DEVÁTÝ ROKYTNICKÝ MASOPUST

Foto: O. Pleslová, více na str. 2

MŠ ROKYTNICE Kapka krve pro naše děti „15“
Zapojte se s námi do již tradiční akce naší školky
KAPKA KRVE, která se koná 11.4. Udělejte něco dobrého pro svou rodinu, známé, spoluobčany nebo jen pro
sebe. Možná i vy budete někdy krev potřebovat. Pokud budete mít zájem, přihlaste se do 30.3. na tel. čísle
736 700 338 nebo přímo v rokytnické mateřské škole.
Zde vám podáme další informace. Podrobnější informace o odběru krve můžete najít na stránkách fakultní nemocnice: www.fnhk.cz/transf.

Sraz před mateřskou školou 11.4 v 7.45; odjezd autobusem od MŠ do Fakultní nemocnice v Hradci Králové v 8.00, příjezd do Rokytnice cca ve 13.00. Výhody: placený den volna, stravenka v hodnotě 75 Kč,
daňová úleva. Bonus pro muže: krásné sestřičky,
bonus pro ženy: půl kila dole, jen to šupne. Jsme
dobrá parta. Přidejte se k nám a darujte krev.
pa

Masopust 2018

Masopustní průvod se letos vydal do ulic Rokytnice v sobotu
10. února. U školní jídelny se sešlo 48 maškar, které si došly na náměstí pro požehnání pana starosty a pana faráře a pak již pokračovaly do ulic města, kde navštívily deset stavení. Tam je čekalo
bohaté pohoštění a příjemní hostitelé, kteří mají rádi české tradice
a veselí. Jim zejména patří poděkování všech masopustníků - těch
skalních, kteří masopust v Rokytnici drží již devět let, i těch, kteří
přišli jako nováčci s dalšími nápaditými maskami zpestřit masopustní průvod.
Veliké poděkování patří Jarče a Dušanovi Divíškovým, Alence
a Honzovi Novákovým, celé rodině Luďka Divíška, Naďě a Míšovi Mlynářovým, Jardovi Janečkovi, Ladě a Tomášovi Vídeňským,
Míše Žofákové s rodinou, Petrovi a Dáše Lavrenčíkovým, Jitce
a Petrovi Kuncovým. Nově byla do pochůzek letos zařazena Sýpka – muzeum Orlických hor a manželé Mizerovi. Moc děkujeme
také děvčatům ze školní jídelny, Pepíkovi Mertelíkovi, Olince
Pleslové, Martinu Cvejnovi, starostovi Petru Hudouskovi a panu
faráři Luczyszynovi za ochotnou podporu této akce.
Příští rok bude Rokytnický masopust slavit desáté narozeniny.
Chtěli bychom, aby si tento ročník skvěle užili nejen účastníci
maškarního průvodu, ale i ti, kteří svou pohostinností náš masopust dotvářejí a které nám mohou jiné obce závidět.
Za Přátele masopustu rokytnického vj

Foto: Ch. Trejtnarová
O. Pleslová

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 22.1.2018
- zkrácený výpis
l Zápis z jednání sociální a zdravotní komise
Radní Eva Tuhárská předložila zápis z jednání sociální a zdravotní komise ze dne 15.1.2018. Předmětem bylo jednání o novém ceníku úhrad za služby Pečovatelské služby a samostatné vedení webových stránek Pečovatelské služby Rokytnice
v O.h. Nebyly žádné připomínky.
Rada města schvaluje: nový ceník úhrad za služby Pečovatelské služby dle předloženého návrhu.
Rada města schvaluje: zavedení webových stránek Pečovatelské služby Rokytnice v Orlických horách.

