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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PĚČÍN
si Vás dovoluje pozvat na tradiční

v sobotu 3. února 2018
od 20.00 v sále U Rykrů v Pěčíně
 k tanci a poslechu zahraje kapela ANTRÉE
 tombola a občerstvení zajištěno
vstupné 90,- Kč

Ohlédnutí za adventem v Rokytnici
Velká mikulášská 1. prosince 2017

Vánoční jarmark 9. prosince 2017

Foto: Ch. Trejtnarová

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 dne 20.11.2017
- zkrácený výpis
l Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 2/2015, o místním poplatku
Tajemník předložil přílohu č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 2/2015,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Předmětem jsou skutečné náklady za rok 2016 za sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu, které činily 1 345 163 Kč, náklady za odpady
se zvyšují a počet trvale bydlících se snižuje. Rada města diskutovala
o způsobu vyúčtování.
Rada města bere na vědomí: přílohu č. 1 obecně závazné vyhlášky
č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

l Darovací smlouva – zapsanému spolku Sbor dobrovolných hasičů Rokytnice v Orl. h.
Starosta předložil smlouvu. Předmětem smlouvy je poskytnout
finanční dar 10 000 Kč jako ocenění za práci pro město členům, kteří
pomáhají při chodu jednotky hasičů, ale nejsou zařazeny do systému
požárních družstev. Ze strany radních nebyly žádné připomínky.
Rada města schvaluje: uzavřít se spolkem SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rokytnice v Orlických horách, IČO 67439098, U Nádraží 572, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, darovací smlouvu
dle předloženého návrhu.
l Odměňování členů komisí Rady města a starosty
Tajemník informoval o Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů ze dne 11. září 2017, a s tím i odměny pro členy výborů
ZM a komisí RM, kteří nejsou členy ZM, a odměna se jim vyplácí
hodinově. Ze strany radních nebyly žádné připomínky
Rada města schvaluje: s účinností od 1. 1. 2018 vyplácet 150 Kč/
hod. členům výborů zastupitelstva města a komisí rady města, kteří
nejsou členové zastupitelstva města.

l Přerušení činnosti Školní družiny a vyhlášení ředitelského volna
Radní Mgr. Zdeněk Dušek informuje o vyhlášení ředitelského volna na 22.12.2017 z organizačních důvodů. Dále předložil zprávu
o přerušení činnosti školní družiny v době vánočních svátku ve dnech
22.12.2017 až 2.1.2018. Nebyly žádné připomínky.
Rada města bere na vědomí: informaci o vyhlášení ředitelského
volna na 22.12.2017 a oznámení o přerušení školní družiny při Základní škole Rokytnice v Orlických horách v době vánočních prázdl Finálová účast Pečovatelské služby v projektu udělení Ceny nin ve dnech 22.12.2017 – 2.1.2018.
kvality v sociální péči – výsledek
Starosta předložil informaci o výsledku na udílení Ceny kvality v so- Informace z jednání rady města dne 18.12.2017 - zkrácený výpis
ciální péči pro rok 2017. Pečovatelská služba Rokytnice v Orlických
horách získala Čestné uznání v sociální péči v sub kategorii terénní l Projekt: „Návrat zvonů do farního kostela Všech Svatých“
sociální služby. Nebyly žádné připomínky.
– název zvonu
Rada města bere na vědomí: informaci o výsledku Pečovatelské Starosta informoval radní o diskuzi s rodáky z Německa, jak by se
služby Rokytnice v Orlických horách na udílení Ceny kvality v soci- měl jmenovat největší nově pořizovaný zvon na věži farního kostela.
ální péči pro rok 2017.
Po dlouhé diskuzi byla informace vzata na vědomí a bylo doporučeno
Rada města vyslovuje: uznání a poděkování organizační složce měs- v této věci dále jednat.
ta Pečovatelské službě za udělení čestného uznání za jejich práci.
Rada města bere na vědomí: informaci pana starosty o jednání
s rodáky z Německa o názvu nového společného zvonu na věži kosl Uzavření MěÚ (vánoční svátky)
tela Všech Svatých. Rada města doporučuje zastupitelstvu města: naTajemník předložil návrh na uzavření Městského úřadu v Rokytnici zvat nový zvon jako „Zvon přátelství“.
v Orlických horách pro veřejnost v době vánočních svátků.
Rada města ukládá: jednat dále s rodáky z Německa a ŘímskokatoRada města schvaluje: uzavření Městského úřadu v Rokytnici v Or- lickou farností Rokytnice v O. h. o názvu největšího nově pořizovalických horách pro veřejnost ve dnech 22.12. - 29.12.2017
ného zvonu na věž farního kostela.
Zodpovídá: starosta Termín: do 31.1.2018
Informace z jednání rady města dne 4.12.2017 - zkrácený výpis
l Nabídka kamery pro monitoring prostoru autobusového
l Příkazní smlouva – Demolice budov v areálu bývalých vojen- a vlakového nádraží
ských kasáren ve městě Rokytnice v Orl. h.
Starosta předložil nabídku na kameru PTZ Dahua od firmy THSOFT
Starosta předložil příkazní smlouvu. Předmětem jsou konzultační s.r.o., pro sledování prostoru autobusového a vlakového nádraží
a poradenské služby pro zpracování žádosti o dotaci k projektu v Rokytnici v Orlických horách. Jedná se o monitoring osob, které by
s pracovním názvem „Demolice budov v areálu bývalých vojenských v tomto prostoru páchaly trestnou nebo jinou nepovolenou činnost.
kasáren ve městě Rokytnice v Orlických horách“. Nebyly žádné při- Po krátké diskuzi bylo schváleno kameru pořídit. Policie s rozšířením
pomínky.
kamerového systému ve městě souhlasí.
Rada města schvaluje: uzavřít s RPA Dotace, s.r.o., Koutného Rada města schvaluje: rozšíření kamerového systému o sledování
2269/3, 628 00 Brno – Líšeň příkazní smlouvu dle předloženého ná- prostoru autobusového a železničního nádraží v Rokytnici v Orlicvrhu.
kých horách dle předložené nabídky.

