�které výzvy jsou vy-
�erpány, n�které se úpln� nehodí, proto spolupracujeme s � rmami, 
které se zajiš�ováním � nancí z fond� v�nují. Problémem jsou však 
výb�rová �ízení a jejich podmínky pro další realizaci akcí.     

 Ješt� na záv�r otázku, která bude jist� zajímat všechny ob�a-
ny P��ína. Budete kandidovat v letošních  podzimních volbách 
do zastupitelstva obce?

 Otázka, o které v jistých situacích p�emýšlím a vnit�n� se s ní 
peru, ale i když si jsem v�dom nedod�lk� a neuskute�n�ných zám�-
r�, tak pokud voli�i podpo�í mojí kandidaturu, pak asi ano.

Za odpov�di pod�kovala 
Zuzana Sob�slavová

Zastupitelstvo obce Pěčín přeje všem občanům 
hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2010.

Starosta děkuje všem 
společenským organiza-
cím, které se podílely 
na zajištění kulturního
a sportovního života 
v obci v roce 2009.

P�íšt� se zeptáme provozovatel
 lyža�ského areálu 
Farák na probíhající lyža�skou sezónu.



JAK TO VIDÍM JÁ

 Tak kone�n� máme za sebou 
ten p�edváno�ní shon, po kterém 
jsme si prožili nejkrásn�jší svát-
ky v roce a sice svátky váno�ní. 
A já, váš psí kamarád Ben, se 
chci op�t pod�lit o své post�ehy 
a zážitky, které se v tomto obdo-
bí uložily do mého v�domí.
 Ješt� však, než se za�nu roz-
plývat nad váno�ní atmosférou 
našeho m�ste�ka, musím se cht� 

necht� pozastavit nad jednou 
špatnou vlastností vás lidi�ek. 
P�estože se honosíte ozna�ením 
�lov�k moudrý, mnohdy je vám 
úpln� cizí mnohé z desatera p�i-
kázání, která by m�la mít zvláš-
t� v dob� Adventu a váno�ních 
svátk� o hodn� v�tší váhu. A 
zvlášt� mi jde o to „nepokra-
deš.“ Jist� asi tušíte, kam svými 
slovy mí�ím. Ano, myslím na 
ukradenou bustu vašeho první-
ho prezidenta, která v dob� za-
�ínajícího Adventu nenávratn� 
zmizela ze svého památného 
místa v sousedním P��ín�. Mé 
psí duši nijak nep�ísluší tuto 
politováníhodnou událost hod-
notit, to zajisté u�iníte vy, všich-
ni slušní lidé. P�esto musím 

vzpomenout, že jsem zaslechl, 
že zmín�ná busta p�ežila Hitle-
ra i komunisty a te ji ukradne 
n�jaký 
 outek a odnese, nedej 
bože, do sb�ru. Nezlobte se na 
m�, moji milí, ale to mi ta má 
psí hlava v�bec nebere.
 A te k p�íjemn�jším v�cem. 
Nevím, jak vy, mí p�átelé, ale já 
jsem si Advent i váno�ní svátky 
nesmírn� užíval. P�estože jsem 
m�l kv�li po�así omezený pobyt 
v mém okn�, mnoho v�cí jsem 
shlédl a vyslechl jenom proto, 
abych se o n� mohl s vámi pod�-
lit. Nejkrásn�jší zjišt�ní pro m� 
je, že se z vás lidi�ek v tomto 
období stávají tvorové tak n�jak 
zjihlí, mající k sob� podstatn� 
blíž, než v b�žném život� b�-

hem roku. Vždy� jen ta atmo-
sféra na r�zných p�edváno�ních 
akcích ve m�st�, ty rozzá�ené 
o�i d�tí, ohleduplnost dosp�-
lých, úsm�vy na vašich tvá�ích, 
to je pro mou psí duši takové 
pohlazení, jaké si vaše �lov��í 
v�domí neumí ani p�edstavit. A 
tak se, mí milí, ptám, nešlo by se 
k sob� takto chovat po celý rok? 
Ve dnech úpln� všedních, ve va-
šem každodenním bytí? Vždy� 
jste na tomto sv�t� na jen o n�co 
delší návšt�v� než my, vaši psí 
p�átelé. A k tomu vám do no-
vého roku p�eji hodn� zdraví, 
št�stí a spokojenosti.                                     

Váš Ben
     zm

K�ÍŽOVKA O CENY
ŽAMBERSKÁ PAHORKATINAŽAMBERSKÁ PAHORKATINA

8.díl
 Na katastru Žamberka se nachází 476 m vysoký kopec . . . (1. ta-
jenka). O n�co nižší (470 m n.m.), ale znám�jší je . . . (2. tajenka), 
kde se nachází kaple a rozhledna.                Stanislav Lank

 Zn�ní tajenky zašlete poštou nebo odevzdejte v zalepe-
né obálce v M�stském informa�ním a kulturním st�edisku 
v Rokytnici v Orlických horách do 20. ledna 2010. Všech-
ny správné odpov�di budou slosovány. Vylosovaný výherce 
získá 100,- K�. Nezapome�te uvést svoje jméno, p�íjmení 
a adresu.