a vlakového nádraží v Rokytnici v Orlických horách s napojením na služebnu Policie ČR. Nakoupené zařízení bude funkční pro všechny již umístěné kamery v centru města. Nebyly
žádné připomínky.
Rada města bere na vědomí: nabídku od společnosti
TH SOFT s.r.o.
Rada města schvaluje: doplnit nový typ klávesnice s joystickem pro rozšíření kamerového systému do výbavy kamerového systému města, který je ve správě Policie ČR.
l Projekt „Zvýšení společenského potenciálu lesoparku
v Rokytnici v O.h.“
Starosta předložil projektovou dokumentaci na revitalizaci
příměstského lesoparku proti pensionu Rokytenka pod názvem „Zvýšení společenského potenciálu lesoparku v Rokytnici v O.h.“ Jedná se o obnovu lesních cest v prostoru
městského lesoparku, které byly vybudovány ve 20. letech
20. století a postupně došlo k jejich zániku. Součástí je i instalace drobného mobiliáře vč. obnovy lesního pramene a studánky. Nebyly žádné připomínky.
Rada města bere na vědomí: předloženou projektovou dokumentaci k projektu „Zvýšení společenského potenciálu lesoparku v Rokytnici v O.h.“
Rada města ukládá: podat žádost o dotaci na Státní zemědělský intervenční fond prostřednictvím MAS Sdružení Splav
Zodpovídá: starosta					
Termín: do 19.2.2018

l Ples města – použití výtěžku z tomboly
Starosta podal návrh na použití výtěžku z tomboly na plese
města. Ze strany radních nebyly žádné připomínky.
Rada města schvaluje: použití výtěžku z tomboly na plese
města na nové zvony do kostela Všech Svatých.
Kompletní text usnesení zastupitelstva 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 5.2.2018
- zkrácený výpis
Informace z jednání zastupitelstva města ze dne 22.1.2018
- zkrácený výpis
l Žádost o nájem nebytových prostor – FYZIOTERAPIE CIMFL s.r.o.
Usnesení č. ZM/20/363/2018/I
Tajemník předložil žádost o nájem nebytových prostor za úče- Projekt: „Návrat zvonů do farního kostela Všech Svatých“ – název
lem využití ambulance fyzioterapie. Žádost je podávána z dů- zvonu
vodu přechodu podnikání na jinou právní formu, kdy sou- Zastupitelstvo města bere na vědomí: dopis z Římskokatolické
časným nájemcem je fyzická osoba a novým nájemcem bude farnosti Rokytnice v Orlických horách ze dne 18.1.2018 ve věci
právnická osoba společnost s ručením omezeným. Nebyly návrhu pojmenování největšího zvonu, který by měl být umístěn
žádné připomínky.
na věži farního kostela Všech Svatých
Rada města schvaluje: záměr pronájmu části nebytových Zastupitelstvo města schvaluje: na základě dohody mezi Římprostor za účelem využití ambulance fyzioterapie nové práv- skokatolickou farností Rokytnice v O.h. jako nositelem projektu
nické osoby, konkrétně část budovy čp. 457 na stavební parce- „Návrat zvonů do farního kostela Všech Svatých“ a spolkem Vele č. 388/1 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Rokytnice rein der Adlergebirgler e. V. Enzianstr. 49, 84478 Waldkraiburg,
v Orlických horách v prvním nadzemním podlaží o výměře Německo, který sdružuje bývalé obyvatele Rokytnice v O. h., nyní
100,65 m2.
žijící v Německu, a který je partnerem projektu, název největšího
Rada města ukládá: zveřejnit záměr nájmu nebytových pro- zvonu „Svatá Anna - Zvon Smíření“. Zvon ponese grafickou podostor dle usnesení.
bu znaku města Rokytnice v O.h.
Zodpovídá: tajemník					
Termín: do 12.2.2018
Usnesení č. ZM/20/366/2018/I
Zemědělská stavba na Horní Rokytnici – ocelokolna na Severáku
l Nabídka nové klávesnice s joystickem pro rozšíření Zastupitelstvo města bere na vědomí:
kamerového systému
a) Doporučení Rady města Rokytnice v Orlických horách na proStarosta předložil nabídku nové klávesnice Dahua pro rozšíře- dej pozemku p.č.st. 144 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
ní kamerového systému pro sledování prostoru autobusového 860 m2 včetně součásti stavebního pozemku, tj. budovy bez čísla

