Jaro budiž pochváleno...
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MUZIKA POD ŠIRÝM NEBEM

aneb Vzpomeňme si na dobré lidi – 3. ročník

1. června 2019

v zámeckém parku v Rokytnici v O.h.
Více na str. 4

Jubilejní 10. ročník

ORLICKÉHO
SEKÁČE
1. června 2019 v Nebeské Rybné
Více na str. 12

ZPRÁVY

z Rokytnice v Orlických horách

Z Rady města

Kompletní text Usnesení rady města je uveden
na internetových stránkách
města www.rokytnicevoh.cz
nebo k nahlédnutí na Městském úřadu v Rokytnici
v Orlických horách.

Informace z jednání Rady města Rokytnice v O.h. ze dne
04.03.2019 – zkrácený výpis

č. pozemku 811/65, 811/64 a 811/27 v k.ú. Rokytnice v O.h.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje cenovou nabídku
Ing. Jindry Novotné na zpracování dokumentace pro územní
a stavební řízení - Lokalita Z2 - Technická a dopravní infrastruktura Rokytnice v Orlických horách, č. pozemku 811/65, 811/64
a 811/27 v k.ú. Rokytnice v O.h. podle přílohy tohoto zápisu.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje Smlouvu o dílo
č. 1/2019 uzavřenou s Ing. Jindrou Novotnou týkající se provedení projektové dokumentace inženýrských sítí (ve stupni
pro ÚR elektrorozvodů a veřejného osvětlení) pro zástavbu
14 rodinných domů a inženýrské činnosti spojené s podáním
žádosti pro územní řízení a stavební povolení.

l Návrh na doplnění parkovacích ploch
Radě města byl k projednání předložen návrh rozšíření parkovacích ploch v Dolním Sídlišti v Rokytnici v Orlických horách
na pozemcích p.č. 730/2, 726/4, 732/8. Realizací tohoto návrhu
by po vypořádání majetkových vztahů, t.j. u dvou pozemků
odkoupení části pozemku, mohlo vzniknout cca 40 nových
parkovacích míst.
Rada města Rokytnice v O.h. bere na vědomí předložený návrh
rozšíření parkovacích ploch v Dolním Sídlišti v Rokytnici v O.h.
Rada města Rokytnice v O.h. ukládá starostovi připravit zal Ceník vstupného do muzea železnice
dávací dokumentaci potřebnou pro výběrové řízení na pořízeRadě města byl ke schválení předložen návrh ceníku vstupného ní projektové dokumentace týkající se rozšíření parkovacích
do muzejní expozice Železnice Doudleby-Vamberk-Rokytnice ploch v Dolním Sídlišti.
(bývalá výtopna lokomotiv v areálu železniční stanice Rokytnice v O.h.).
l Nabídka prodeje použitého speciálního vozidla
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje ceník vstupného Město Rokytnice v O.h. je vlastníkem použitého speciálního
do muzejní expozice Železnice Doudleby-Vamberk-Rokytnice vozidla TATRA 148 CAS 32, SPZ RK 77-17, bez platné STK
dle návrhu, který je přílohou zápisu.
a bez emisí. Toto vozidlo bylo v minulosti využíváno Hasiči
Rokytnice v O.h. a v současné době je již nepotřebné.
l Projekt silnice a parkoviště u zdravotního střediska
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje zveřejnění nabídky
Společnost Profesionálové a.s., předložila cenovou nabídku prodeje použitého speciálního vozidla TATRA 148 CAS 32,
na činnosti související s realizací zakázky „Rekonstrukce par- SPZ RK 77-17, kdy vozidlo bude prodáno zájemci s nejvyškoviště u zdravotního střediska v Rokytnice v O.h.“. Předmě- ší nabídkou kupní ceny. Minimální kupní cena je stanovena
tem nabídky je administrace dotací včetně jejich zaregistrová- v částce 35.000 Kč.
ní. Záměr počítá se stavbou parkoviště pro návštěvníky zdr.
střediska.
Informace z jednání Rady města Rokytnice v O.h.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje cenovou nabídku
ze dne 18.03.2019 – zkrácený výpis
společnosti Profesionálové a.s. Haškova 1714/3, Hradec Králové, 500 02, která je přílohou zápisu.
l Žádost o pronájem nebytových prostor - Mgr. Hofmanová
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje Příkazní smlouvu č. Mgr. Jarmila Hofmanová požádala o přenechání nebytových
1974015103 uzavřenou mezi městem Rokytnice v O.h. a spo- prostor v budově zdravotního střediska, které doposud užívalečností Profesionálové a.s., se sídlem Haškova 1714/3, Hra- la jako svou zubní ordinaci MDDr. Simona Pavlová. Prostory
dec Králové, 500 02, týkající se výkonu činností spočívajících požaduje pronajmout za účelem jejího podnikání, kterým je
v administraci žádosti o dotaci za účelem získání finančních klinická logopedie. Jejím cílem je vznik samostatného úvazku
prostředků na realizaci projektu „Rekonstrukce místní obsluž- klinického logopeda se zaměřením na komplexní péči o děti nené komunikace u zdravotního střediska Sídliště 1. máje v Ro- donošené, s neurologickým deficitem, po úrazech hlavy a mozkytnici v O.h. - parkovací stání“ ze zdrojů evropských, národ- ku a dále pak o dospělé pacienty s onkologickým onemocněním
ních či jiných dotačních programů.
v oblasti krku a hlavy. Žádostí se zabývala sociální a zdravotní
komise ve spolupráci se správou bytového a nebytového fondu.
l Cenová nabídka - Zpracování projektu Zahradní III
Zápis a doporučení komise je přílohou tohoto zápisu.
Ing. Jindra Novotná podala městu cenovou nabídku na zpra- Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje záměr pronájmu
cování dokumentace pro územní a stavební řízení - Lokalita nebytového prostoru v budově zdravotního střediska - bývalé
Z2 - Technická a dopravní infrastruktura Rokytnice v O.h., prostory zubní ordinace předem známému zájemci.
l Návrh rozpočtu města 2019
Starosta a vedoucí finančního odboru Stanislava Rozínková
předložili návrh rozpočtu města na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 - 2022.
Rada města Rokytnice v O.h. doporučuje Zastupitelstvu
města Rokytnice v O.h. schválit předložený návrh rozpočtu
Města Rokytnice v O.h. na rok 2019 a návrh střednědobého
výhledu rozpočtu na rok 2020 - 2022.

l Žádost o snížení nájmu - MUDr. Remešová
MUDr. Alena Remešová požádala o úpravu výše nájemného
za svou ordinaci na adrese náměstí T.G. Masaryka 4. V současné době hradí celkem za pronájem přibližně 7.500 Kč měsíčně (6.000 Kč nájemné a cca 1.500 Kč na měsíc činil doplatek na energie). Taková částka je pro ni podle jejího vyjádření
v současné době ekonomicky neúnosná. MUDr. Remešová
navrhla snížení nájmu na 3.000 Kč měsíčně a úplné upuštění
od placení úhrady za energie z její strany.
Rada města Rokytnice v O.h. bere na vědomí žádost
MUDr. Remešové o snížení nájmu za pronájem ordinace.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje poskytnutí veřejné
podpory, příspěvku ve výši 30.000 Kč pro rok 2019 na provoz
pediatrické ordinace MUDr. Aleny Remešové na adrese Rokytnice v O.h., náměstí T.G. Masaryka 4.