� FOTO: Jitka Blahová

 Mikuláš s and�lem a �ertem navštívili �í�kovské d�ti na chat� 
Dev�tsil. Když do napln�ného sálu vb�hl obrovský rohatý �ert, 
v�tšina d�tí byla strachy bez sebe. Hustou atmosféru odleh�ila až 
vlídná slova Mikuláše, který si jednotlivé h�íšníky zval k sob� 
na jevišt� a spolu s and�lem naslouchali básni�kám a r�zným 
slib�m, že už budou hodné, budou se u�it a poslouchat rodi�e.
 Když za �ertem a „svatými“ zapadly dve�e, z d�tí opadl strach 
a za�ala nespoutaná zábava na parket� za zvuk� hezkých d�t-
ských písni�ek. Hudba hrála potom ješt� pro dosp�lé dlouho do 
noci.   
 POD�KOVÁNÍ SPONZOR�M: Luboš Šenký� – chata 
Dev�tsil, Potraviny u Martiny, Ji�í Sob�slav, Tomáš Vejd�lek, 
Dušan Blaha, Marta Rabasová.

ZS

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V ŘÍČKÁCH



KOŘENÍ A BYLINKYKOŘENÍ A BYLINKY
RECEPTY - RADY - ZKUŠENOSTI

Z košíku babky ko�ená�ky
 Tak jako ve starých dobách 
léka� a bylinká� byli zajedno, i 
léky byly jen bylinky. 
S rozvojem chemie se za�aly 
látky v nich obsažené zkoumat, 
nejú�inn�jší složky izolovat 
a vyráb�t chemickou cestou. 
Za�ala éra tablet, které úpln� 
ovládly zdravotnictví. Dnes si 
život bez tablet neumíme ani 
p�edstavit. Každý den p�icháze-
jí na trh nové a dražší. Protože 
jejich výzkum a výroba, to je 
p�edevším obchod a zisk. Table-
tám nem�žeme up�ít, že ú�inn� 
pomáhají a v akutních p�ípa-
dech mají plné opodstatn�ní, 
vzpome�me jen tém�� p�evrat-
ný aspirin �i penicilin. V�tšina 
t�chto lék� má však i vedlejší 
ú�inky. I když na jednom míst� 
organismu pomáhají, na druhém 
mu škodí. Na eliminaci této 
škody užíváme další tablety a 
roztá�í se tabletová spirála. Do-
staneme-li se v tomto sm�ru do 
tabletového extrému, budeme se 
muset vrátit k p�írod�. 
 Bylinky p�sobí v souladu se 
zákony p�írody. Lé�í pomalu, 
ale s trvalými výsledky, p�itom 
až na n�kolik výjimek žádnému 
dalšímu orgánu neškodí. Jejich 

pravidelné užívání - i p�i úplném 
zdraví - nám pom�že vyhnout 
se pot�eb� užívat tablety. V dal-
ších letech se návrat k p�írodním 
lé�iv�m projevil i v tom, že trh 
je dob�e zásobený tak širokým 
sortimentem, že v�tšinu bylinek 
si m�žeme koupit. Ve speciali-
zovaných prodejnách dostane-
me také tinktury, š�ávy, oleje a 
jiné kvalitní výtažky z lé�ivých 
rostlin od seriózních výrobc�.
 Na lidský organismus má 
velký vliv výživa. Jsme to – co 
jíme. Civilizace, pokrok a potra-
vinový pr�mysl však p�ináší pro 
náš organismus nevhodné potra-
viny p�izp�sobené chuti, která se 
v p�írod� nenachází. Také v po-
pulárních relacích v médiích o 
va�ení se všechno hodnotí podle 
toho, jak to chutná – ale o tom, 
jaký to má vliv na zdraví, ne-
padne v�tšinou ani sl�vko. Vý-
sledkem jsou obezita, cukrovka, 
kardiovaskulární nemoci, rako-