Ze Zastupitelstva města

lišť. V průběhu 1. čtvrtletí také bude probíhat sběr dat a názorů pro
sestavení strategického plánu rozvoje našeho města. O možnosti
Kompletní text usnesení zastupitelstva města je uveden na interne- zapojení občanů již byl uveřejněn článek v minulém vydání Hortových stránkách města www.rokytnicevoh.cz nebo k nahlédnutí ského kurýra.
Vážení spoluobčané a přátelé Rokytnice, přeji Vám vše dobré
na Městském úřadu v Rokytnici v Orlických horách.
v tomto novém roce!
Informace z jednání zastupitelstva města ze dne 20.11.2017
Petr Hudousek, starosta města
- zkrácený výpis
Usnesení č. ZM/19/344/2017/XI
Úprava schvalování rozpočtových opatření
Zastupitelstvo města pověřuje: radu města dle § 102 odst.
2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
schvalováním rozpočtových opatření do výše 100 000 Kč v jednotlivém případě mezi dvěma zasedáními zastupitelstva města po
sobě jdoucími.
Usnesení č. ZM/19/350/2017/XI
Žádost o dotaci – „Přestavba nebezpečné křižovatky“
Zastupitelstvo města bere na vědomí: informace o projektu
„Přestavba nebezpečné křižovatky“ u zámeckého kostela.
Zastupitelstvo města schvaluje: podání žádosti do Integrovaného
operačního programu prostřednictvím programového rámce MAS
Sdružení SPLAV – Opatření 1 Ekologická a bezpečná doprava.
Usnesení č. ZM/19/356/2017/XI
Žádost o finanční podporu projektu „Návrat zvonů do farního
kostela Všech Svatých“ – Římskokatolická farnost Rokytnice
v Orl. h.
Zastupitelstvo města schvaluje: poskytnutí podpory ve výši
260 000 Kč na odlití a instalaci zvonu o váze 340 kg jako součást
projektu „Návrat zvonů do farního kostela Všech Svatých“ v roce
2018.
Zastupitelstvo města ukládá: jednat s významnými podnikatelskými subjekty a ostatními dárci na území města o možnosti
finanční podpory pro odlití zvonu v rámci poskytnuté podpory
města.
Zodpovídá: Rada města
Termín: do 31.5.2018

Vážení spoluobčané a přátelé Rokytnice!
Zdravím Vás v novém roce 2018, který bude naplněn mnoha
výročími, a to nejen v celostátním měřítku. Oslavy se významně
dotknou také našeho městečka. Připomínáme si totiž výročí 700
let první písemní zmínky města. Celý rok tak bude toto jubileum
připomínáno prostřednictvím nejrůznějších kulturních a společenských událostí. Před Vánoci byl vydán například tradiční roční
kalendář, který je tematicky věnován právě tomuto výročí. Vrcholí také přípravy na vydání rozsáhlejší monografie dějin našeho
města. Rok 2018 je ovšem i rokem volebním. V lednu to budou
nejprve volby prezidentské a na podzim volby do zastupitelstva
našeho města.
Věnujte, prosím, těmto událostem patřičnou pozornost, abyste
nebyli po volbách nepříjemně překvapeni.
V roce 2018 chce naše město investovat, mimo jiné, do některých dopravních staveb. Hotova je projektová dokumentace na výstavbu nového parkoviště v Sídlišti 1. máje, kde se rozbíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Začít by měla obnova chodníků
v Horské ulici. Přidělení dotace je netrpělivě očekáváno také pro
rekonstrukci křižovatky ulic 5. května, Školní a U Nádraží. Otazník prozatím zůstává nad zahájením revitalizace veřejných ploch
v sídlišti U Nádraží, kde ministerstvo pro místní rozvoj prozatím
nevyhlásilo dotační titul v programu regenerace panelových síd-

Město Rokytnice v Orlických horách, Odbor výstavby
a životního prostředí

TERMÍNY SVOZU PLASTŮ V ROCE 2018
25. ledna, 22. února, 22. března, 19. dubna, 17. května,
14. června, 12. července, 9. srpna, 6. září, 4. října, 1. listopadu,
29. listopadu, 27. prosince
Naplněné a řádně svázané pytle dávejte k popelnicím na
tříděný odpad
ráno v den svozu nebo nejlépe den před svozem,
aby nedošlo k poškození pytle a vysypání odpadu na chodník
či komunikaci. Pokud budou pytle připraveny v jiných dnech,
než v termínech k tomu určených,
nebudou kódy načteny a pytle nebudou započítány do slevy.
Tyto pytle budou vhozeny do žlutého kontejneru na plasty.
TERMÍNY SVOZU BIOODPADU V ROCE 2018
12. ledna, 26. ledna, 9. února, 23. února, 9. března, 23. března,
6. dubna, 20. dubna, 4. května, 18. května, 1. června,
15. června, 29. června, 13. července, 27. července, 10. srpna,
24. srpna, 7. září, 21. září, 5. října, 19. října, 2. listopadu,
16. listopadu, 30. listopadu, 14. prosince, 28. prosince

Změny v provozu ordinace praktického lékaře
v Rokytnici v O.h.
LEDEN 2018
11.1. (ČT) Provoz omezen pouze pro akutní případy do 9.00
hod., sestra přítomna po dobu standardních ordinačních hodin.
Ostatní případy, prosím, řešit v předstihu či dnech následujích.

PF - PEVNÉ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE
PŘEJE MUDR. ZDENĚK VOŠVRDA.

PODĚKOVÁNÍ

Rád bych poděkoval z celého srdce vám, kdo jste si na mě
vzpomněli v mé těžké chvíli, za podporu a přání k mému brzkému
uzdravení. Dále bych chtěl poděkovat přátelům, kamarádům, kteří
se kvůli mně museli nějakým způsobem přizpůsobit. Děkuji mojí
rodině, že při mně stála v těžkých chvílích, ale hlavní poděkování
patří mojí ženě Kateřině a synovi Tobiasovi, kteří se o mě do poslední chvíle starali, abych zase mohl být plnohodnotný tatínek
a manžel. Moc jim za vše děkuji. Přeji mé rodině a všem lidem,
kteří při mně stáli, v novém roce hodně štěstí a hlavně to zdraví.
S pozdravem Jiří Walter

PODĚKOVÁNÍ PANU JANUŠOVI
Děkuji panu Josefu Janušovi za záchranu života mého bratra
Milana Jandáčka. Pan Januš poskytl bratrovi první pomoc a přivolal záchrannou službu. Před příjezdem záchranky pomohli též
místní policisté, kterým také mnohokrát děkuji.
Jana Žídková

Oznámení z „nákupáče“
pro naše zákazníky COOP
Konference delegátů Orlického konzumu OVD v Kostelci
nad Orlicí na svém shromáždění odsouhlasila sloučení prodejen Orlického konzumu s Jednotou Nová Paka, jako s jedním
z nejsolidnějších družstevníků a obchodníků v celé skupině
COOP.
Jelikož má Jednota Nová Paka své vlastní logistické centrum, bude zákazníkům nabídnut širší sortiment potravin, průmyslového a drogistického zboží. Zároveň dojde ke změnám
a modernizaci prodejny. Jednota Nová Paka zajišťuje též platby
platebních příkazů, faktur a složenek přímo na prodejně. Nabízí i řadu akcí pro zákazníky nad rámec letáku COOP, včetně
velmi zajímavých víkendových akcí. Má též perfektně propracovaný věrnostní program pro své stálé zákazníky a speciální
program pro mladé maminky.
S přáním všeho dobrého
v roce 2018 přeje kolektiv prodejny.