dajů 58.640.823,10 Kč. Schodek je krytý financováním z rezervy
ve výši 12.738.461,10 Kč. Rozpočet včetně závazných ukazatelů
je přílohou zápisu. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce
MěÚ Rokytnice v O.h. od 28.02.2019 do 18.03.2019.
l Zpráva KV
ZM/5/6/2019
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. bere na vědomí zprávu
o činnosti kontrolního výboru.
l Zpráva FV
ZM/5/7/2019
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. bere na vědomí zprávu
o činnosti finančního výboru.

l Žádosti o změnu ÚP
ZM/5/8a/2019
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. projednalo jako příslušl Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Eurorené podle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č.183/2006 Sb., o územním
gion Glacensis
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 44
Sdružení Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroa § 46 odst. 3) stavebního zákona předložené návrhy na změnu
region Glacensis požádalo o dotaci z rozpočtu města Rokytnice
územního plánu.
v O.h. ve výši 2.000 Kč. Účelem dotace je příspěvek na náklady spojené s provozem cyklobusů Orlických hor na rok 2019. l Návrh na umístění a vybudování parkovacích ploch v DolRada města Rokytnice v O.h. schvaluje poskytnutí dotace ním Sídlišti
z rozpočtu města Rokytnice v O.h. ve výši 2.000 Kč sdruže- ZM/5/11/2019
ní Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Rozšíření parkovacích ploch v Dolním Sídlišti v Rokytnici
Glacensis, Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, jako v O.h. na pozemcích p.č. 730/2, 726/4, 732/8. Realizací tohoto
příspěvek na náklady spojené s provozem cyklobusů Orlických návrhu by po vypořádání majetkových vztahů mohlo vzniknout
hor na rok 2019.
cca 40 nových parkovacích míst.
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. ukládá radě města zadat
l Výběrové řízení - „Monitoring a následná likvidace in- vypracování studie řešení a následně projektové dokumentace.
vazních druhů rostlin na území CHKO Orlické hory“
Zároveň zastupitelstvo ukládá vést jednání s vlastníky dotčeRadě města bylo k projednání a rozhodnutí předložena doku- ných pozemků o řešení majetkových vztahů.
mentace k výběrovému řízení s názvem:
l Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
„Monitoring a následná likvidace invazních druhů rostlin
ZM/5/12/2019
na území CHKO Orlické hory“ - jedná se o veřejnou zakázku
Novela směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
malého rozsahu III. kategorie, zadávanou mimo režim zákona
(do 2 mil u služeb a do 6 mil. u stavebních prací) reaguje na zvýč. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
šení cen stavebních prací a na vyhodnocení pružnosti doposud
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje vypsání výběrového
platné směrnice novelizované v r. 2016.
řízení: „Monitoring a následná likvidace invazních druhů rostZastupitelstvo města Rokytnice v O.h. schvaluje vnitřní směrlin na území CHKO Orlické hory“.
nici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 2/2019
- Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek, která bude
l Program pro poskytování dotací na podporu sportu
nahrazovat směrnici č. 1/2016 – Zásady a postupy při zadávání
a kultury a neziskových aktivit
veřejných zakázek.
Radě byly ke schválení předloženy návrhy programu pro poskytování dotací na podporu sportu a kultury a neziskových
Informace pro veřejnost
aktivit.
Personální změny na Městském úřadu v Rokytnici
Rada města Rokytnice v O.h. vyhlašuje program pro poskyNa Městském úřadu v Rokytnici v Orlických horách došlo a dotování dotací na podporu sportu.
Rada města Rokytnice v O.h. vyhlašuje program pro posky- chází ke změnám personálního obsazení:
l k 31. 03. 2019 ukončil pracovní poměr tajemník Petr Lavrenčík,
tování dotací na podporu kultury a neziskových aktivit.

Ze Zastupitelstva města
Informace z jednání Zastupitelstva města Rokytnice
v O.h. ze dne 18.03.2019 – zkrácený výpis

l Návrh rozpočtu na rok 2019
ZM/5/4/2019
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. schvaluje rozpočet města na rok 2019 jako schodkový, v paragrafovém znění, v rozsahu
předloženého návrhu v souhrnné výši příjmů 45.902.362 Kč a vý-

l novou tajemnicí byla 11. 03. 2019 jmenována
Mgr. Taťána Břízová,
l k 28. 02. 2019 ukončil pracovní poměr Ing. Milan Hock,
vedoucí Odboru výstavby a životního prostředí,
l k 31. 03. 2019 ukončila pracovní poměr paní Eva Levá,
referent Odboru výstavby a životního prostředí,
l k 01. 04. 2019 nastoupil na Odbor výstavby
a životního prostředí pan Jiří Novák,
l k 01. 05. 2019 nastoupí na Odbor výstavby a životního prostředí
Bc. Radomír Bečka.
Petr Lavrenčík, tajemník MěÚ

Město Rokytnice v Orlických horách pro Vás připravilo
ve spolupráci s firmou EKOLA České Libchavy s.r.o.

mobilní sběr odpadu,
který proběhne dne 13. 4. 2019 (sobota) a bude proveden
zastávkovým způsobem, při kterém sběrná vozidla zastaví
v určený čas na určených stanovištích v obci, kde budete moci
odpady obsluhám vozidel odevzdat.
Přísný zákaz ukládání odpadů před příjezdem sběrných
vozidel pod pokutou 50.000,-- Kč !
Přehled stanovišť v obci:
Nebeská Rybná – u garáží 9,30 – 9,45 hod.
Druhy přebíraných odpadů:
1. Vozidlo Atego
Mobilní sběrna
nebezpečných
odpadů

baterie všeho druhu, oleje, plechovky
od barev, rtuťové zářivky a výbojky,
zbytky ředidel, čistící hadry, rtuťové
teploměry, pesticidy, fotochemikálie, léky, nádoby se zbytky škodlivin,
apod.

2. Vozidlo AVIA

vyřazené televizory, lednice, pneumatiky, vysavače, elektrošrot

V zájmu hladkého průběhu celého sběru Vás žádáme o respektování výše uvedeného rozdělení sběrných vozidel a přebíraných odpadů.
Upozornění: Při tomto sběru nebude přebírán železný šrot !!!
Způsob přebírání odpadu:
Občané, trvale žijící v k.ú. Panské Pole nebo rekreanti mající
nemovitost v k.ú. Panské Pole a občané žijící v části Nebeská
Rybná nebo rekreanti mající nemovitost v části Nebeská Rybná, kteří uhradili Městu Rokytnice v Orlických horách poplatek za nakládání s odpady, mohou odevzdat odpady bezplatně.