vina. V�dci dokázali analyzovat 
a vyráb�t takové množství ú�in-
ných potravinových látek, že je 
t�žko se�teme. Obecn� se ví, 
jaké jsou pro �lov�ka pot�ebné 
denní dávky, které se dopl�ují 
v tabletách – jen jaksi to nefun-
guje – je �ím dál více nemoc-
ných lidí. 	ím bude v�da o vý-
živ� složit�jší, tím bude �lov�k 
více zmatený a jediným �ešením 
bude vrátit se k matce p�írod�. 
Konzumovat více ovoce a zele-
niny, nejlépe v syrovém stavu, 
maso jen ob�as a to p�edevším 
bílé, vejce a mlé�né výrobky 
s mírou a vyhýbat se výrobk�m 
s ra� novaným cukrem, výrob-
k�m s vymletou bílou moukou 
a soleným uzená�ským produk-
t�m. Ovšem ani nejlepší strava 
nám nebude mnoho platná, když 
náš organismus nemá dostatek 
pohybu a fyzické námahy. To 
však neznamená, že si musíme 
hned zítra koupit n�které z �as-
to reklamovaných jednoú�elo-
vých „mu�idel“ a p�es moc se 
trápit. Úpln� sta�í jednoduché 
domácí cvi�ení, nebo m�žeme 
vyzkoušet kalanetiku, tibe�any 
nebo stre�ink. Hlavní je pohyb 
a fyzická námaha. Najd�me 
si �as na procházky, turistiku, 
cyklistiku, plavání a jakékoli 
jiné rekrea�ní sporty, ke kterým 
m�žeme za�adit i tanec, práci na 
zahrad�, sb�r hub, ale také sb�r 
lé�ivých bylin. Zvykn�me si na 

pravidelné ranní otužování mytí 
studenou vodou do p�l t�la.    
 	lov�k nepot�ebuje jen „chléb 
a hry“. 	lov�k má nejen t�lo, 
ale i duši. Bez životní pohody a 
míru v duši budou i dobrá strava 
a pohyb fungovat v organismu 
jen �áste�n�. Duchovní potravu 
m�žeme hledat v p�írod�, um�-
ní i v božím chrámu. Najd�me 
si smysl života, konejme dobro 
a pomáhejme druhým. Za kaž-
dou cenu se zbavme každoden-
ního stresu, a� ho už zp�sobují 
pracovní, sousedské, partnerské 
vztahy nebo cokoli jiného. Dob-
rá životospráva nám pomáhá 
stres p�ekonat, ale ten nesmí být 
trvalý. Naše t�lo pot�ebuje du-
ševní klid a lásku. 
 	lov�k je sám str�jcem své-
ho zdraví. Pokud je zdravý, na 
n�m záleží, jak bude s tímto 
nejcenn�jším lidským pokla-
dem zacházet. Když onemocní, 
má právo výb�ru léka�e, m�že 
p�ijmout nebo odmítnout nabí-
zené možnosti lé�by. Má právo 
obrátit se i na p�írodní zp�soby 
udržování zdraví podle bylinko-
vých recept�, které ov��il �as. 
Má právo v�d�t, že takové mož-
nosti existují, že staré p�írodní 
zákony života stále platí. 

Nech� ti je lék potravou
a potrava lékem.

                                Paracelsus
AlMa

OKÉNKO DOKTORAOKÉNKO DOKTORA
ÚRAZY P�I ZIMNÍCH SPORTECH A OMRZLINY

 P�išla zima. A tedy nastalo 
období zimních sport�. V naší 
oblasti to znamená p�edevším 
lyžova�ka. A s lyžova�kou p�i-
cházejí �etné úrazy. 
 Nejd�ležit�jší jest úraz�m 
p�edcházet. Proto musíme bedli-
v� dbát všech p�edpis� a poky-
n� pracovník� Horské služby. 
Musíme klást d�raz na �ádné 
lyža�ské vybavení a vystrojení. 
P�i lyžova�ce musíme vždy zo-
hlednit své možnosti, schopnosti 
a zkušenosti. Též nelze podce�o-
vat pov�trnostní podmínky. 
 P�i lyžování dochází nej�ast�ji 
k úraz�m kon�etin. V posledních 
letech ovšem p�ibývá mnoho 
závažných úraz� páte�e a hlavy, 
následn� b�icha. 
 Nej�ast�jší jsou úrazy kloub�, 

podvrtnutí, vykloubení, zlome-
niny. Dále zlomeniny dlouhých 
kostí a obratl�. Podvrtnutí nej-
�ast�ji kr�ní páte�e. Ot�esy moz-
ku a nejzávažn�jší jsou nitroleb-
ní poran�ní. 
 Závažné omrzliny jsou po-
m�rn� vzácným poškozením 
zdraví v našich pov�trnostních 
podmínkách. 
 P�i úrazu, to jest podez�ení na 
podvrtnutí, vykloubení �i zlo-
meninu, je nutné p�edevším dle 
stavu šetrn� uvést poran�nou 
kon�etinu pokud možno do p�i-
rozené polohy. Dále s poran�nou 
�ástí t�la nepohybovat a provést 
znehybn�ní. Šetrn�, dle možnos-
tí, dostupnými improvizovanými 
prost�edky. P�i otev�ené zlome-
nin�, zakrýt tuto, pokud možno 