Ze Zastupitelstva města

popisného nebo evidenčního druhem využití zemědělská stavba
v k.ú. Horní Rokytnice (dále jen „nemovité věci“) z důvodu, že
město pro nemovitosti nemá využití pro vlastní potřeby.
b) Znalecký posudek č. 7838-8-2018 ze dne 15. 1.2018 znalce Jiřího Karlíčka se stanovením obvyklé ceny nemovitých věcí citovaných výše,
c) Kupní smlouvu ze dne 25.6.1999, kterou město nabylo shora
citované nemovité věci od společnosti SELKA, spol. s r.o., Rokytnice v Orlických horách.
Zastupitelstvo města schvaluje: záměr prodeje pozemku p.č. st.
144 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 860 m2 včetně součásti
stavebního pozemku, tj. budovy bez čísla popisného nebo evidenčního druhem využití zemědělská stavba v k. ú. Horní Rokytnice
za celkovou kupní cenu 1 100 000 Kč
Zastupitelstvo města ukládá: zveřejnit záměr dle usnesení
na úřední desce.
Zodpovídá: tajemník					
Termín: do 31.1.2018
Usnesení č. ZM/20/367/2018/I
Demolice objektu ubytovny po SA na p.č. 282/1 v k.ú. Rokytnice
v Orlických horách
Zastupitelstvo města schvaluje: podání žádosti k získání dotace na demolici bývalé ubytovny mužstva a důstojníků v Kasárnách na pozemku p.č. 282/1 v k.ú. Rokytnice v O.h. a Projekt
následného využití revitalizovaného území. Po odstranění stavby
vznikne na tomto místě malá komunální kompostárna o kapacitě
do 150 t/rok zpracovaného materiálu pro zpracování biologicky
rozložitelného materiálu, který vzniká činností technických služeb.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

Na rok 2018 si občané mohou vyzvednout nové známky na
popelnice na Finančním odboru Městského úřadu v Rokytnici
v O.h. (1. patro). Těmito známkami musí označit popelnice nejpozději do 31.03.2018, kdy končí platnost loňských známek. Označeny musí být i hnědé plastové nádoby určené k ukládání bioodpadu.
Po tomto termínu nebudou neoznačené popelnice vyváženy. Vydání známek je vázáno na plnění poplatkové povinnosti.
Žádáme občany, aby ze svých nádob odstranili veškeré známky z minulých let a nechali pouze tu pro příslušný rok. Děkujeme.

FINANČÍ SPRÁVA
INFORMACE
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Územní pracoviště v Rychnově nad Kněžnou
Úřední hodiny pro vybírání daňových přiznání daně z příjmů
fyzických osob v prostorech Městského úřadu
v Rokytnici v Orlických horách:
STŘEDA 28.3.2018 - 8.00 – 12.00, 13:00 – 16.00 hodin
Ing. Roman Petr v.r. Ředitel sekce ÚP

Změny v provozu ordinace praktického lékaře
v Rokytnici v O.h.
BŘEZEN 2018
26. – 29.3. (PO-ČT) ZAVŘENO – zastupuje MUDr. Plšek,
Slatina n.Zd. a Častolovice