ZABEZPEČTE SE
(1. DÍL)
Spustili jsme nový preventivní projekt „Zabezpečte se,
chraňte majetek sobě i svým sousedům.“
Policie České republiky ve spolupráci s dalšími partnery
připravila nový preventivní projekt, který představuje souhrn
preventivních opatření při ochraně domů, bytů a rekreačních
objektů proti vloupání. Má za cíl v co nejširším měřítku informovat veřejnost o všech možnostech a způsobech řešení zabezpečení prostřednictvím mechanických zábranných a zámkových systémů.
Hlavními nástroji projektu jsou mobilní aplikace pro občany „Zabezpečte se“ se základními informacemi a návody pro
zabezpečení majetku, rozhlasové spoty určené do medií, ale
i do rozhlasů obcí a měst a video spoty.
Projekt ukazuje, vysvětluje, doporučuje a nabízí občanům
správná a relevantní řešení zabezpečení jejich majetku pomocí
nezbytného základu zabezpečení každého bytu, domu či jiného
objektu prostřednictvím mechanických zábranných prostředků.
Zdůrazňuje důležitost certifikace výrobků a služeb a podporuje využívání norem prevence kriminality řady ČSN EN
14383 při výstavbě budov. Lidé se na základě projektu zabezpečí pouze kvalitními certifikovanými produkty, což významným způsobem snižuje riziko překonání takovýchto produktů
a odrazuje pachatele od jejich napadení.
Zároveň je cílem projektu probudit v lidech všímavost, ohleduplnost a také to, aby nebyli lhostejní k tomu, co se v jejich
okolí děje a aby v případě jakéhokoliv protiprávního jednání
volali tísňovou linku Policie ČR na číslo 158.
Podrobné informace jsou občanům k dispozici v mobilní
aplikaci „Zabezpečte se“ dostupné v App Store či na Google Play, na sociálních a webových portálech Policie ČR
a spolupracujících subjektů.
pplk. Mgr. Zuzana Pidrmanová
koordinátorka prevence
Policejní prezidium ČR

Další informace o sběru:
Městský úřad Rokytnice v O.h. 733 722 788 Jana Gärtnerová
EKOLA České Libchavy, s.r.o. 724 369 013 dispečer

V příštím vydání Horského kurýra otiskneme Pravidla bezpečného chování a technického zabezpečení majetku.

Změny v provozu ordinace
praktického lékaře v Rokytnici
DUBEN 2019
18.4. (ČT) ZAVŘENO
KVĚTEN 2019
2.5. – 3.5. (ČT-PÁ) ZAVŘENO



VZPOMEŇME SI NA DOBRÉ LIDI
Ǧ3. ROČNÍK



www.rokmed.cz

INZERUJTE V HORSKÉM KURÝRU
Více informací v redakci Horského kurýra
na tel. 736 752 200, hoku@rokytnice.cz
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Vítání občánků v Rokytnici
Na Městském úřadě v Rokytnici v O.h. přivítali v sobotu 23. března 2019 nové
občánky města.
Foto: L. Kánský

Vzpomínka
na Vaška Matyáše
V pondělí 18. 3. 2019
nás navždy opustil skvělý
zpěvák i člověk Václav
Matyáš. Byl dlouholetým
členem
vambereckého
UNI BIG BANDu, Pružných těl a Podorlického
lázeňského orchestru.
„Každý Tě znal a měl
rád jinak dlouho, z jiné
stránky, ale uvnitř, v srdci – všichni stejně. Tvoje
povaha, lidskost a charisma lidi spojovala.
Na Tvém posledním koncertě byla tato vzájemnost skoro uchopitelná.“
I když už jen ve vzpomínkách a našich srdcích,
ale: „Tys žil a žiješ dál jak
král!“
LG

q Zleva občánci:
Mateo Vrba, Eulálie Luxová, Viktor Lux, Sebastián Kaška, Ondřej Tošovský

q Zleva občánci:
Štěpán Trojna, Sára Paškovová, Viktorie Štěpánková, Lukáš Stojanov

Knihovna
v Rokytnici v O. h.
/otevřeno každé úterý
a čtvrtek od 13 do 18 hodin/

Novinky na tento měsíc:

Pro děti a mládež:

O čertech, medvědech, myškách a všech malých přátelích
– Kahoun J.
Knihovnické pohádky – Pospíšilová, Z.  
Nejveselejší kniha o pirátech – Kunnas, M.
Strašidlář – Mezi námi hradními strašidly
Léto plné kotrmelců – Řeháčková, V. – pro dívky

Beletrie pro dospělé:

Krvavá hraběnka – Laffertyová, L.- prokletí Čachtické paní
Stoupenci plamene – Morrel, D.- detektivka
Dravec – Uher, F. – česká detektivka
Via Mala – Knittel, J. – krimi román
Utajená mise – Department 19 – Hill, W. - thriller
Hlas srdce – Bradfordová, B. – pro ženy

Naučná literatura:
Filmové komedie Svěráka a Smoljaka – 8 scénářů
Magická místa Čech a Moravy 1. díl
Formování osobnosti - psychologie
Lidové léčitelství

Dětský karneval
„Na hradě Rokštejn“
V sobotu 23. března jsme uspořádali náš tradiční rokytnický dětský karneval. Již podruhé to bylo ve spolupráci se
školní družinou při ZŠ v Rokytnici a musím říci, že karneval
byl opět velmi povedený. Téma bylo „Na hradě“, pořadatelé
vypadali jako z družiny Otce vlasti a rovněž spousta dětí přišlo v masce na dané téma. Celý zástup krásných princezen
doplňovaly postavičky z historie i ze současných příběhů.
Kulisy i různé hry byly rovněž jako na hradě či v pohádce.
Nechyběla ani oblíbená tombola – „Všechny losy vyhrávají“. Děti si letos ve vytvořené uličce z hraček mohly samy
vybrat tu svou. A nebo si i nějakou hračku koupit u Cimprichových, kteří se již také stali součástí karnevalů v Rokytnici.
Že rokytnické děti naše karnevaly milují, dokazuje účast
téměř devadesáti miminek, batolat, dětiček, dětí a dokonce i několika juniorů, což považujeme za úspěch, jelikož
v „pětce“ už bývá účast na karnevale TRAPAS. Jsem ráda,
že se děti snad trochu mění a doufám, že mnohé se časem
objeví i v řadách masopustních maškar, kde si my dospěláci
vůbec trapně nepřipadáme a vůbec nám nevadí, že do kapes
kostýmu nenacpeme ani mobil ani tablet.
Moc děkuji za spolupráci skvělé partě z družiny a těším se
na další karneval na téma……???
Za Městské informační a kulturní středisko vj
A jak letošní karneval viděli sami účinkující, se dočtete
v následujícím příspěvku Lucie Toncrové.