Termín Anenské pouti v Rokytnici
v Orlických horách byl stanoven
na 27. - 29. července 2018.
V letošním roce budou Anenské pouti
předcházet slavnosti k výročí 700 let
od založení Rokytnice.

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

Novinky
na tento měsíc:

Pro děti a mládež:

Čaroděj ze země Oz – první čtení s obrázky pro malé čtenáře
Deník mimoňky – Příběhy nehorázný primadony – pro dívky
Bajky Barda Beedleho – Rowlingová, J. K. – čarovné pohádky
Ave Caesar! – dobrodružná historie plná zapeklitých úkolů
101 věcí o zvířatech

Beletrie pro dospělé:

Zloba – Falconer, C. – hororový příběh
Žízeň – Nesbo, Jo – kriminální psychologický román
Chladný jako kámen – Parker, R. B. - detektivka
I to se veterinářce může stát – Woodman, C.
– humorné historky
Černá hodinka – Mach, J. – inspirováno starými kronikami
Azték – Jennings, G. – o historii aztécké říše
Všechno nebo nic – Urbaníková, E. – kultovní bestseller
Máma pro Veroniku – Keleová – Vasilková, T. – pro ženy

Naučná literatura:
Pestrý svět sukulentů
Indiánský patchwork molas

Poděkování za adventní akce
v Rokytnici
Rádi bychom poděkovali pořadatelům vánočního jarmarku
v Rokytnici za krásně prožité odpoledne na této akci. Atmosféra zde byla velmi příjemná, připomínala nám setkání milých
sousedů, kteří se spolu potkají, popovídají a ochutnají i něco
dobrého. To vše v prostředí, z kterého dýchala vánoční pohoda.
Rovněž se nám opět velice líbila i Velká mikulášská s rozsvěcením vánočního stromu. Děkujeme za uskutečnění obou
akcí.
Za spokojené návštěvníky JD

„Pojďte a oživte s námi dobrého ducha
staročeských masopustů!“
Kdy? V sobotu 10.2.2018 na devátém ročníku

Masopustu v Rokytnici v Orlických horách
Průvod maškar vyjde v pravé poledne od školní jídelny
směrem na rokytnické náměstí. Sraz účastníků od 10 hodin.
Večer se koná masopustní tancovačka.
Všechny příznivce veselí a tradic srdečně zvou mezi sebe Přátelé Masopustu
rokytnického. Budeme rádi za nové
masky i nová zastavení.
Informace na našich stránkách:
http://rokytnickymasopust.webnode.cz/

Sýpka - Muzeum Orlických hor
Program 2018

Rokytnicko v době bronzové
Přednáška Bohumíra Dragouna
20. 1. 2018 od 17.00
Nedávný nález sekery z doby bronzové zcela zásadně změnil pohled na dějiny města Rokytnice v O.h. Nahlédněte s archeologem
Bohumírem Dragounem do naší dávné minulosti.

Tajemství barev
Výstava
září - prosinec
Unikátní interaktivní výstava Muzea a galerie Orlických hor dovolí návštěvníkům nahlédnout do myslí a představ našich předků.
Poznáte a také si sami vyzkoušíte, jak naši předkové napříč věky
- od pravěku po současnost - vyráběli a používali barvy!
Vyrob si svého draka!
Tvořivá dílna
29. 9. 2018
Podzim je tradičním časem pouštění draků. V minulosti si děti draky běžně vyráběly samy. Navažte v Sýpce na tuto tradici a vyrobte
si svého vlastního papírového draka.

Dušičky v Sýpce
Tvořivá dílna
27. 10. 2018
Čína - země splněných snů i nočních můr
Dušičky, stejně jako populární Halloween, jsou prastarými svátPřednáška Lucie Maříkové
ky s kořeny v pravěkém keltském svátku Samhain. Původní zvyk
3. 3. 2018
zapalovat ohně se transformoval v rozžíhání světel v dlabaných
Čína, bouřlivě se rozvíjející země, kterou skrze větu „made in Chi- lucernách - v našich zemích obvykle z řepy. Takovou lucernu si
na“ zná téměř každý. Málo kdo však tuší, jak vypadá běžný život můžete vyrobit i v Sýpce.
v této zemi. Na vlastní kůži jej zažila Lucie Maříková, která v Číně
rok studovala.
Vítání adventu v Sýpce
Tvořivá dílna
Velikonoce v Sýpce
1. 12. 2018
Tvořivá dílna
Sobota předcházející první adventní neděli je v Sýpce již tradičně
31. 3. 2018
ve znamení výroby adventních věnců.
Oblíbený jarní program vycházející z velikonočních lidových tradic. Pletení pomlázek, malování kraslic různými technikami, veliRokytnický vánoční jarmark
konoční dekorace, drátkování a další.
Tvořivé dílny, kulturní program,
ve spolupráci s Městem Rokytnice
Den památek
prosinec 2018
Přednáška
Jarmark je v Rokytnici v Orlických horách již mnoho let oblíbe14. 4. 2018
nou kratochvílí předvánočního času. Zboží s vánoční tématikou,
Mezinárodní den památek, vyhlašovaný organizací UNESCO je lidové zvyky, široká nabídka občerstvení, hudební vystoupení, vákaždoročně připomínán v kulturních zemích celého světa. U této noční dílničky - to vše zde čeká na návštěvníky.
příležitosti každoročně Město Rokytnice a Sýpka - Muzeum Orlických hor představuje známé i neznámé památky Rokytnicka.
Změna programu vyhrazena - termíny konání i program akcí jsou
Muzejní noc
pouze předpokládány a v průběhu roku se můžou změnit - sledujte
Kulturní program
náš web www.sypka-moh.cz !
26. 5. 2018
Těšíme se nashledanou v Sýpce!
Muzejní noc je každoroční příležitostí navštívit muzeum v netradičních večerních hodinách. Kromě prohlídky muzea čeká na náVážení klienti České pošty
vštěvníky doprovodný kulturní program.
Dovolujeme si Vám oznámit, že od 1.2.2018 dojde k rozšířeNa kole přes Rumunsko do Bosny
ní hodin pro veřejnost na poště 517 61 v Rokytnici v Orlických
Přednáška Martina Adámka
horách, a to v tomto rozsahu:
14. 7. 2018
Martin Adámek je cestovatel, který během svých expedic na kole,
PO 8.00 – 11.00   12.30 – 17.00
lehokole a koloběžce navštívil mnoho evropských zemí a najel tiÚT 8.00 – 11.00   12.30 – 15.30
síce kilometrů.
ST
8.00 – 11.00   12.30 – 17.00
ČT 8.00 – 11.00   12.30 – 15.00
Bratrská pomoc
PÁ 8.00 – 11.00   12.30 – 15.00
Odraz invaze sovětských vojsk
ve východních Čechách
Otevírací doba dopoledne byla zkrácena o hodinu, tj. do
Výstava
11.00 a odpoledne budeme otevírat dříve, již v 12.30. V úterý,
Srpen 2018
čtvrtek a pátek jsme odpolední otevírací dobu prodloužili.
V roce 2018 uplyne 50 let od nechvalně proslulého 21. srpna 1968,
K této změně jsme přistoupili na základě vyhodnocení nákdy do Československa vtrhla vojska varšavské smlouvy. Tyto
vštěvnosti naší pošty a věříme, že tato úprava hodin pro veřejudálosti výrazně ovlivnily život i ve východních Čechách a byly
nost povede ke zlepšení našich služeb.
zachyceny mnoha dobovými dokumenty.