„Spolu-pracujeme, spolu se SPLAVEM”
Sdružení SPLAV, z.s. ve spolupráci s Úřadem práce v Rychnově
nad Kněžnou Vám nabízí účast v novém projektu, jehož hlavní
část začíná v dubnu 2018.
Aktivity projektu jsou určeny pro osoby se zdravotním handicapem či jiným zdravotním omezením a nemají pracovní poměr, mohou být v evidenci ÚP, ale tato evidence není podmínkou
pro účast v projektu, mohou být také klienty různých organizací
poskytujících sociální služby. Dále pro osoby pečující o osobu
blízkou, bez pracovního poměru a v neposlední řadě pro osoby
nezaměstnané, nemusí být evidované na Úřadu práce.
Náplní projektu je společný motivační kurz, který trvá 1 měsíc – vždy tři dny v týdnu po pěti hodinách. Celkem proběhne
12 seminářů, jejichž cílem je posílení osobních schopností a dovedností umožňujících návrat do zaměstnání. Účastníci mohou
využít individuální poradenství a trénink mozku pomocí terapie
EEG Biofeedback. Součástí jsou také pracovní setkávání v komunitní zahradě na zámku v Doudlebách nad Orlicí, příprava a účast
na aktivitách konaných pro veřejnost. Nabízíme možnost práce
na zkoušku po dobu 3 měsíců na zkrácený úvazek.
Semináře budou realizovány zcela zdarma, v prostorách organizace Sdružení SPLAV, z.s. v Rychnově nad Kněžnou, na adrese
Javornická 1560 (bílá budova pod krytým bazénem, vedle PENNY
marketu) a na komunitní zahradě v Doudlebách nad Orlicí vedle
zámku. Účastníkům projektu budou propláceny náklady na dopravu na jednotlivé aktivity a bude zajištěno stravování.
Další informace o tomto projektu Vám poskytnou:
koordinátorka projektu: PharmDr. Ilona Mikušová, email: ilona@
sdruzenisplav.cz, tel: 774 813 833
a manažerka Sdružení SPLAV,
z.s.: Ing. arch. Kateřina Holmová,
email:
katerina@sdruzenisplav.cz,
tel: 732 578 889
Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost.

Vzpomínka
Dne 8. února
tomu bylo 5 let, co
nás navždy opustil
pan MUDr. Martin
Macák.
Vzpomeňte
společně s námi.
Redakce

11. Rokytnický městský ples

V pátek 23. února uspořádalo Město Rokytnice v O. h. svůj již
jedenáctý ples. Jak můžete vidět na fotografiích, tradičně se hned
na začátku plesu představili naši nejmenší občánci z mateřské
školky se svým tanečním vystoupením „Tančíme pro radost“. Dále
můžete vidět spokojené tanečníky, kterým hrála kapela K - Band
(mimochodem výborně a s obnoveným repertoárem). Zpestření
plesu obstarala skupina Akáda & Blesky a meče ze Šumperka.
Předvedli světelnou a ohňovou show. Díky štědrým dárcům a šikovným pořadatelkám se sešla velmi pěkná a bohatá tombola, ve
které bylo 337 cen, kousek z tomboly vidíte rovněž na fotografii.
Hlavním finančním partnerem byla tentokrát společnost ASSCO s.r.o. Ples příjemně moderoval Libor Toncr, výzdobu sálu
zajistila Alena Nováková a firma SVITR a.s.
Akce se velice vydařila, návštěvníci (až na dva ) i pořadatelé
byli velmi spokojení. Bohužel ze strany obyvatel zájem o tento
ples klesá, což je, při počtu rokytnických bálů – 2, dosti škoda.
Hlavně tedy, když pořadatel má kupodivu stále ještě chuť plesy
konat a nejednou jsme zaslechli dotaz, proč se v Rokytnici plesů
nedělá více? Nu proč asi?
Prodejem losů do tomboly jsme získali krásnou částku 22 300,Kč, která bude použita jako příspěvek na nové rokytnické zvony.
O nich se více dočtete na str. 6 a 7.
Za pořadatele vj; Foto: ZS
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VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
v Základní škole v Rokytnici v O.h.,
v pátek 23. března 2018
od 15.00 hodin.

Těšit se můžete na:
* zpracování různých materiálů při výrobě
velikonočních dekorací
* kulturní program
* čajovnu a občerstvení
Přijďte pobejt!
Žáci a zaměstnanci ZŠ Rokytnice
v Orlických horách

Oslavy 7

Knihovna
v Rokytnici v O. h.

00 let

/otevřeno každé úterý
a čtvrtek od 13 do 18 hodin/

Novinky
na tento měsíc:

Pro děti a mládež:
Dopravní značky pro malé děti
Pohádky loďky Matyldy – Bumbová, S.
Peter Pan – Moje první čtení
– pohádky od společnosti Disney
Sandokan – Salgari, E. – světová četba pro školáky
Děsivé dějiny – Strašliví Egypťané

Beletrie pro dospělé:
Červenka – Nesbo Jo – detektivka
Ďáblův polibek – Kellerman, F. – detektivní román
Jáchymovští démoni – Vondruška, V. – historická detektivka
Krok ze tmy – Howard, R. E. – strašidelné povídky z roku 1925 – 32
Přiznání – Bettle, J. – psychologický román
Modrá sféra – Deaver, J. – svět počítačových hackerů
Květiny pro Lauru – Keleová – Vasilková, T. – pro ženy
Za facku – Urbaníková, E. – pro ženy
Problémová holka – Reid, C. – pro ženy

Naučná literatura:
Život ve staletích – 12. století – Vondruška, V.