Vysvobozování Bílé paní

V pátek 17. května se mohou milovníci divadla těšit na představení Spolku ochotníků Diviš ze Žamberka. V první řadě
je velkým lákadlem samotný titul představení – Limonádový
Joe aneb Koňská opera. A pro Rokytnické bude jistě atraktivní
i obsazení této hry, kdy uvidíme řadu našich spoluobčanů v titulních i vedlejších rolích. Tak třeba roli pěnice Tornádo Lou
ztvární Lucka Toncrová, Horáce alias Hogo Fogo bude hrát Libor Toncr, víceroli šerifa, pošťáka, dědka a otce Kolaloka hraje
Míša Mlynář, jednu z lepých kabaretních tanečnic ztvárňuje
Pavla Trejtnarová, ta je zároveň i vlásenkářkou souboru. V roli
Grimpa uvidíme Michala Belobrada, jehož známe z úžasné divadelní hry Enigmatické variace, kterou výborně sehráli s Liborem Toncrem.
Režie „Limonádníka“ se ujal Vašek Kodytek z Kunvaldu. Hudební doprovod (skvělý!!) zajišťuje Orchestr J. Dostála.
Nezbývá tedy, než Vás pozvat na toto krásné představení
do kulturního domu Klub v Rokytnici, 17. května od 19 hodin. Občerstvení bude zajištěno. Vstupné bude 80,- Kč pro
dospělé, děti za 50,- Kč.
Za Městské informační a kulturní středisko vj

„Vědecky vzato Bílá paní neexistuje…“ „A co když tu je?“
Tato slova jistě znáte z písničky ze známého dětského filmu
„Ať žijí duchové“. A přesně tato písnička, a samozřejmě i jiné
pohádkové písničky, zněly celé sobotní odpoledne v aule ZŠ.
Ptáte se proč? Na to je velmi snadná odpověď…
V sobotu 23. 3. se aula ZŠ změnila v hrádek Rokštejn a všechny děti byly zvány na hradní veselí – KARNEVAL na hradě.
Děti měly za úkol vysvobodit Bílou paní ze zakletí a to plněním
různých úkolů. Musely postavit zeď, upéct buchty, naučit se
tančit tanec Brumbambuli, správně říkat jazykolamy, projít cestou necestou, bojovat s drakem a loupežníky a nakonec poznat
Bílou paní mezi dalšími princeznami.
Všechno se podařilo a Bílá paní byla vysvobozena, dala dětem za odměnu zlaťák a společně si na závěr všichni zatančili.
Na hlavy všech se snášely bublinky z bublifuku, a jak se zpívalo v závěrečné písni – den je slunečný – tak to i bylo. Den byl
slunečný a sluníčko měly i děti ve tvářích.
Celkem se tu prohnalo asi 85 dětí. Myslím, že jsme si to
všichni užili.
Na závěr bych moc chtěla poděkovat všem, kteří společně
se mnou pro toto sobotní odpoledne zvolili právě dobrovolné
chystání, převlékání se a připravování zábavy pro děti, protože bez nich by to nešlo. Díky pážata, hrabě a hraběnko, Bílá
paní a paní profesorko Brumbambule, velké díky za vaši pomoc
a ochotu. Odměnou nám je dětský úsměv a spokojenost.
LT, Foto: L. Toncr

PRODEJNA
SÁZAVA

ROKYTNICE V O. H.
nabízí

 chleba, pečivo, zákusky a chlebíčky ze Sázavské pekárny
 originální české čokolády Carla
 výrobky z farmy Jiřího Páchy z Rokytnice v O. h.
 výrobky z Ekofarmy MP z Rampuše
 káva Frolík, stáčená i lahvová vína
 posezení, káva, čaj, nápoje
Dále u nás naleznete italské oleje a pochutiny, maďarské
delikatesy, nejrůznější pochoutky z medu.
SPORTKA SAZKA
DOBÍJENÍ KREDITU MOBILNÍCH TELEFONŮ
Těšíme se na Vaši návštěvu ! 
OTEVÍRACÍ DOBA
Po – Pá
6.30 – 17.00
So
6.30 – 11.00
Ne
14.00 – 17.00
telefon:
604 982 024
e-mail: mlynarova@centrum.cz

Umíme si pomáhat
Dva chlapci navštěvující
první stupeň rokytnické základky - Radim a Teodor –
si zaslouží pochvalu za hrdinské jednání. Pomohli
malému chlapci, pod kterým se propadl led na rybníčku. Chlapce vytáhli
z ledové vody ven a pak jej
společně s přivolanými dospělými dovedli do domu,
kde se usušil a ohřál. Díky
duchapřítomnosti statečných chlapců to neskončilo
hůř než rýmou a kašlem.
Stále se mezi dětmi a mládeží najdou tací, kteří vědí
jak se správně zachovat.

Erby a znaky měst a šlechtických rodů
50. díl
Obec ... (PRVNÍ TAJENKA) najdete 8 km západně od ... (DRUHÁ TAJENKA). Dominantou je renesanční zámek z roku 1578, který sloužil Vartenberkům, Šlikům, Albrechtu Valdštejnovi. Majitelem byl také i kníže ... (TŘETÍ TAJENKA), kterému byl zámek odebrán
na základě Benešových dekretů. První zmínka o obci je z roku 1345. Až do konce 16. století
se obec jmenovala ... (ČTVRTÁ TAJENKA). Mimo jiné se v této obci nachází i světoznámý
pivovar, který v současné době má 150 zaměstnanců a vyrábí 15 druhů výborných piv.

HLEDÁME
POMOCNOU SÍLU
DO KUCHYNĚ
NA HOTEL KONŠEL
ŘÍČKY
na letní sezónu od
července do září.
Kontakt: 602 277 908

Termíny
oblíbených poutí
Potštejnská pouť
17. – 19. 5. 2019
Kopečková pouť
Letohrad
18. – 19. 5. 2019
Anenská pouť
Rokytnice
26. – 28. 7. 2019

OČNÍ OPTIK
JIŘÍ MENCÁK
nabízí své služby
v Domě služeb na náměstí
v kanceláři informačního střediska V ROKYTNICI V O.H.

každou středu od 13.00
do 15.30 hodin.
Kontaktní telefon: 602 439 991

HLÁSKOVÁ KŘÍŽOVKA
VODOROVNĚ: A. Navátá zemina, zastarale „oráč“. – B. Krutovládce, SPZ Kolína, jméno (z latiny). – C. Pozdrav (nářečně), končetina, malý hrobeček. – D. Číslovka (hovorově),
solmizační slabika, výšivková tkanina. – E. DRUHÁ TAJENKA, nastupovat. – F. Buňka,
avízo, anglicky „oznámit“. – G. Letní olympijské hry (zkr.), citoslovce hlasu žáby, náhle
vzplanuvší hvězda, SPZ Rychnova n. Kn. – H. Druh hudební skladby, zkratka Mezinárodního úřadu práce, indonéský ostrov, anglicky „tlukot“. – I. Studentská ubytovna, prsa.
– J. Slovenská řeka, podnik v Ml. Boleslavi. – K. Svislá jeskyně, grafický záznam tónu.
L. Polní plošné míry, rostlina zběhovec.
SVISLE: 1. Stoupl si, čidlo zraku. – 2. Jméno slovenského fotbalisty Buberníka, posila.
– 3. Najezen, Okresní revizní komise (zkr.), druh ničivého větru. – 4. Příbuzný, světová
strana. – 5. Jméno dietologa Dolečka, PRVNÍ TAJENKA. – 6. Ženské jméno (26.7.), řeka
v JAR. – 7. Vzdělávací ústav, Park kultury a oddechu (zkr.). – 8. TŘETÍ TAJENKA,
španělská exkrálovna. – 9. Kananejská bohyně, svobodný statek. – 10. Výstužná ocel,
ČTVRTÁ TAJENKA. – 11. Palačinka, město nad Jizerou. – 12. Úkaz, Eduard, budova pro
zábavy. – 13. Neposkytnout, průtokový ohřívač vody. – 14. Příhrada pro psy, SPZ Tábora.
NÁPOVĚDA: F – STATE, H – ILO, ADI, K – AVEN, 2 – TITUS, 6 – VAAL, 9 – ANAT,
10 – TOROS, 11 – BAKOV.
Vladimír Čihák, znění tajenek na str. 11