Poděkování
Mikulášovi
Velké poděkování patří panu
Mikulášovi, čertům a krásnému
andělovi za pomoc s Mikulášskou nadílkou ve škole. Pan
Mikuláš byl důstojný, anděl
laskavý a čerti hodní! Děti ve
škole měly krásný zážitek a beze
strachu si Mikulášskou nadílku
patřičně užily.
Marie Tkáčová

TRAFIKA
PETR KUNC
ROKYTNICE
NABÍZÍ:
q krmení pro venkovní
ptactvo, slunečnice,
lojové koule
q krmivo pro psy
a kočky
q kalendáře a diáře 2018
q fotosběrna
q výběr peněz z Air
bank (prostřednictvím
terminálu Sazka)

ZNAKY A ERBY MĚST A ŠLECHTICKÝCH RODŮ - 45. DÍL

První zmínka o městě … (PRVNÍ TAJENKA), jehož znak vám v této křížovce představujeme,
je z roku 1068. Najdete ji v … (DRUHÁ TAJENKA). Na počátku 14. století na skalnatém ostrohu
byl postaven hrad, jehož prvním známým pánem byl v roce 1341 … (TŘETÍ TAJENKA) z Potštejna. Později se stal sídlem pánů z … (ČTVRTÁ TAJENKA). V místním kostele se nachází hrobka
Trčků. Narodil se zde buditel a hudební skladatel Josef … (PÁTÁ TAJENKA). Další zajímavostí
je také, že sem za J. M. Roštlapilem dojížděl i K. J. … (ŠESTÁ TAJENKA), kterému nález ženské
kostry ve zdech zámku posloužil k napsání balady „Zazděná“. Již znáte název města, kterému patří
znak v této křížovce?

HLÁSKOVÁ KŘÍŽOVKA

VODOROVNĚ: A. SPZ Prievidze, kulovitá baktérie. – B. Ticho, posvátný býk. – C. Dřívější
řeznictví, Africký kmen v Nigérii. – D. Tropický mravenec, smrtelná nemoc, belgické lázně, druh
rostliny. – E. DRUHÁ TAJENKA. – F. Ozobat, anál. – G. Hudební strunný nástroj, část chrámu,
aspik. – H. Rozsudek, části dramatu, zpěvohra. – I. SPZ Rokycan, ČTVRTÁ TAJENKA, korýš.
– J. Africký kmen v Keni, fáze měsíce, cizí mužské jméno, nářečně „kus látky“. – K. Jméno fotbalisty Messiho, iniciály slovenského skladatele Paríka, větší množství střevíců. – L. Křidélko
u letadla, druh velblouda. – M. ŠESTÁ TAJENKA, TŘETÍ TAJENKA.
SVISLE: 1. Egyptská bavlna, PÁTÁ TAJENKA. – 2. Rusky „kluziště“, posměch. – 3. Netkaná
textilní látka, nepohoda, vespod. – 4. Název moskevského hokejového klubu, druh nanuku, město
v Indii. – 5. Americký stát, obyvatel Belgie, šlechtický znak. – 6. Jméno herečky Andrlové, žal,
značka jednotky Oesterdu. – 7. Poučka, slovensky „krev“, přítok Dunaje. – 8. Výplň oken, sudokopytník, Pražské družstvo čalouníků (zkr.). – 9. Lisy, část fraku, karetní pojem. – 10. Mléčný nápoj,
necky, čínská jednotka hmotnosti. – 11. PRVNÍ TAJENKA, zastarale „výběžek návrší“, ta i ona.
– 12. Značka taveného sýru, bývalý fotbalista Slavie Praha, deska hlavice sloupu. – 13. Egoisté,
modlitebna v kostele. – 14. Tlačenice, délková jednotka Bulharska.
NÁPOVĚDA: C – KOROP, D – ČIBR, J – ENDO, 2 – KATOK, 4 – NER, 7 – INN, 10 – TAN,
11 – OPYŠ, 12 – IPSER, 14 – LAKAT.
Vladimír Čihák
Znění tajenek na str. 11

Náš rozhovor
Redakce Horského kurýra získala nového
spolupracovníka, amatérského fotografa
Josefa Fryntu. Požádal jsem ho
o krátký rozhovor.
Pepo, prozraď něco o sobě, odkud pocházíš? Kde pracuješ?
Je mi 27 let. Téměř tři roky bydlím v Rokytnici v Orl.
horách. Původně ale pocházím z Jílovic, což je malá obec
nedaleko Třebechovic pod Orebem. Pracuji v restauraci
Skirest v areálu Ski centra v Říčkách

q Foto: J. Frynta

Jaké byly tvoje fotografické začátky? Kdy a jak ses
k fotografování dostal?
Začátky byly naprosto úžasné. Rád na ně vzpomínám.
Bylo to především o učení se ovládat fotoaparát, ale zároveň i o návštěvě zajímavých míst.
K fotografování jsem se dostal před více jak deseti lety,
kdy jsem se pokusil něco nafotit a kupodivu to nebylo tak
zlé. Stoprocentně se mi podařilo probudit v sobě geny
po dědovi, který se focením také zabýval.
Jaký fotoaparát používáš?
Používám digitální zrdcadlovku Nikon D3100 s objektivem 18-55mm f/3,5-5,6 G AF-S DX VR II, kterou fotím
téměř od počátku své fotografické aktivity.
Na Tvých fotografiích je vidět většinou krajina, příroda a architektura. Focení lidí Tě neláká?
Focení lidí mě láká, ale zatím jsem tomu nějak nepřišel
na chuť. Docela mě v poslední době oslovila reportážní
fotografie. Určitě to ale není směr, kterým bych se chtěl
vydat.
Zažil si při focení nějakou zajímavou příhodu?
Snad ani ne. Několikrát jsem sice navštívil místa, kam
by se chodit nemělo a měl jsem z toho trochu špatný pocit,
ale abych opravdu zažil nějakou zajímavou příhodu, tak
to ne.
Jsou nebo byly Tvoje fotografie k vidění i jinde než
v Horském kurýru?
V současné době jsem dost aktivní na různých facebookových skupinách o focení. Po celé ty roky rovněž spolupracuji s panem prof. Patočkou, který využívá mé fotky
na svém serveru, kde bylo publikováno přes jeden tisíc
fotek. Dále pak např. časopisy Vesmír, Sféra, Fauna, Nová
Exota, kde jsem nejen publikoval fotky, ale i psal.
Pár fotek a článků mám i na blogu pana Burleho, priroda.cz, anebo v knížce o chovu astrildovitých ptáků.
Určitě bych rád zmínil i turistické magnetky v infocentru města Rokytnice a připravovanou výstavu fotografií
na zámku v Rokytnici.
Děkuji za rozhovor
JKO

q Foto: J. Frynta

PRODEJNA
NADI MLYNÁŘOVÉ
nabízí
l pečivo a zákusky ze Sázavské
l originální české

čokolády Carla

l výrobky z farmy Jiřího
l výrobky z Ekofarmy
l oblíbené kozí

pekárny

Páchy z Rokytnice v O.h.