�istým, nejlépe sterilním krytím, 
dále znehybnit. P�i podez�ení na 
poran�ní páte�e a hlavy je nutné 
nepohybovat s postiženou oblastí 
t�la. Pokusit se op�t dle možností 
znehybnit postiženou �ást t�la. 
 Celkov� je t�eba dle možností 
s poran�ným udržovat kontakt. 
Sledovat stav životn� d�leži-
tých funkcí. To je stav v�domí, 
dýchání, krevního ob�hu, tedy 
puls na kr�ních tepnách nebo na 
p�edloktí. Podáme jen nezbytn� 
nutné množství tekutin. 
 P�edevším zajistíme poran�-
ného p�ed prochladnutím. 
 P�i podez�ení na omrzlinu za-
jistíme odstran�ní vlhké a chlad-
né �ásti výstroje, to jest obuvi 
a od�vu z postižených míst. 
Postiženou oblast zakryjeme 

dle možností suchým a teplým 
krytím. Nadále zajiš�ujeme výše 
uvedená celková opat�ení jako 
p�i úrazech. 
 Vždy co nejd�íve, dle komu-
nika�ních možností, p�ivoláme 
pracovníky Horské služby, kte�í 
jsou odborn� proškolení a vy-
bavení p�íslušnými prost�edky 
a pom�ckami. Individuáln�, dle 
stavu poran�ného, voláme Zá-
chrannou službu. Poran�ného 
sledujeme až do p�íjezdu uvede-
ných složek. 
 Lyžova�ka opatrn� a s rozu-
mem. 
 Hodn� zdraví a úsp�šný 
nový rok p�eje MUDr. Martin 
Macák, praktický léka�, Ro-
kytnice v Orlických horách
 zm



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
� Zimní slevy
    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 PETR KUNCTRAFIKA PETR KUNC
ROKYTNICEROKYTNICE

� kalendá�e, diá�e 2010
� Pepo 26,-

� velký výb�r DVD za 49,-
� školní pot�eby
� papírnictví
� drogerie

� d�tské jednorázové pleny
� stá�ený alkohol

NABÍZÍME:

Vážení a milí spoluob�ané,

 p�ichází nový rok 2010 – a nastává tedy i �as ohlédnutí se 
za minulým rokem, kdy jsem již p�sobil coby Váš nový senátor. 
 V lo�ském svém novoro�ním p�ání jsem Vám pod�koval za pro-
jevenou d�v�ru a zárove� slíbil, že se ze všech sil budu snažit plnit 
sv�j volební program. Je tedy ten správný �as, abych ud�lal krátkou 
rekapitulaci za rokem 2009.
 V pr�b�hu roku jsem pro Vás otev�el senátní kancelá� nejenom v 
Rychnov� nad Kn�žnou, ale i v Chocni a v Holicích. Navíc jsem ne-
chal p�ed�lat našeho „Antlona“ na „Pojízdnou senátorskou kancelá�“, 
v níž jsme v pr�b�hu roku najezdili tisíce kilometr� po našem senát-
ním obvod�. Založil jsem „Fond Miroslava Antla pro rozvoj regionu“, 
který již rozd�lil více než 30-ti spolkovým, sportovním a kulturním 
subjekt�m tém�� 200 000,- K�. Naši odborníci pomáhali starost�m 
a školám zdarma zpracovávat projekty na získání dotací a grant� z 
fond�. V Senátu Parlamentu 	R jsem jako místop�edseda ústavn�-
právního výboru zúro�il své t�icetileté (trestn�)právní zkušenosti p�i 
prosazení výrazného zp�ísn�ní nového trestního zákoníku, a to v trest-
ních sazbách za nejzávažn�jší násilnou, mravnostní, ale i drogovou 
trestnou �innost. Byl jsem dále i zpravodajem novel trestního �ádu, 
ale i ob�anského soudního �ádu, ob�anského a obchodního zákoníku. 
 V našich kancelá�ích jsem se setkal s desítkami ob�an�, kterým 
jsem se snažil pomoci vy�ešit jejich problémy - a pokud mi �as do-
volil, snažil jsem se ú�astnit spole�enských akcí v našem regionu, na 
které jsem byl pozván. S n�kterými z Vás jsem se setkal i na svých 
besedách, p�ednáškách a seminá�ích k problematice kriminality, do-
mácího násilí, zneužívání internetu ke zneužívání d�tí apod. Za d�le-
žitou a stále aktuáln�jší považuji spolupráci v boji proti p�edlužení, a 
to v d�sledku ekonomické krize, která zasáhla také naší republiku a 
vede krom� vyšší nezam�stnanosti i ke snižování � nan�ních p�íjm� 
ob�an� a jejich životní úrovn�. Veškeré zmín�né aktivity najdete i na 
našich webových stránkách: www.miroslavantl.cz
 V novém roce Vám všem p�eji zejména pevné zdraví, úsp�chy, ra-
dost a optimismus - i tolik pot�ebné št�stí…! T�ším se, že se budeme 
potkávat v našem regionu v (aspo� relativní) pohod�.  