Náš rozhovor
S Tomášem Zelenkou
o Muzejní kavárně v Sýpce

Jak vznikl nápad akci uskutečnit?
Nápad udělat v Sýpce muzejní kavárnu vznikal postupně.
Vše to začalo tím, že jsme do muzea dostali vzrostlý kávovník,
který se již majitelce nevešel domů a bylo jí líto ho vyhodit.
K našemu úžasu hned první rok vykvetl a začal tvořit plody,
které dozrávají okolo devíti měsíců. Takže jsme měli dost času
přemýšlet, co s nimi. Až nás napadlo, že si z nich zkusíme
upražit vlastní kávu. Tou dobou jsem také zjistil, že kolegové
z Regionálního muzea v Jičíně mají nádhernou, funkční historickou pražičku a hlavně že by nám ji byli ochotni zapůjčit. No
a nápad uspořádat tuhle akci byl na světě.
Kolik lidí se asi zúčastnilo?
Nevíme přesně. Zájem byl takový, že kolegyně nestíhaly
zaznamenávat příchozí. Ale odhadujeme to na něco okolo sta lidí.
Překvapil vás velký zájem ze strany lidí?
Trochu ano, my jsme si původně mysleli, že si tu akci uděláme tak na půl pro sebe a pro obyvatele Rokytnice, takže jsme
nedělali ani nijak velkou propagaci. Tak velký zájem lidí nás
ale velice potěšil.
Kolik druhů kávy se ochutnávalo?
K ochutnání a na vlastní nebezpečí bylo v muzeu šest, vlastně sedm druhů kávy. Pět druhů kávy z různých kontinentů, které jsme sami upražili v historické pražičce, potom pro srovnání
jeden druh běžné zrnkové kávy z místního obchodu, který jsme
měli nasypaný v automatickém kávovaru a nakonec naši vlastní Orlickohorskou kávu, kterou jsme sami vypěstovali, sklidili
i upražili.
Jak šlo samotné pražení kávy, měli jste již nějaké zkušenosti s pražením?
S pražením kávy jsme neměli žádné zkušenosti a tomu asi
odpovídal výsledek. Některé druhy byly upraženy víc, než bylo
třeba, jiné méně, ale několik jich dle profesionála, pana Frolíka, bylo tak akorát. S pražením kávy v historické pražičce je
totiž trochu problém v tom, že vše je o pocitu a zkušenostech.
Známe to i z historie, kdy si většinou každá hospodyňka pražila kávu doma sama. V některých domácnostech tak byla káva
horší, jiné ji měly vyhlášenou.

Za velikou pomoc s přípravou akce a samotným pražením
naší kávy bych zde rád poděkoval Mirkovi Saligrovi.
Bude se akce někdy opakovat?
Akci určitě za rok zopakujeme, jen ještě nevíme, zda s kávou
nebo nějakým jiným mlsem. S kolegyněmi jsme již uvažovali
udělat něco podobného ale o čaji, čokoládě či cideru. Máme
na to rok, tak snad něco vymyslíme.
Ještě bych chtěl na závěr poděkovat rokytnickým muzikantům, kteří skvěle doplňovali celý program a manželům Mlynářovým, jejichž dobroty se báječně hodily k ochutnávkám
káviček.
Za rozhovor děkuje vj

Všimli jsme si...
Ani našemu městu se nevyhýbá „vandalismus“. Jeho další příklad se objevil na dolní části prodejny Jednoty neboli nákupního střediska. Na oknech, za kterými donedávna sídlilo brašnářství, ruka neznámého jedince vytvořila bílým sprejem nečitelný
nápis. Skryté, ale po schodech pohodlně přístupné místo, zřejmě
láká k různým schůzkám. Důkazem toho mohou být rozbité láhve
od piva, krabičky od cigaret i mladý pár, který místo opouští, aby
jej nezachytil objektiv fotoaparátu.			
JKO

TRAFIKA PETR KUNC
ROKYTNICE
NABÍZÍME:

q vše pro grilování: grilovací tácky, alobal, špejle, ubrousky,
kelímky, dřevěné uhlí
q krmivo pro psy a kočky
q fotosběrna
q výběr peněz z Air bank (prostřednictvím terminálu Sazka)
q bombičky do Soda stream

ZŠ Rokytnice
Výlet na Titanic
do Brna
Dne 5. 3. 2019 druhá a třetí
třída v půl osmé ráno vyrazila
do Brna na exkurzi Titaniku.
Paní učitelky nenechaly nic
náhodě a domluvily se s panem
Toncrem, aby se stal pro ten
den školním řidičem. Vědí, že
pan Toncr má rád děti a jízdu podřídí jejich potřebám a zastaví bez protestu vždy, když je třeba. A ještě pomůže s dozorem.
Mužský element mezi dětmi není nikdy na škodu. A nemýlily
se. I přesto, že děti jely daleko, obě cesty proběhly naprosto bez
problémů, komplikací a úplně plynule. Takže otázka cesty byla
vyřešena.
Zůstávala otázka exkurze. Paní učitelky pevně věřily, že zvolily správné téma, ale přeci jenom, aby to nebylo pro děti moc složité. A i tady jim přálo štěstí. Děti byly nadšené! Zajímavou formou se seznámily s prvoukovými tématy Minulost, přítomnost,
budoucnost a Vynálezy, které změnily lidem život, seznámily se
s lodní dopravou a třemi nepotopitelnými loděmi. Před exkurzí
byly děti seznámeny s tématem pomocí prezentace, knih a obrázků. Samotná exkurze je vtáhla do minulosti. Ocitly se na palubě Titaniku, zajímaly se úplně o všechny detaily, dojímaly je
příběhy cestujících a po exkurzi pečlivě zjišťovaly, jestli člověk,
kterým se na chvíli staly (na vstupence měly napsáno jméno, kdo
byly a ve které třídě jely), na Titaniku přežil. Velmi pečlivě plnily
úkoly v Cestě za pokladem. Byly to tři hodiny času, kdy se nikdo
nenudil, neztrácel pozornost a vnímal každou podanou informaci. Paní učitelky by mohly vyprávět a vyprávět, protože to i pro
ně bylo velké množství zážitků a zvídavých otázek. Měly z dětí
a celé výstavy velkou radost.
Po návratu byly děti tak plné dojmů, že je zpracovávaly
do konce týdne. Každá volná chvíle i část výuky byla ještě stále
věnována Titaniku. Kreslily se obrázky, psala povídání, tvořily
se tzv. lapbooky = miniencyklopedie.
I přesto, že děti vnímají zkázu Titaniku jako tragédii i ony
pochopily, že má toto neštěstí veliký technický a kulturní význam díky značným změnám v bezpečnosti lodní dopravy, které
byly v reakci na tuto katastrofu provedeny, a které v zásadě platí
do dnes, a že vrak Titaniku nám bude navždy připomínat, jak
pošetilá je každá lidská pýcha.
SLOVA DĚTÍ:
Je mi tady velké smutno, moc bych si přál znovu plout, být
volný a krásný jako tenkrát. Sára O.
Sedím na dně oceánu, rozpůlen, zničen. Už nevozím lidi,
chráním pouze ty, kteří tady se mnou zůstali. Adéla O.
Nevěděl jsem o Titaniku, ale teď už jo. Je mi líto těch lidí a té
výzdoby a nábytku, že umřeli a že se rozbil. Jáchym D.
Ahoj, jsem Titanic, ….no …teda jako začneme tím, že jsem
se potopil do dost studený vody. Ale zase jsem tady sám a nemusím vozit 2228 lidí. Jo, ale s tou vodou to myslím vážně!
To není sranda být v -2 stupních. Jo, jo, je mi obrovská zima.
Ale v podstatě je mi fajn. Eliška Z.
Byl jsem nepotopitelná loď. Všichni si to mysleli. Já taky.
Ale nakonec jsem se potopil. Byla to katastrofa! Teď ležím
na dně oceánu sám a sám. A cestu do New Yorku jsem nesplnil.
Verča H.