700 let první písemné
zmínky o Rokytnici
V letošním roce si naše město připomíná sedmisté výročí první
písemné zmínky o Rokytnici v Orlických horách. Mnozí z vás si
ale pamatují, že jakési podobné výročí bylo slaveno již v roce 1980.
Jak pro Horského kurýra uvedl odborník na historii starosta města
Petr Hudousek, bylo tehdy bez jakýchkoliv historických podkladů rozhodnuto, že k založení Rokytnice v O.h. došlo patrně v roce
1280 a 700. výročí tedy připadlo na rok 1980. Plakát z té doby
(otištěný v minulém vydání Horského kurýra) dokládá, že oslavy
začaly 20.6. A řada kulturních a společenských, ale i sportovních
akcí trvala až do 7.7. Za pozornost stojí datum 5.7., kdy byl kromě
jiného položen základní kámen společenského domu, později nazvaného Klub Družba. Potud tedy oslavy minulé.
Letos v létě oslavíme, jak již bylo v úvodu článku zmíněno, sedmisté výročí první písemné zmínky o našem městě. Ta je uchována v knihovně Národního muzea v Praze a její část je k vidění
na kalendáři vydaném městem. Jedná se o obžalovací listinu, která
uvádí, že Heřman Držislav a Oldřich z Rychmberka nyní Liberka,
měli vyloupit a následně zapálit Pěčín a Rokytnici.
JKO

V letošním roce nás čekají oslavy, které připomenou první písemnou zmínku o našem městečku Rokytnici. Bude tomu již 700
let, a to důvod ke slavení určitě je. Město Rokytnice chystá pro
tuto příležitost veliký program, který započne v pátek 20. července a skončí Anenskou poutí v neděli 29. července. Rádi bychom
našim čtenářům nyní v každém čísle Horského kurýra poodhalili
něco z bohatého programu, který jsme začali připravovat již v lednu tohoto roku.
    Jako první přinášíme informace o výrobě a navrácení zvonů
do věží farního kostela v Rokytnici. Slavnostní svěcení a zavěšení
zvonů s doplňkovým programem proběhne v neděli 22. července.
vj
ZVONY PRO ROKYTNICI
V roce 2018 bychom chtěli vrátit do farního kostela v Rokytnici v Orlických horách tři nové zvony. Tato historická událost
bude součástí oslav 700 let od první zmínky města Rokytnice.
Zvony vždy patřily k životu měst a obcí a byly jejich jakýmsi
hlasem a pevnou součástí. Každé město a každá malá vesnička
měly vždy alespoň jeden malý zvoneček. Zvony totiž nesloužily jen
k svolávání věřících a ohlašování času, ale také pro ochranu obyvatel. Vždyť právě hlas zvonů vždy ohlašoval požár nebo blížící se
vojska. Po mnoho staletí takto zvony sloužily i u nás v Rokytnici.
HISTORIE ROKYTNICKÝCH ZVONŮ
Na obou věžích rokytnických kostelů, bylo ještě před první světovou válkou dohromady pět zvonů. Ve starším zámeckém kostele,
který má věž od roku 1603, byly zavěšeny dva zvony z této doby.
Největší zvon byl zasvěcen Nejsvětější Trojici a svatému Josefu.
Vážil cca. 780 kg. Na těle nesl nápis: „Aeterna TrInItas sIt RokItnICensIVM a VXILIante sanCto Iosepho In CVnCtIs CasIbVs
et anXIetatIbVs feLICItas.“ V překladu: „Věčná Svatá Trojice ať
nám zajistí skrze ochranu sv. Josefa ve všech případech a časech
štěstí!“ Tento zvon však během své služby dvakrát pukl, a to v letech 1761 a 1858, kdy musel být demontován a převezen ke zvonaři, který ho roztavil a ulil z něho zvon nový.
Druhý menší zvon vážil cca 140 kg a nejspíše žádnému světci zasvěcen nebyl, ale nesl nápis: „CHWALTE PANV BOH LETA
TENTO ZWON SLITG KECZTI A CHWALE SKRZE W.A. PRAZE
1603.“ V překladu: „Ke cti a chvále Boží byl ulit tento zvon v roce
1603 W.A. v Praze.“ Oba tyto zvony byly zrekvírovány pro potřeby válečného průmyslu za první světové války.
O zvonech v dřevěném kostele, který stál na místě dnešního
farního kostela Všech Svatých, bohužel žádné zmínky nemáme.
První zvony se zde v kronikách objevují až po dostavbě věže nového kostela v roce 1736. Celkem zde byly zavěšeny tři zvony.
Největší z  nich vážil cca 120 kg a byl zasvěcen sv. Janu Křtiteli a Janu Nepomuckému a nesl nápis: „Sancti Joannis Babtista
& scti. Joannis Nepomceni.“ Byl ulit v roce 1730 v Brně. Druhý
zvon vážil cca 60 kg a byl zasvěcen patronce města a Orlických
hor, tedy sv. Anně. Na těle nesl nápis: „Sancta Anna ora pro nobis