MP z Rampuše

sýry z Hřibin

l

stáčená i lahvová vína

l

posezení, káva, čaj, nápoje
SPORTKA SAZKA
DOBÍJENÍ KREDITU MOBILNÍCH TELEFONŮ
/VŠECH OPERÁTORŮ/

Otevírací doba:
Po - Pá
6.30 - 17.00
So
6.30 - 11.00
Ne
14.00 - 18.00

Těšíme se
na Vaši návštěvu! J
telefon:
mail:

604 982 024
elektro@rokytnice.cz

Malý bílý poník na ZŠ v Pěčíně Mikuláš s andělem přijeli do Bartošovic

Projekt KONÍK, který je realizován s podporou Ministerstva
zemědělství zajistil dětem ze Základní školy v Pěčíně pravidelné
páteční návštěvy malého bílého poníka Andělky. Andělka je klisna
amerického miniaturního koně. Má ideální velikost, i prvňáčci vidí
přes její hřbet a tak se jí nebojí. Docházela se mnou a s paní Jindřiškou Svobodovou ze spolku Centrum slezského norika za dětmi
do školy během celého roku 2017.
Za doprovodu paní učitelky jsme děti učily komunikovat s poníkem, vodit ho, čistit mu srst i kopýtka, měnit ohlávku, dávat mu
pokyny, procházet všelijaké dráhy a hlavně spolupracovat mezi sebou. Děti zvládaly chodit s Andělkou po schodech i podlézat pod
skluzavkou. Ty menší nejvíc těšilo mazlit se s poníkem a ty starší
oceňovaly akční soutěžení na čas. Moc se mi líbilo, že i děti, které
nemají nejlepší známky, dostaly prostor projevit se a byly oceněny
třeba za šikovnost.
O prázdninách jsme putovali Pěčínem s koněm, dvěma poníky,
kozlem a psy. V srpnu vystoupily s voltiží maminky a děti na pouti
ve Slatině nad Zdobnicí, na které se připravovaly během volnočasové aktivity vedené Mgr. Ing. Markétou Píšovou, Ph.D. a Vandou
Svobodovou.
Těšilo nás za dětmi docházet, tvořit s nimi program a trávit
s nimi čas.
Ester Kuželová
studentka psychologie FF UPOL

žaluzie krčMář

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

564 01 ŽAMBERK
SNP 1348

 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

na voze, čerti museli po svých.
V sobotu 2. prosince v podvečer se v Bartošovicích děly zajímavé věci. Velké shromáždění dospělých a hlavně dětí s napětím
očekávalo události příštích okamžiků. Dočkali se. Do prostoru
u Obecního úřadu čile vjel povoz, tažený párem slavnostně vystrojených koní.
Na voze seděl Mikuláš s andělem. Prostorem již zněly předvánoční melodie a začala nadílka. Mezitím na místo přiběhli dva
čerti a byl rozsvícen strom. Děti byly odvážné a většina se zmohla
i na básničku nebo písničku. Všechny děti byly obdarovány nezávisle na jejich předešlém zlobení nebo nezlobení. Během akce
bylo podáváno teplé občerstvení a po skončení nadílky se účastníci mohli odebrat ke společnému posezení v Kulturním domě.
Pořádala Obec Bartošovice.
Také do zdejší Mateřské školy dorazily nebeské i pekelné bytosti, a to v úterý 5. prosince. Na začátku dění předvedl svoje umění
sbor malých andílků složený z žáčků Mateřské školy. Děti také
dostaly informaci o tom, kdo byl a co dělal Mikuláš a proč byl
prohlášen za světce. Poté došlo na tradiční básničky, písničky a nadílku. Na historických mlýncích si s kávovými zrny děti vyzkoušely, jak „Boží mlýny melou pomalu, ale jistě“ a semelou všechny
jejich chyby a zlobení. Dostavili se také žáci Základní školy speciální. I ti předvedli svoje literární snažení a byli obdarováni. Po celou nadílku panovala velmi dobrá nálada mezi dětmi i dospělými.
Petr Zámečník.
Foto: Mikuláš v Bartošovicích.

ZŠ Rokytnice
S Déčkem
letem světem
Koncem listopadu nás ve
školní družině navštívili dobrovolníci z Déčka, kteří na rok
přijeli pracovat do Rychnova
nad Kněžnou v rámci projektu
Erasmus. Hannah z Německa
a Woody z Belgie nás seznámili se zemí, ze které k nám přicestovali. Také nám povídali o sobě, o svých zájmech, to vše anglicko
- česko - německy. Společnými silami jsme se docela domluvili. Anglicky jsme si i zazpívali a zahráli si zábavné hry. Saša B.
z 5. třídy napsala: „Byla to hrozná sranda a bavilo mě to a chtěla
bych, aby k nám někdy zase přijeli.“ Děkujeme Déčku a Míle Laliové za prima prožité odpoledne a do roku 2018 přejeme spoustu
dalších dobrých nápadů a milých obětavých dobrovolníků.
LH

Zlatý slavík 2017

Adventní setkání
V pondělí 4. prosince proběhlo v aule ZŠ Rokytnice v O.h. tradiční Adventní setkání. Vystoupily děti ze Sborečku pod vedením
Lucie Toncrové, recitace a zpěv zazněly z úst účinkujících z Domova na Stříbrném vrchu a neopakovatelnou atmosféru navodili
průvodci celým setkáním, čtyři andělé s Ježíškem.
LH