MŠ Rokytnice
ZÁPIS DO
MATEŘSKÉ
ŠKOLY
v Rokytnici
v Orlických horách
7.5.2019 od 15,00 do 17,00
Zveme všechny děti, které zatím nechodí do naší mateřské školy, ať vezmou svoje maminky a vydají se k nám na návštěvu!
Mohou si společně prohlédnout celou školku a zapsat se k nám.
TO VÍ KAŽDÝ KLUK I HOLKA
– NEJLEPŠÍ JE NAŠE ŠKOLKA!
Zákonný zástupce nezapomene přinést rodný list dítěte, svůj
občanský průkaz a může se seznámit s potřebnými dokumenty
na www.ms-rokytnice.webnode.cz.
V MŠ si můžete již od 2. 5. 2019 vyzvednout Přihlášku a „evidenční list“.
Případné dotazy na tel. č. 494 595 106, 739 455 252
Těšíme se. Vaše školička

MŠ Bartošovice

Zajímá Vás historie venkova? Chcete na vlastní oči vidět funkční mlýnské kolo a opravdové vantroky? Zajeďte se podívat do Podorlického skanzenu v Krňovicích. My jsme tam byli v sobotu
Děti a učitelky z MŠ Bartošovice
9. března 2019, a protože to stálo za to, doporučujeme návštěvu
i ostatním.
Nás zaujaly staré zemědělské stroje, vybavení kovárny, hever
na pařezy, pražička na žitovku, chlebová pec, truhlárna v provozu
a také celé stavby. Dětem se líbilo ve staré škole ze Všestar a snad
všechny zaujala výstavka fotografií a povídání o demontáži a obnově vodního mlýna z Bělče nad Orlicí.
My jsme cestovali objednaným autobusem, neb jsme po prohlídce jeli ještě do Pardubic na Hodinu zpěvu s J. Uhlířem. Vy
můžete jet do Krňovic autem, parkování je tam zdarma nebo vlakem. Od nádraží v Třebechovicích pod Orebem je to necelé 2 km
chůze. Ve skanzenu mají v květnu a červnu otevřeno o víkendech
od 10.00 do 16.00 hod., o prázdninách od úterý do pátku ve stejném čase, o víkendech do 17.00 hod. Vstupné pro dospělé je 80,Kč, snížené 50,- Kč. V areálu je možné se rychle občerstvit a zakoupit suvenýry. Zajímavé mohou být i tematické akce. Nejbližší
budou Velikonoce ve skanzenu 20. – 21. dubna a 1. května Jarmark
2019. Více informací se dozvíte na www.krnovice.cz.
Dále bychom Vám určitě doporučili Hodinu zpěvu s Jaroslavem Uhlířem. Byl to skvělý zážitek, zpívat s takovým muzikantem
a být součástí velikého sboru. Zpíval totiž každý, kdo v divadle
seděl. A až budete někdy v Pardubicích, rozhodně se zajděte podívat na náměstí se známou Zelenou věží a k zámku na pávy. Děti
určitě ocení krásné dětské hřiště, které se nachází mezi zimním
stadionem a zámkem.
Přejeme krásné jarní toulání.
Tuláci a zpěváčci ŠD Rokytnice v O.h.

PŘEJEME KRÁSNÉ JARO!

q Masopust 2019

q Zimní školková olympiáda - loučení se zimou...

q Vynášení Morény - vítání jara

ZNĚNÍ TAJENEK V TOMTO ČÍSLE
PRVNÍ TAJENKA ... Svijany
DRUHÁ TAJENKA ... Turnova

S Tuláky na výlety

TŘETÍ TAJENKA ... Rohan
ČTVRTÁ TAJENKA ... Sviňany

Přišlo jaro do vsi

Tedy do Bartošovic. Skončil
masopust, nastal půst. Po velkém masopustním průvodu se
v úterý před Popeleční středou
pohyboval po obci ještě jeden,
menší. Sestával z žáků Základní
školy speciální a Mateřské školy. Tyto dvě školy již po několik
let vypravují průvod hezkých
a veselých masek po krátké trase
k Obecnímu úřadu a chráněným
dílnám Kopeček tak, aby cestu
zvládli žáci na vozíčcích a malé
děti. S hudebním doprovodem
rozdávají radost a písničky si
s nimi zazpívají všichni přítomní.
V Bartošovicích také pokračují práce na opravách kostela
sv. Máří Magdalény. Po dokončení rekonstrukce věže a vstupní
brány jsou osazovány mříže uvnitř kostela. Pod kúrem bude přes
celou šíři kostelní lodi umístěna mříž tak, aby si návštěvníci mohli prohlédnout interiér bez přítomnosti průvodce. Pracuje se též
na restaurování oltáře sv. Václava a českých patronů. Tento byl
velice poškozen dřevokazným hmyzem a houbami. Byl rozebrán
a odvezen do restaurátorské dílny v Červeném Kostelci.
Také plesová sezóna se nám nevyhnula. Svoje plesy s velkým
úspěchem uspořádala Obec Bartošovice a Sbor dobrovolných hasičů.
Text a foto Petr Zámečník