      Váš senátor
      JUDr. Miroslav Antl

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

Ekologická likvidace automobilů 

Josef Vilímek 

Kostelec nad Orlicí 

ZDARMA

ODVEZEME

ZDARMA ZLIKVIDUJEME
Vystavíme likvidační protokol 

Informace

na tel.č.: 603 237 188



HISTORIE AFK UNION ROKYTNICE V ORL. H.

 AFK Union Rokytnice byl 
založen Jaroslavem Ungerem z 
Rokytnice v Orlických horách 
roku 1990. Založení Unionu 
Rokytnice p�edcházelo zruše-
ní „B“ týmu 1.FC Rokytnice 
v O.h., který hrál v té dob� 3. 
t�ídu Okresního p�eboru Rych-
novska. Po jednání s výborem 
1.FC Rokytnice o uvoln�ní hrá-
�� hrajících za bývalé „B“ a po 
dohod� o prop�j�ování škváro-
vého h�išt� za spot�ebovanou 
elekt�inu a vodu, nic nebránilo 
k p�ihlášce AFK Unionu Ro-
kytnice do 3. t�ídy Okresního 
p�eboru Rychnovska. Vznik 
AFK Unionu Rokytnice nebyl 
žádným truc podnikem v��i 
1.FC Rokytnice. Výbor 1.FC 
Rokytnice o umožn�ní vzniku 
AFK Union Rokytnice �ádn� 
hlasoval. 	ty�i hlasy pro (Vác-
lav Cit, Miroslav Rücker, Josef 
Dostálek, Miroslav Blažek), 
jeden hlas proti (JUDr. Jaro-
slav Homolka). První zvolený 
výbor AFK Union Rokytnice 
pracoval ve složení Jaroslav 
Unger p�edseda, Antonín Ma-
mi�ák pokladník a Stanislav 
Felcman �len výboru. Všichni 
�lenové výboru byli z Rokyt-
nice. AFK Union Rokytnice 
byl z po�átku ryze fotbalo-

vým oddílem muž�, hrajících 
st�ídav� okresní p�ebor 3. a 4. 
t�ídy Rychnovska dv� sezóny i 
Ústecka. V roce 1993 však do 
AFK Union Rokytnice p�ibyl 
oddíl Schotokan karate Rokyt-
nice vedený panem Mikysou, v 
roce 1995 oddíl boxu Rokytni-
ce vedený panem Procházkou a 
v roce 2003 oddíl Capoeiry Ro-
kytnice vedený panem Krup-
kou. Tyto oddíly však �asem 
zanikly nebo se osamostatnily. 
Na ja�e roku 1999 byl v rámci 
AFK Union Rokytnice založen 
Jaroslavem Ungerem oddíl 
dív�í kopané. Zpo�átku se jed-
nalo o fotbalový oddíl žáky� z 
Rokytnice a nejbližšího okolí 
(Slatina, Kameni�ná, Nebeská 
Rybná, �í�ky), pozd�ji p�ibyla 
d�v�ata i ze vzdálen�jších míst 
(Žamberk, Rychnov, 	astolo-
vice, Doudleby, Zám�l, 	erm-
ná, Li�no). Tento oddíl žáky� 
hrál nejprve Okresní p�ebor 
mladších žák� Rychnovska. V 
roce 2000 postoupil do 1. ligy 
	R mladších a starších žáky� 
a hrál ji s jednou p�estávkou, 
kdy sestoupil do ligy druhé, až 
do roku 2007. Do sezóny 2007 
- 2008 se oddíl žáky� do 1. ligy 
	R nep�ihlásil z d�vod� zru-
šení veškerých dotací na tuto 

sout�ž 	MFS. Po celou dobu 
p�sobení v 1. a 2. lize, však 
žákyn� hrály i Okresní p�ebor 
mladších žák� Rychnovska a 
dva roky i Ústecka. Od sezóny 
2005 – 06 hraje za AFK Union 
také družstvo juniorek hrají-
cí 3. ligu 	R žen. Juniorky se 
rekrutují výhradn� z našich 
odchovanky�. V sezón� 2006 
- 2007 postupují do 2. ligy 	R 
žen. Po jednoro�ním p�sobení 
však sestupují op�t do ligy t�etí, 
kterou hrají do sou�asnosti. Po 

sezón� 2006 – 07 kon�í po 17 
letech do�asn� �innost fotbalo-
vé družstvo muž� z � nan�ních 
d�vod�. V sou�asnosti má tedy 
AFK Union Rokytnice dv� 
sout�žní družstva. Žákyn� hra-
jící Okresní p�ebor mladších 
žák� na Rychnovsku a junior-
ky hrající 3. ligu 	R žen sku-
pinu východ. AFK Union Ro-
kytnice není vlastníkem svého 
fotbalového h�išt� a hraje tedy 
na pronajatých h�ištích.