Také letos pořádala Základní škola v Rokytnici v Orlických horách soutěž ve zpěvu pod názvem Zlatý slavík. Soutěžící byli rozdělení dle věku do dvou kategorií a to první kategorie 1. - 3. třída
a druhá kategorie 4. - 8. třída. Nervozita a tréma u několika soutěžících poznamenala jejich výkon, ale není se čemu divit. Vystoupit na
veřejnosti před mnoha pozornými zraky maminek, tatínků, babiček
a dědečků není jen tak. Sešlo se opravdu mnoho diváků, kteří drželi
palce a pěstičky svým blízkým z řad soutěžích.
Velice se líbilo vystoupení hostů, a to nově vzniklého tria muzikantů a zpěváků TRALALU. Jejich vystoupení bylo opravdu velmi pěkné a sklidilo velké ovace. Druhým příjemným překvapením
bylo zapojení žáků devátých tříd, jako hostů, ve zpěvu a ve hře na
netradiční vlastnoručně vyrobené hudební nástroje. Mnohdy se poukazuje kriticky na dnešní mládež, myslím si, že to s ní není tak
strašné. Velice pěkné bylo vystoupení Sborečku ze Základní školy
a ukázalo na známý fakt, že když se zájmy podchytí a podporují, lze
dosáhnout velice pěkných výsledků, o čemž svědčí sklizený potlesk.
Jaké byly výsledky? Vítězové byli jistě všichni ti, kteří se přihlásili
a soutěžili. Přesto je ovšem nutno vždy vyhodnotit ty nejlepší. Bez
toho by soutěž nebyla soutěží. V první kategorii obsadil 3. místo
Štěpán Švach, 2. místo obsadila děvčata Alžběta Toncrová a Kamilka Stráníková. 1. místo si vybojovala Aneta Vlačihová. V druhé
kategorii obsadila 3. místo Anna Marková, 2. místo Klára Petrová
a 1. místo Charlotte Trejtnarová. Cenu poroty získal Nicolas Trpák.
Co konstatovat na závěr? Akce byla velice dobře připravena a za
to patří všem poděkování.		
Matyáš Břetislav

MŠ Bartošovice
PROSINEC V DUCHU ANDĚLSKÉM

q Mikulášská nadílka s ANDĚLSKÝM TANEČKEM a košem plným dobrot...

q Pěší turistika u Svobodů
s malým poníkem ANDĚLKOU v okolí Pěčína

q Vánoční besídka s pohádkou „ANDĚL PÁNĚ“...

q Foto: L. Kánský

BĚŽKOLEPKY

Běžkolepky jsou malé samolepící známky, kterými mohou milovníci bílé stopy přispět na úpravu běžeckých tras v Orlických
horách.
Běžkolepky v hodnotě 50, 100, 200 a 300 Kč lze zakoupit např.
v Turistickém informačním centru v Rokytnici v O.h.

ZNĚNÍ TAJENEK V TOMTO ČÍSLE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opočno
Kosmově kronice
Čeněk
Dobrušky
Vorel
Erben

q Výlet do Doudleb na zámek na ANDĚLSKOU POHÁDKU a Betlémek…

Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce
2018 přejí děti a zaměstnanci MŠ Bartošovice!

Na Kopečku bylo vánočně,
v kostele se koncertovalo.
V sobotu 16. prosince to na Kopečku v Bartošovicích již pojedenácté znělo slavnostně, vánočně. Kromě výrobků a ukázek
místních řemesel zde byly k vidění a zakoupení produkty dalších
řemeslníků z okolí i vzdálenějších.
Již v deset hodin ráno dávalo množství lidí na nádvoří i v domě
tušit velký zájem o tuto zajímavou akci. Msgr. Josef Suchár
po přečtení moudrých slov z Bible a krátkém proslovu požehnal
řemeslníkům a jejich dílu. Následovalo vystoupení osvědčeného
Sboru z hor. Lidí přibývalo a zboží ubývalo. Také rozmanité občerstvení šlo na dračku. Novinkou letos byla domácí zabijačka,
zpracována byla dvě prasata a zbylo z nich velice málo. Další
novinkou bylo pečení kaštanů, které se nestačily péct, jak velký
byl o ně zájem. Přesto, že dnes mnoho lidí tuto tradici již nezná,
kaštany jim chutnaly a mizely přímo před očima.
Současně po celý tento den v Základní škole speciální - Sdružení Neratov probíhal Den otevřených dveří. Návštěvníci si
mohli prohlédnout třídy, vybavení školy a seznámit se se způsoby výuky mentálně postižených žáků, kterých je zde devatenáct
ve třech třídách.
Současně v odpoledních hodinách proběhl adventní koncert z cyklu koncertů Advent mezi horami. Vystoupila skupina
„Róža“ z Róžanki z Polska. Koncert se konal v místním kostele
sv. Máří Magdalény a natěšení posluchači se do kostela téměř
nevešli.
Vybrané dobrovolné vstupné bude použito při právě probíhající rekonstrukci kostela.
Pořadatelé: Chráněné dílny Kopeček - Sdružení Neratov, Farnost Neratov, Obec Bartošovice, Základní škola speciální Neratov.
Petr Zámečník

Setkání lidí
ze Sdružení Neratov
Dne 20. 12. 2017 se konalo setkání lidí ze Sdružení v Neratově, co pracují v chráněných dílnách. Když jsem přijel autobusem do Bartošovic, tak jsem se potkal s Janičkou a šli
jsme do kulturního centra, kde bylo vše již přichystáno na
předvánoční oslavu - na závěr roku. Asi po půl hodině bylo
oficiální zahájení. Pan Nekvinda měl proslov o tom, že je rád,
že jsme v práci šikovní a že si, jak se říká, na sebe vyděláme,
a že máme dobré nápady při výrobě výrobků.
S Janičkou pracujeme v keramické dílně a jsem rád, že se
nám daří, i když se někdy chybička vloudí.
Předvádění klaunů byla taková legrace, že se každý smál.
Také tam měly představení děti s handicapem a jejich asistentky. Možná je to předvánočním časem, ale tak mě to dojalo, že jsem uronil slzy. Potom si všichni účinkující zazpívali.
Bylo to pěkné.
K obědu jsme měli řízek a k večeři pizzu. Já osobně mám
řízky rád. DJ nezklamal a hrál dobré písničky. Jak se říká vypalovačky. Dobře se to poslouchalo.
Nakonec jsme dostali tašku s dárky, což jsem ani nečekal,
jak by řekl Karel Gott. Bylo to moc milé.
Děkuji, že mohu být součástí Kopečku.
Jarda N., DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU

Turnaj v kulečníku
Dne 11.11.2017 se uskutečnil turnaj v kulečníku v karambolu.
Turnaj se jmenuje Martin Cup a byl to již 26. ročník. Turnaje se
zúčastnilo 20 hráčů z 10 měst. Nejdál to měl hráč z Plzně.
Turnaje se zúčastnil i mistr republiky a v současné době druhý
hráč v republice, Luděk Řehůřek, hráč Náchoda. Také nás reprezentoval na mistrovství Evropy v Holandsku.
Hrálo se ve dvojicích, kde k silnému hráči byl přidělen slabší,
a to podle průměru hráčů v soutěži.
V základní skupině se odehrála čtyři kola, hraná na pět náběhů
do třiceti karambolů. Poté byly dvojice nasazené do posledního
kola o umístění.
O umístění se nasazovalo podle umístění v základní skupině,
kde nejprve rozhodovaly body a poté průměry dvojic.
Do finále se probojovaly dvojice, které v základní skupině
ani jednou neprohrály, a to byl Luděk Řehůřek a Roman Bellan,
Martin Vodák a Lukáš Vodák, kde druhá dvojice vyhrála.
Nejlepší hráč po základní skupině, který dosáhl nejlepšího
průměru – 7,32 karambolu – David Farkaš musel bojovat až
o 3. místo, díky tomu, že jednou prohrál v základní skupině.
Konečná tabulka turnaje
1. Lukáš Vodák – Martin Vodák (Rokytnice)
2. Luděk Řehůřek – Roman Bellan (Náchod, Pěčín)
3. David Farkaš – Standa Dušek (Rychnov, Choceň)
4. Jarda Skalický – Luděk Stančík (Náchod, Opočno)
5. Fanda Valášek - Martin Trojna (Ústí n.O., Rokytnice)
6. Jan Novák – Radek Matoušek (Rokytnice, Ústí n.O.)
7. Pavel Štajner – Zdeněk Barvínek (Rokytnice, Ústí n.O.)
8. Ivoš Jirout – Pavel Pelant (Helvíkovice, Rokytnice)
9. Martin Petříček – Jiří Hanuš (Plzeň, Náchod)
10. Fanda Kuchař - Standa Škorpil (Čermná – Choceň)

Náš rozhovor
…o fotbalgolfu

s panem Petrem Marešem
Kdo přišel s nápadem, začít hrát fotbalgolf?
Na tuto myšlenku mě přivedla reportáž v televizi, kde se mluvilo o fotbalgolfu jako o nové hře. Byl jsem se podívat na Dymníku
u Rumburka, kde bylo postavené první hřiště v ČR.
Jedná se o dvě 18 jamková hřiště fan a profi. Toto hřiště je
v současné době považováno za největší hřiště na světě. Tuto hru
jsem si vyzkoušel, a tak se mi to zalíbilo, že jsem začal přemýšlet
o výstavbě hřiště u nás. Po několika konzultacích s panem Tomášem Neumannem jsme postavili hřiště na Nebeské Rybné a dokonce bylo otevřené a certifikované jako druhé hřiště v ČR. Dnes
jsou již otevřená další hřiště, a to např. v Litomyšli, Praze, Rybí
a ve Frymburku. Další jsou ve výstavbě např. Liberec, Plzeň
a další.

účastnilo 15 družstev z celé ČR.
Za další pěkný úspěch považuji také den, kdy jsme na jaře 2017
hráli turnaj na Dymníku, který se započítával do světového poháru. Na tomto turnaji, kde bylo přibližně 200 hráčů z několika zemí
hlavně Německa, Švédska a Dánska a nám se podařilo vyhrát turnaj dvojic. Složení dvojice Roman Štěpánek a Petr Mareš.
Stala se při hře nějaké vtipná chvilka nebo naopak, stalo se
někomu nějaké zranění při hře?
Tato hra je poměrně bezpečná, hraje se v pohodové atmosféře,
hráči se navzájem znají, někdy se i podporují a celkově atmosféra
ligových klání je velmi přátelská. O vtipné chvilky není příliš nouze. Někdy se kopy úplně nepovedou a potom to dopadá tak, že se
míč loví z vody nebo jiných přírodních překážek.
Pro mě nezapomenutelný zážitek byl na hřišti v Rumburku, kdy
jsem byl očitým svědkem kopu Romana Štěpánka, který dokázal
míč vykopnout na asi 30 m vysoký smrk a míč zůstal ve špičce
stromu ležet na větvi. Roman si s tím ale poradil, během minuty
vylezl na tento strom a míč sundal dolů.

Na závěr bych chtěl všechny pozvat k nám na hřiště v Nebeské
Řekněte, v čem tkví smysl této hry?
Rybné, aby si přišli tuto hru zahrát. Pevně věřím, že se bude všem
Tato hra spočívá v tom, že je nutné dostat fotbalový míč do líbit.
Děkuji za rozhovor, Tereza Rückerová
jamky na co nejméně kopů. Hřiště má vždy 18 jamek s různými
překážkami na jednotlivých jamkách. Na jednotlivých jamkách je
vždy určeno, na kolik kopů by hráč měl dostat míč do jamky. Běžné jamky jsou od 3 do 6 párů. Při turnajích se hrají vždy dvě kola
a vítězí ten, který má nejmenší počet kopů.
Jaká jsou pravidla fotbalgolfu?
Pravidla fotbalgolfu jsou v hodně věcech podobná pravidlům
golfu. Jsou tam samozřejmě specifické věci pouze pro fotbalgolf,
které jsou převzaty ze světových pravidel fotbalgolfu. U tohoto
sportu je krásné to, že pokud to někdo jde hrát pro zábavu v nějaké
skupině, je možné si tato pravidla uzpůsobit, hlavně že se člověk
pobaví a zahraje si.

q Ilustrační foto: P. Lavrenčík

Je ke hře potřeba nějaké speciální vybavení?
Ke hře není potřeba žádné speciální vybavení. Není povoleno hrát
v klasických kopačkách. Je možné hrát v teniskách nebo tarfách.
Ve čtvrtek 23.11. v ranních hodinách vyjížděli rokytničtí hasiči
Pak už je nutno mít fotbalový míč a nic více k tomu není potřeba.
Pro všechny zájemce, kteří si chtějí hru u nás vyzkoušet, je možné si k dopravní nehodě dvou osobních automobilů na silnici z Pěčína
na Přím. Při příjezdu na místo zde již pracovali rychnovští hasiči,
u nás zapůjčit míč a score kartu, do které si zapíšou výsledky.
naše jednotka pomohla s řízením dopravy.
Další výjezd mimo obec proběhl 10.12. ve večerních hodinách
Jaké jsou vaše dosavadní úspěchy?
Již v roce 2016 byla zahájena oficiálně ligová soutěž družstev k požáru v objektu čp. 131 v Pěčíně. Na místo hasiči dorazili téměř
a jednotlivců. Největšího úspěchu jsme dosáhli právě v roce 2016, současně s místní jednotkou. Bylo zjištěno zakouření objektu již
kdy se nám podařilo ligu vyhrát. V tomto roce jsme měli jedno bez viditelných známek hoření. Oheň vznikl na nezapnuté myčce
družstvo. V jednotlivcích se v roce 2016 podařilo Adamu Levému nádobí. V domě se nacházel 97letý muž, již bez známek života.
Hasiči okamžitě začali s resuscitací, ve které pokračovala i posádobsadit celkové třetí místo.
V roce 2017 již náš Fotbalgolfový klub měl dvě družstva a cel- ka sanitky. Bohužel neúspěšně a muž zemřel. Smutně se tak završil
kem se do ligových bojů zapojilo 19 našich hráčů ve všech katego- osud téměř stoletého člověka, který
riích. Jedná se kategorie děti do 10 let, kterou celkově s přehledem byl za 2. světové války nasazen do
Německa, kde zažil i bombardování.
vyhrál náš hráč Michal Mareš.
Hasiči nakonec prošli celý prostor
V kategorii děti do 15 let jsme také měli zastoupení v podobě
s termokamerou, aby zjistili, zda
Radima Štěpánka, který obsadil celkově třetí místo.
V kategorii žen jsme měli 3 ženy - Hanku Jiroutovou, Danu Sa- někde nejsou skrytá ohniska, dalligrovou a Janu Pokornou. Nejlepší výsledky měla Hanka Jirouto- ší hoření však neobjevili. Škoda na
majetku byla odhadnuta na 300 tisíc
vá, která skončila na celkovém 7 místě.
V mužích se zapojilo celkem 14 hráčů. Nejlepšího výsledku do- korun. Ztracený lidský život je ale
sáhl Jan Jirout, který skončil na 6 místě. Do kategorie mužů se nenahraditelný.
zapojilo celkem 110 hráčů. V kategorii družstev obsadil
JKO
A tým celkově druhé místo a B tým obsadil 10 místo. Celkem se