Jubilejní 10. ročník Orlického sekáče
1. června 2019
Opravdu, tak ten čas utíká. Letos bude Sekáč v Nebeské Rybné
už po desáté. Je to zvláštní, běžně dobrou paměť nijak zvlášť nemám, ale na spoustu detailů toho prvního ročníku v r. 2010 si pamatuji dobře.
Celé to naše sekáčské počínání mělo postupný vývoj. Začínalo
nás několik sekáčů z nejbližšího okolí a postupem let jsme se dopracovali úrovně sekáčské soutěže celorepublikové působnosti,
dokonce je to prý největší sekáčská soutěž. Jezdí k nám i ti nejlepší sekáči ze všech koutů republiky a my zase navštěvujeme jejich
klání.
Vlastně Orlický sekáč má přeshraniční působnost. Jezdí k nám
Poláci i Slováci a my na oplátku jezdíme k nim. Za ta léta vznikla
mnohá přátelství a jsme v kontaktu celoročně.
Moc mě těší, že se vžilo i účinkování Sboru z hor na tomto podniku. Několik ročníků zdobili soutěž Svobodovi koně a um Pepíka
a Jindřišky. To všechno tvořilo správnou atmosféru venkovského
folklóru.
Rád bych pojal letošní jubilejní ročník trochu jinak. Možná
ne tak soutěžně, ale také vzpomínkově, kdy bych rád všem, kteří
s námi po celá ta léta byli, věnoval na památku nějakou trvalou
drobnost.
Možná se budeme dokonce loučit. Manželka, která mně léta
s Orlickým sekáčem pomáhá, mě přesvědčuje o tom, že deset ročníků stačí. Prostě deset a dost. Je s tím totiž spousta práce, někdy
i nervů. To ostatně vědí všichni, co něco pořádají a organizují.
Uvidíme.
Na závěr zvu všechny, aby se přišli do Nebeské Rybné 1. června
podívat, ty, kteří sekají, aby i letos sekali. A samozřejmě další účinkující, Wiyrhaneu, Sbor z hor, Svobodovi, ale samozřejmě i další
zájemce, kteří tam nikdy nebyli. A také diváky. Bez nich by to
nebylo ono. Tvoří tomu všemu kulisy. A všichni, kdo se obléknou
nějak do období dávných časů, nám udělají dvojnásobnou radost.
Srdečně zve Josef Jehlička

Náš rozhovor
s Davidem Levým

tituly mistra České republiky v dorostu a dále, že jsem dostal
pozvánku na kemp reprezentace.
Děkuji za rozhovor
TR

David Levý z Rokytnice v O.h. se aktivně věnuje hokejbalu.
Jedná se o sport, který je jedním z nejpříbuznějších lednímu
hokeji. Jen s tím rozdílem, že se hráči po hřišti s mantinely
pohybují běháním ve sportovní obuvi a místo puku používají
plastový míček. Ale zpět k Davidovi:
Kolik Ti je let?
Je mi sedmnáct.
Vím, že „Tvým“ sportem byl dlouho biatlon, jak ses dostal
k hokejbalu?
K hokejbalu jsem se dostal tak, že jsem s biatlonem skončil.
Chtěl jsem to zkusit a chytlo mě to.
Jak dlouho se věnuješ hokejbalu?
Hokejbalu se věnuji tři roky.
Jaké jsi měl pocity, když ses dozvěděl, že jsi byl nominován
do české reprezentace U20?
Tak pocit to byl krásný. V podzimní části se mně v extralize
juniorů dost dařilo, také díky tomu jsem pozvánku do české
reprezentace dostal.
Jak probíhá a zároveň se liší běžný trénink od tréninku reprezentace?
Běžný trénink v klubu je hlavně o tom, že se spíše trénují
různé herní situace. Připravujeme se hlavně k zápasům extraligy. V reprezentačním tréninku jde spíše o to, aby se udělala
nějaká nominace na další kemp, aby trenéři reprezentace viděli
každého hráče, jak zvládá herní situace. (Například na prvním
kempu nás bylo 30 a někteří hráči tam ještě ani nebyli).
Na mistrovství světa jede dvacet hráčů plus 3 gólmani. Takže
z každého kempu vyřadí dva až tři hráče někdy i více a obmění
je jinými hráči. Tak uvidíme, jestli přijde další nominace na
kemp.
Jakou střední školu studuješ?
Studuji Střední Průmyslovou školu v Letohradě obor Nástrojař.
Máš nějaký sportovní vzor?
Když jsem dělal biatlon, byl to Ondra Moravec a Michal
Krčmář. Teď asi úplně jako vzor nikoho neberu.
Máš určené sportovní cíle do budoucna nebo čekáš, co se Ti
v průběhu naskytne?
Tak cíle jsou jasné - vyhrát Extraligu juniorů. A pak spíše
takový sen dostat se na MS do 20 let, které se koná v roce 2020
ve Švýcarsku.
Utkvěl Ti v paměti zážitek či vtipný moment, na který, když
si vzpomeneš, tak Tě rozveselí?
Asi by jich bylo víc, ale teď si na žádný nevzpomenu.
Na jaké úspěchy jsi zatím nejvíc pyšný?
Tak určitě jsem nejvíce pyšný na rodinu a přítelkyni.
Ale pokud jde o mě, tak na to, že za tři roky jsem vyhrál dva

ZO ČZS Častolovice, Územní
sdružení ČZS Rychnov n. Kn.
a Městys Častolovice pořádají
19. velikonoční výstavu ve dnech

12. – 14. dubna 2019
VELIKONOCE – SVÁTKY JARA
výstavní areál Častolovice
PRO NÁVŠTĚVNÍKY JE PŘIPRAVENO:
aranžerie, práce na hrnčířském kruhu, paličkování,
ukázky patschworku, pletení ozdob, zdobení kraslic,
výrobky z proutí, šustí a dřeva, staročeské pečení,
symboly velikonočních svátků, jarní květiny, keramika,
prodej květin, sadby, stromků, keřů aj.
Bližší informace a podrobný program naleznete
na www.zahradkari.com a na tel. 721311719.

Mariánský sloup bude
na jaře opraven
Dominanta rokytnického náměstí je krásnou umělecko-řemeslnou prací a její autorství je připisováno sochaři A. Czyliakovi
ze Žamberka. Mariánský sloup z roku 1771 se skládá z několika
celků, které rozlišíme na první pohled - jedná se o schodišťovou
podestu, kamenné ohrazení, podstavu se sochami svatého Jana
Nepomuckého vpravo a svatého Václava vlevo s andílky držícími
lucernu ve tvaru hvězdy a konečně krásný centrální sloup s vrcholovou sochou Panny Marie na oblacích. Vlastníkem díla je město
Rokytnice v O.h.
Socha byla podle dochovaných záznamů restaurována již v roce
1846, od té doby ještě několikrát. Poslední náročnou rekonstrukci
si všichni pamatujeme z let 2015-16. Bohužel ani to nebylo naposledy a sloup bude muset být opraven znovu.
V minulém roce byla památka lokálně poškozena pravděpodobně vandalem, který po sloupu šplhal. Po prohlídce v červenci 2018
byla na levé nožce a boku andílka vpravo zjištěná velká rozvětvená trhlina. Tato část je z větší části výduskem, tedy druhotným
doplňkem s vloženými armaturami, který byl přisazen k originálu
při jednom ze starších restaurátorských zásahů. Trhlina byla stabilizována a událost nahlášena Policii ČR.
Během zimy se praskliny rozevíraly směrem nahoru a při každé
změně počasí do nich vnikala voda a způsobovala další poškození.
V lednu 2019 byla zpracována Průzkumová zpráva a restaurátorský
záměr a následně příslušnými institucemi povolena oprava sloupu.
Podle restaurátorského záměru měla být celá část s trhlinou odstraněna. O to se nakonec postaralo samo počasí - po jedné z mrazivých
nocí s ranní oblevou bylo zjištěno, že prvek odpadl sám. Nožka
je uložena v depozitáři MÚ. Jakmile dovolí počasí, budeme moci
na rokytnickém náměstí opět sledovat pohyb p. restaurátora Jana
Brabce. Větší část prací bude muset probíhat v jeho ateliéru. Sousoší
andílků bude sejmuto, zdeformované armatury narovnány či vyjmuty, prasklý kus nahrazen novým kamenným doplňkem vysekaným
podle modelu a vše znovu osazeno na sochu. Oprava bude stát více
než 50 tisíc korun a město ji uhradí ze svého rozpočtu.
O dokončení oprav budeme informovat v jednom z následujících čísel Horského kurýra.
Pavla Skalická