SYMBOLIKA AFK UNION ROKYTNICE V ORL.H.

Doslovný název klubu: Akciový fotbalový klub Union Rokytnice 
v Orlických horách

Klubovými barvami jsou �erná, �ervená a zlatá. 

Ve velkém znaku drží naproti sob� dva hn�dí medv�di �erno�er-
vený štít s bílým U uprost�ed. Na tomto štítu je posazená zlatá 
koruna s nápisem Union Rokytnice. Vše stojí na zelené stuze s 

�erným nápisem c. k. Rokytnice v O.h. 1990.

Malý znak je jen �erno�ervený štít s bílým U uprost�ed a posaze-
nou zlatou korunou s nápisem Union Rokytnice.

Vlajka klubu je obdélníková klasických rozm�r�, rozd�lená do 
t�í stejných polí v po�adí �erné, �ervené a zlaté. V �erveném poli 

je velké bílé U, ve kterém je umíst�n znak m�sta Rokytnice v 
Orlických horách.    

pokra�ování na stran� 15

Historicky první fotbalový tým 

Unionu mužů 1990

� Zleva v pokleku: Bárnet M., Fallada, Holenda, Strassen-
ský, Kopecký, Tob�rný, Bárnet J., Fiedler a Krej�í M.
Zleva stojí: Unger, Felcman, Lu�ák, Ksandr, Strmiska, Václav, 
Br�na P., Buriánek, Mami�ák, Kulštejn, Kánský P. a Kánský O.

Historicky první dívčí fotbalový tým 

v Rokytnici v Orlických horách 1999

��Zleva v pokleku: Vilimovská, Jane�ková, H�lková, Mül-
lerová, Michal�áková M., Vrbická, 	ervinková. 
Zleva stojí: Ungerová V., Zda�ilová, Buchalová, Kroulová, 
Hubená, Štefková, Chmelíková, Lavren�íková, Michal�áková 
E., Jaklová a Unger.



OBJEDNÁVKA
P�EDPLATNÉHO

NA HORSKÝ KURÝR:
 

Objednávám závazn�
p�edplatné m�sí�níku

HORSKÝ KURÝR
Ro�ní p�edplatné

se po�ítá od m�síce
objednání po dobu

jednoho roku. 

Jednotlivá �ísla zasílejte
na adresu: 

.............................................

.............................................

.............................................

...........................

Cena 1 výtisku je 10,- K�  
+  16,- K� letní dvoj�íslo. 

Celoro�ní snížené p�edplat-
né je 90,-K�  + poštovné 

(poštovné se netýká p�edpla-
titel� z Rokytnice v O.h.!!!) 

lze uhradit:

- složenkou
(k dostání na pošt�)

- osobn� proti dokladu
v redakci

HORSKÉHO KURÝRA 
 (Kancelá� INFO-SERVICE, 
nám. T.G.M. 4, Rokytnice 

v O.h.)

P�ihlášku a úhradu
složenkou zasílejte

na adresu: 

HORSKÝ KURÝR
Nám�stí T.G.Masaryka 4
517 61, Rokytnice v O.h.

e-mail: hoku@rokytnice.cz
tel.: 494 595 326

dokon�ení ze strany 14
Sou�asný výbor AFK Union Rokytnice v Orl.h.:

P�edseda: Jaroslav Unger
Pokladník: Antonín Mami�ák
Tajemník: Mgr. Jan Morávek

	lenové výboru: Lukáš Dostál a Stanislav Felcman

Sou�asní akcioná�i AFK Union Rokytnice v Orl.h.:

Jaroslav Unger 100% akcií v hodnot� 200.000,- K�.

Nejv�tší úsp�chy AFK Union Rokytnice v Orl.h. 
Fotbal:

1990 – Muži 1. místo Pohár Orlických hor - malá kopaná. Trenér Jaroslav Unger.
1992 – Muži 1. místo Turnaj ve Slatin� nad Zdobnicí. Trenér Jaroslav Unger.

1993 – Muži 1. místo Pohár Orlických hor - malá kopaná. Trenér Jan Votroubek. 
1994 – Muži 1. místo Turnaj ve Slatin� nad Zdobnicí. Trenér Jan Votroubek.

1994 – Muži 2. místo Mistrovství Rokytnic – Orlické hory. Trenér Jan Votroubek.
1995 – Muži 3. místo Mistrovství Rokytnic - u P�erova. Trenér Jaroslav Unger.
1997 – Muži 3. místo Mistrovství Rokytnic - nad Vlá�í. Trenér Jaroslav Unger
1998 – Muži 2. místo Okresní pohár 	MFS - Ústecko. Trenér Jaroslav Unger.