Výjezdy rokytnických hasičů

Sestavila společnost OREDO s. r. o.

Odjezdy ze zastávky Rokytnice v Orl.h.,žel.st.
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Rybná n.Zdob.

odj.stánı́

Rychnov n.Kněž.
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Ústı́ n.Orl.
aut.nádr.
Cı́lová zastávka

Vamberk
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Ohlédnutí za adventem v Rokytnici
Adventní koncert s Hubertovými trubači
15. prosince 2017

V pátek 15. prosince uspořádalo Městské informační a kulturní
středisko adventní koncert, tentokráte ve velmi zajímavém podání čtyřčlenného hudebního uskupení Hubertovi trubači. Jak název
skupiny napovídá, hrálo se na lesní rohy. Zazněly skladby lovecké,
klasické i vánoční koledy. Byl to krásný a nevšední zážitek v předvánočním čase.					
vj

Půlnoční mše

Svoji první půlnoční mši ve farním kostele Všech Svatých odsloužil 24. 12. nový rokytnický farář P. ThDr. Mariusz Luczyszyn.
JKO

„Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 12. ledna 2018 tomu budou
již 2 roky, kdy nás navždy opustila
paní URSULA SALIGEROVÁ.
Vzpomeňte tiše s námi.
S láskou stále vzpomíná
manžel Adolf, dcery Marie
a Iveta s rodinami.

Rozdávání betlémského světla
24. prosince 2017

Starosta města Petr Hudousek pokračoval 24.12. ve farním kostele Všech Svatých v tradici rozdávání betlémského světla. Lidé
si sem přišli pro plamínek zapálený v místě narození Ježíše Krista
a byla to i dobrá příležitost pozdravit se a popřát si hezké svátky
s přáteli a známými. Při odchodu lidé dostali velmi pěkný kalendář
města Rokytnice. 				
JKO

Vánoční jarmark v Rokytnici

Vánoční jarmark v Rokytnici jsme poprvé uspořádali v roce
2011 v nádvoří rokytnického zámku. Zrodil se na popud několika nadšenců, kteří tento nápad nosili již delší dobu v hlavě.
Letos byl tedy jarmark uskutečněn již po sedmé. Jeho podoba se trochu pozměnila tím, že byl umístěn do jiných prostor.
Pořadatelům daly přípravy trochu zabrat, ale na konci spousty
práce stála, troufám si říci, povedená akce.
Velice děkujeme všem lidem, kteří naši snahu ocenili chválou, ať již při osobním setkání nebo prostřednictvím emailů,
SMS zpráv a pochvalných slov na facebooku. Je to pro nás velkou inspirací pro pořádání dalších akcí v našem městě.
Osobně bych ráda moc poděkovala lidem, bez kterých by
jarmark asi ani nebyl. Především mým kolegům Zuzce Soběslavové a Mirkovi Saligrovi, kteří přeskočili z příprav Velké
mikulášské rovnou do příprav jarmarku a dali do toho hromadu své práce, času i nápadů. Poděkování patří i dalším lidem,
kteří ochotně pomáhali a sami nabízeli pomocnou ruku. Jana
Gärtnerová s dcerou Dájou, Olinka Pleslová, Alča Nováková,
Kristína Zimmerová, Petra Černohousová, Denisa Fricová. Nesmím zapomenout na náš skvělý Sbor z hor, školní Sboreček
a mateřskou školku, kteří oživili svými vystoupeními celou akci
a navodili tu správnou atmosféru. S výzdobou nám pomohla
školní družina a základní škola, občerstvení zajistili manželé
Mlynářovi a rokytnický Sbor dobrovolných hasičů, stromečky
na výzdobu i prodej připravil a přivezl David Jedlička.
V neposlední řadě chválím spolupráci s muzeem Sýpka
a jeho příjemnými zaměstnanci, kteří se k nám ochotně připojili, nabídli své prostory a další program k obohacení jarmarečního odpoledne. Podařilo se nám také sehnat (i když hodně na
poslední chvíli) slušný počet prodejců a řemeslníků se stylovým vánočním či dárkovým zbožím. Jednoduše řečeno – vše
klaplo, jak mělo, včetně počasí. Vánoční jarmark v Rokytnici
opět krásně zavoněl.
Děkuji. Vlaďka Jiroutová
Městské informační a kulturní středisko

OBEC ORLICKÉ ZÁHOŘÍ

Z vánoční besídky základní školy

VÁS SRDEČNĚ ZVE

v sobotu 13. ledna 2018

NA MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V JÍZDĚ
NA SANÍCH ROHATÝCH V ORLICKÝCH HORÁCH
SKIAREÁL ČERNÁ VODA
PROGRAM:
13:00 – 13:30 hod. Registrace účastníků
14:00 – 16:00 hod. Soutež na saních rohatých
16:00 – 17:00 hod. Vyhodnocení

Registrace účastníků do 10. ledna 2018
Turistické informační centrum Orlické Záhoří

tic@orlickezahori.eu
tel.: 494 542 033, 725 081 136

www.orlickezahori.eu

Obec Říčky v O.h. Vás srdečně zve na

HROMNICOVÝ KONCERT,
kde vystoupí SBOR Z HOR.
Šestý ročník koncertu se koná

v pátek 2. února 2018
od 19 hodin
v kostele Nejsvětější Trojice
v Říčkách.
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován
na opravu kostela.

Město
Rokytnice
v Orlických horách
517 61
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