Krajinou příběhů

Všichni milovníci krásných fotografií Rostislava Bartoně se
můžou těšit na výstavu umístěnou v kostele v Orlickém Záhoří.
Vernisáž výstavy a beseda s autorem proběhne 7. května v ZŠ Orlické Záhoří. Výstavu s názvem Krajinou příběhů je pak možné
navštívit během celého roku po domluvě v turistickém informačním centru v Orlickém Záhoří na tel.č. 494 542 033, 725 081 136.
Fotografie autora Rostislava Bartoně obohacují také stránky
Horského kurýra.					
ZS

HOTEL ŘÍČKY

hledá číšníka / servírku na HPP nebo brigádně.
Příjemné prostředí, dobrý kolektiv, výhody hotelu.
Dále hledáme brigádníky na letní sezonu.
Pište či volejte: 734 372 014,
email: jirina.keprtova@hotelricky.cz

žaluzie krčMář

Firma: 465 612 077
Mobil: 602 412 012
Privat:
465 612 602

564 01 ŽAMBERK
SNP 1348

DO VĚŽÍ

V neratovském kostele Nanebevzetí Panny Marie jsou zpřístupněny zrekonstruované věže kostela. Po točitých schodech
můžete vystoupat do věží vzájemně propojených lávkou. Čeká
vás 101 schodů. Otevírací doba je od pondělí do soboty od 9 do
16.30 hodin a v neděli od 11 do 16.30 hodin.
ZS

 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

Placená inzerce

Vinárna U Mostu Nekoř nabízí rozvoz poledního
menu z kvalitních českých surovin.
 Cena 77,- Kč včetně dovozu
 Vydatná jídla, zeleninové saláty, chlebíčky, zákusky
 Vaříme v duchu tradiční české domácí kuchyně,
bez chemických přísad
Více informací na zarecka.alena@email.cz

465 625 164, 731 55 88 07

KOUPÍM CHALUPU
k celkové rekonstrukci, může být i zbořeniště či
stavební pozemek. Pouze na samotě v lese
či na louce. Hezké místo zohledním v ceně.
Jen v okolí cca 5 - 7 km od Nebeské Rybné
(sháním pro sebe, nejsem RK).
Dále sháním stavební kámen z demolice staré
chalupy z této lokality - pro opravu zídky
suchým zděním.
Tel.: 735 519 044
SÝPKA – MUZEUM ORLICKÝCH HOR
ROKYTNICE V O.H.
VELIKONOCE V MUZEU – tvořivá dílna
20.4.2019 od 10 do 17 hodin

Oblíbený jarní program vycházející z velikonočních lidových tradic. Pletení pomlázek,
malování kraslic různými technikami, velikonoční dekorace, drátkování a další.

Medvědi Rokytnice mistry Městské
hokejové ligy v Rychnově nad Kněžnou
Tým Mědvědů z Rokytnice v letošním roce poprvé v historii
klubu získal titul v neregistrované soutěži, která se hraje na Zimním stadionu v Rychnově nad Kněžnou. Tým je složen z hráčů
Rokytnicka, Rychnovska a Žamberecka, kteří mají k našemu městu osobní nebo pracovní vztah. Sešla se výborná parta, která funguje jak na ledě, tak mimo něj. Každý hráč má v týmu svoji roli
a tu v letošní soutěži plnil velmi zodpovědně, a proto pohár pro
mistry je v Rokytnici. Výsledky z letošní sezony mluví za vše.
V sezoně Medvědi 17 zápasů vyhráli, jeden zápas vyhráli na nájezdy a pouze jedinkrát okusili hořkost prohry. Velké poděkování
patří Martinu Hamáčkovi a Kosťovi Kotanidisovi za vedení týmu,
koučování a shánění finančního a materiálního vybavení. Všem
hráčům za vzornou reprezentaci města Rokytnice. Nemůžeme zapomenout ani na fanklub z Bartošovic, který tým svou hlasitou
podporou pomohl dovést k titulu.
MR

ZŠ Rokytnice v O. h.
zve děti a rodiče, přátele a známé
na

v pátek 12. 4. 2019
od 15.°° hodin v átriu ZŠ
Přijďte si vyrobit nejen velikonoční dekorace!
o zdobené kraslice a zápichy
o pomlázky, výrobky z březového proutí
o pilinová, vlněná či filcová zvířátka
a další … tradičně i fyzikální a chemické …
Doprovodný program: Čajovna, vystoupení dětí ŠD, sportovní koutek a skákací hrad
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO! VSTUPNÉ DOPROVOLNÉ!

DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU
Vás srdečně zve na

PRODEJNÍ VELIKONOČNÍ VÝSTAVU
výrobků dílen DOMOVA
v sobotu 13. 4. 2019
od 9.00 – 12.00 hodin
od 12.30 – 16.00 hodin
Výstava se koná v prostorách
DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU
v Rokytnici v Orlických horách

Město
Rokytnice
v Orlických horách
517 61

HORSKÝ KURÝR - Regionální měsíčník pro Rokytnici a okolí.
Vydává Město Rokytnice v Orlických horách jako periodický tisk
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Adresa redakce: Horský kurýr, náměstí T.G.M. 68, 517 61 Rokytnice
v O.h. Tel: 491 616 995, 736 752 200. E-mail: hoku@rokytnice.cz
Registrace MK ČR E 11929. Vychází jako měsíčník. Uzávěrka
pro dopisovatele do 20. každého měsíce. Příspěvky čtenářů
a dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Náklad 500
výtisků. Sazba a tisk UNIPRINT s.r.o. Rychnov n.Kn. Horský kurýr
se vydává za finanční podpory společnosti Nábytek - prodej s.r.o.
Vysoké Mýto. Toto číslo vyšlo v dubnu 2019. Cena: 10,- Kč

placeno převodem

Odběratel:

Novinová zásilka