1718.“ V překladu „Svatá Anno oroduj za nás 1718.“  Oba tyto
zvony byly ulity o řadu let dříve, něž byla věž kostela dostavěna
a můžeme se tedy domnívat, že byly přeneseny z nějaké provizorní
zvonice.
Třetí nejmenší zvon sloužil jakou umíráček a vážil cca 40 kg
a byl ulit roku 1736 v Praze. Tyto tři zvony byly za 1. světové
války zrekvírovány pro válečný průmysl.
Po první světové válce se zvony vrátily pouze do farního kostela.
Svěcení se konalo 23.7.1923. Byly pořízeny opět tři zvony, ale byly
daleko větší než původní. Bohužel jména těchto zvonů se zatím dohledat nepodařilo. Tyto zvony měly velice krátkou službu, jelikož
s příchodem druhé světové války přišlo na řadu roku 1942 i rekvírování zvonů a to se týkalo i těchto zvonů. Od té doby je tato zvonice
prázdná. Rokytnice tak zůstala na více než 70 let bez hlasu zvonů.
Dnes však máme možnost zapsat se do historie a Rokytnici
zvony vrátit. Vrátit se mají tři zvony do farního kostela.

ERBY A ZNAKY MĚST
A ŠLECHTICKÝCH RODŮ - 46. DÍL
Na modrém štítě stříbrná věž, to je znak, jimž se pyšní …
(PRVNÍ TAJENKA). Toto město najdete na Moravě a leží
na řece … (DRUHÁ TAJENKA). Obec je poprvé připomínána
v roce 1131 jako majetek olomouckých biskupů. Již v roce 1320
byla městem. Za husitských válek bylo město východiskem tažení … (TŘETÍ TAJENKA) proti olomouckému biskupovi Janu
Železnému. Najdete zde i pravoslavný dřevěný kostelík z Podkarpatské Rusi, který sem byl převezen vlakem v roce 1936. Barokní kostel sv. Martina nabízí průvodcovskou službu, prohlídku
kostelních zvonů včetně starobylého zvonu … (ČTVRTÁ TAJENKA) a otevřenou vyhlídku ve věži kostela. Již víte, kterému
městu znak patří?