2000 – St. žákyn� 2. místo 2. liga 	R , postup do 1. ligy. Trenér Zden�k Mat�jí�ek.
2000 – Ml.žákyn� 1. místo 2. liga 	R, postup do 1. ligy. Trenér Jaroslav Unger.

2001 – St. žákyn� 2. místo Mezinárodní turnaj 	.Bud�jovice. Trenér Zden�k Mat�jí�ek.
2001 – Ml. žákyn� 3. místo Orlický pohár v Dobrém. Trenér Jaroslav Unger.

2001 – St. žákyn� 2. místo halový turnaj OEZ Letohrad. Trenér Zden�k Mat�jí�ek.
2001 – P�ípr. dívky 4. místo Mistrovství 	R v hale Brandýs n.Lab. Trenér Jaroslav Unger.

2002 – Muži 2. místo Mistrovství Rokytnic – Orlické hory. Trenér Jaroslav Unger.
2002 – St. žákyn� 3. místo Mezinárodní turnaj v Pa�íži. Trenér Petr Galle.
2002 – P�ípr. dívky 1. místo halový turnaj Kvasiny. Trenér Jaroslav Unger.
2003 – St. žákyn� 1. místo 2. liga 	R, postup do 1. ligy. Trenér Petr Galle.

2003 – Ml. žákyn� 1. místo 2. liga 	R, postup do 1. ligy. Trenér Jaroslav Unger.
2003 – P�ípr. dívky 3. místo Mistrovství 	R p�ípr. dívek. Trenér Jaroslav Unger.

2003 – St. žákyn� 1. místo halový turnaj ve Vamberku. Trenér Petr Galle.
2006 – Juniorky 4. místo 3. liga žen 	R, postup do 2. ligy. Trenér Jaroslav Unger.

2006 – St. žákyn� 1. místo halový turnaj v Rokytnici. Trenér Jaroslav Unger.
2006 – St. žákyn� 4. místo OP mladších žák� Rychnovsko. Trenér Jaroslav Unger.

2007 – St. žákyn� 3. místo halový turnaj v Rokytnici. Trenér Jaroslav Unger.
2007 -  Muži 1. místo Mistrovství Rokytnic – Orlické hory. Trenér Milan Jedli�ka.

2007 – Muži 2. místo Turnaj ve Slatin� nad Zdobnicí. Trenér Ji�í Ma�o.
2008 – St. žákyn� 2. místo halový turnaj v Rokytnici. Trenér Jaroslav Unger. 

Nejúsp�šn�jší hrá�i a hrá�ky AFK Union Rokytnice v O.h.:

Petr Kánský: Divize - FC Náchod Deštné. Byl o n�j zájem i v prvoligových Lázních Bohdane�.                                      
                             

Eliška Hubená: 1. liga 	R juniorek a žen - Slavia Hradec Králové. V roce 2003 se dostala
do reprezenta�ního výb�ru U 17.

Markéta Fikejzová: 1. liga 	R juniorek a žen – Slávia Hradec Králové. V roce 2003 se dostala do 
reprezenta�ního výb�ru U 17. Dva reprezenta�ní starty proti Polsku.

Pavlína Tomanová: V roce 2006 se dostala do reprezenta�ního výb�ru U 15. Jeden reprezenta�ní 
start ve Skotsku.

Aneta Merklová: 1. liga 	R junorek a žen - DFO Pardubice. 
Martina Dostálová: 1. liga 	R juniorek a žen – DFO Pardubice.
Alena Jane�ková: 1. liga 	R juniorek a žen – DFO Pardubice.
Anna Dostálová: 1.liga 	R juniorek a žen – DFO Pardubice.

Markéta Langrová: V roce 2008 v širším reprezenta�ním výb�ru U 15.        
                      

Jaroslav Unger v.r.

 Jménem spokojených 
strávník� „p�es ulici“ d�ku-
ji personálu školní jídelny 
v Rokytnici v Orlických ho-
rách za dobré služby, výbor-
nou kuchyni a milý p�ístup. 
Do Nového roku jim p�eji 
hodn� zdraví, št�stí a spoko-
jenosti.
                                          JJ
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NOVINOVÁ ZÁSILKA

 V noci z 8. na 9. prosince 2009 byla z pomníku padlých z 
první sv�tové války v P��ín� odcizena busta T. G. Masaryka 
z dílny socha�e Leoše Kubí�ka. Nelehký osud bustu provázel 
od samého po�átku. Poprvé byla na pomníku odhalena roku 
1936. Za okupace n�meckými fašisty byla busta ukryta v za-
hrad� mistra Kubí�ka. Na pomník se znovu dostala v roce 1945. 

P�išel rok 1948 a vlády se zmocnili komunisté. 
Ti odstra�ovali vše, co jen trochu p�ipomínalo 
demokracii. Proto se p��ínští ob�ané rozhodli 
bustu zachránit a tak o jedné sychravé, listopa-
dové noci v roce 1953 bustu sejmuli a zakopa-
li do „Štefkovy b�eziny“ (v kopci za bývalou 
hospodou U Rykr�). V noci 13. dubna 1968 

bustu vykopali, na dvorku kovárny u Jose� ových vy�istili a na 
dvoukoláku dopravili k pomníku. Pomocí hrázek, lana a klad-
ky ji dostali na podstavec. Radost z navráceného „Masaryka“ 
netrvala dlouho. V období tzv. normalizace byla Masarykova 
busta op�t tajn� sejmuta, tentokrát z rozhodnutí komunist� a 
p�evezena do depozitá�e muzea v Rychnov� n.Kn. Tam z�stala 
p�es dvacet let.
 Po pádu komunistického režimu byla na požádání vrácena 
obci a dne 9. prosince 1989 autoje�ábem vyzvednuta na p�vod-
ní místo. 
 Busta byla odcizena p�esn� na den a m�síc po dvaceti le-
tech!
    ZS

UKRADENÁ BUSTAUKRADENÁ BUSTA

 Jak ten �as letí. V letošním 
roce uplyne dlouhých šedesát 
let, kdy se v našem m�st� po�ítá 
existence klubu, který se za-
bývá sportem, který se nazývá 
kopaná neboli fotbal. Proto se 
pokusím na této stránce v šesti 
pokra�ováních chronologicky 
se�adit vše, co se za tu dlouhou 
dobu v tomto sportu v našem 
m�st� událo. Budu tak �init s 
použitím kroniky zdejšího klu-
bu, kterou za�al psát již zesnulý 
pan Václav Cit a v jehož práci 
do dnešní doby pokra�uje pan 
Milan Charvát. Vše se pokusím 
doplnit o vzpomínky pam�tník� 
té které doby.

Léta padesátá:
 Zde bych cht�l nejprve zmí-
nit, že se fotbal v Rokytnici hrál 
patrn� již p�ed druhou sv�tovou 
válkou nebo� zde již z té doby 
existuje fotbalové h�išt�. Patrn� 
však šlo o n�mecký fotbalový 
klub a tak se novodobá historie 
v �eském podání datuje od roku 
1950.
 Výraznou postavou za�átk� 
kopané je p�íslušník zdejšího 
odd�lení Sboru národní bezpe�-
nosti pan Rudolf 	ech, který se 
na požádání tehdejšího komisa-
�e MNV pro sport MUDr. Jana 
Lokaye ujal založení a vedení 
rokytnické kopané. Dále nelze 
nevzpomenout tehdejšího roz-
hod�ího pana Old�icha Tomana, 

na n�jž p�ipadlo vybudování 
mužstva a který se také stal 
jeho prvním vedoucím. A neby-
lo to mužstvo ledajaké. Vždy� 
jména, jako Ungrád, Kalous, 
Kryštofek, Rychetský, Ducho�, 
Maindl, Vejr, brat�i Adamco-
vé, Tirliger, Kánský, Frydrych, 
Charvát, Kolovratník a jiní bu-
dou pam�tník�m �íkat mnoho.
 Toto mužstvo se hned p�ihlá-
silo do okresní sout�že okresu 
Žamberk, kam naše m�sto v té 
dob� politicky pat�ilo. V t�ch-
to sout�žích té doby se hrálo 
asi p�kn� od podlahy nebo� je 
z dochovaných pam�tí pana 	e-
cha patrné, že zvlášt� v derby 
zápasech typu Lichkova, Slati-
ny n.Zdob., Dolní 	ermné nebo 

Jablonného n. Orl., se p�kn� jis-
k�ilo. Traduje se dokonce, že do 
t�chto zápas� hrá�i nastupovali 
s chráni�i holení zep�edu i ze-
zadu. Tak tehdejší fotbal bolel. 
P�esto se klubu da�í po dvou 
sezonách postoupit o sout�ž 
výš. Zde vydrží dv� sezony a 
po nich padá zp�t do nejnižší 
sout�že okresu. Z té se mu již 
nepoda�í postoupit, hraje v ní 
další t�i sezony a po nich se ze 
sout�že odhlásí. To se píše rok 
1957. Do roku 1960 se mistrov-
ský fotbal v Rokytnici nehraje. 
V tomto roce je �innost pod ná-
zvem „Sokol“ obnovena a od té 
doby se hraje dodnes. Ale o tom 
až p�íšt�.                               

Posbíral: zm

Šedesát let kopané v Rokytnici v Orlických horách