JMÉNA ZVONŮ
Největší ze zvonů by měl být zasvěcen patronce města a Orlických hor sv. Anně a také by měl upomínat na smíření českého
a německého národa a měl by nést název Zvon Smíření. Ladění
zvonu by mělo být na tón H1 a vážit má 385 kg.
Menší se má jmenovat po sv. Jáchymovi, manželu sv. Anny.
Laděn má být na tón D2 a vážit má 270 kg.
Nejmenší má být zasvěcen Panně Marii, dceři sv. Jáchyma
a Anny. Ten bude laděn na tón Fis2 a jeho váha bude 210 kg.
Jména světců těchto zvonů mají také připomínat nejdůležitější
součást života, a to rodinu.
POMOCI MŮŽETE I VY
Přispívat můžete buď na transparentní účet u České Spořitelny
č. 5208749339/0800, který byl pro tento účel zřízen nebo do kasiček, které jsou umístěny ve farním kostele a v Muzeu Sýpka.
Pomozte nám, prosím, vrátit Rokytnici hlas zvonů a staňte se
součástí historické události i vy!
Celková částka, včetně technického vybavení zvonů se pohybuje okolo 880 tisíc korun. Velká část této částky bude hrazena z dotace od Česko-německého fondu budoucnosti a město Rokytnice
se zavázalo částkou 260 tisíc korun, kterou podpoří největší ze tří
zvonů. Na této historické události se také podílí potomci místních
rodáků žijících v Německu, kteří mezi sebou pořádají pro tento
účel sbírku. Zbylá část bude dofinancována farností a také z veřejné sbírky.
Slavnostní svěcení a zavěšení, by se mělo konat v rámci oslav
700 let od první zmínky města, a to  22. července 2018, tedy
na den přesně 95 let od svěcení zvonů v roce 1923.
Zpracoval Petr Hudousek ml.

HLÁSKOVÁ KŘÍŽOVKA

VODOROVNĚ: A. Posila, pilot F1. – B. Sunout, opatřit podkovami. – C. Roční období, DRUHÝ DÍL TŘETÍ TAJENKY,
patřící Ivě. – D. Navlhovala deštěm, desetinná část logaritmu.
– E. Potom, ramenní kloub, hra v kostky, tímto způsobem. – F.
Sudokopytník, vrch u Bělehradu. – G. Děsit, bloudit. – H. Část
cyklistického závodu, strach. – I. Zástup, chem. značka osmia,
SPZ Kladna, SPZ Náchoda. – J. Červ, kryt motoru auta, rod tropických mravenců. – K. Hora na Krétě, buddhistická hrobka,
český zpěvák, vidina. – L. Kloudně, středoamerický stát, lesní zvíře. – M. Ženské jméno (8.2.), hladit. – N. Ženské jméno
(2.2.), osobní zájmeno, chemický prvek.
SVISLE: 1. Hovorový souhlas, ČTVRTÁ TAJENKA. – 2. Osamocena, ryba, první muž. – 3. Nevolník, sýr, švédský historik.
– 4. PRVNÍ DÍL TŘETÍ TAJENKY, lůžka. – 5. Označení našich letadel, dětské citoslovce, druh palmy, český básník. – 10.
Značka mouky, anglicky „jedna“, a sice, sladkovodní ryby. – 11.
DRUHÁ TAJENKA, PRVNÍ TAJENKA. – 12. Rozpouštět žárem, paznehtník, zbabělec. – 13. Přítok Dunaje, nářečně „lavice“, cirkusový stan. – 14. Předložka, japonská abeceda.

q Vzpomínka na svěcení zvonů v Rokytnici 23. července 1923.

NÁPOVĚDA: E – OMOS, I – NAK, J – NAIS, 3 – ALIN, 6 –
RAO, APADA, 9 – RKH, 10 – ONE.
Vladimír Čihák
Znění tajenek na str. 10

ZEPTALI JSME SE…
Mgr. DAGMAR LAVRENČÍKOVÉ, CO JE NOVÉHO
V PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ V ROKYTNICI V O.H.?
V  listopadu minulého roku převzala naše služba Čestné uznání v rámci 12. ročníku udílení Cen Kvality v sociální péči. Udílení proběhlo v prostorách Senátu Parlamentu ČR. Organizátorem je Redakce časopisu Péče o seniory ve spolupráci s Radou
Kvality ČR, protože tento projekt patří mezi Strategické projekty
Národní politiky kvality ČR. V tomto ročníku bylo přes 100 nominací a z toho 81 jich postoupilo k hodnotitelům, ti posuzovali
a následně vybrali semifinalisty, kam hodnotitelé zajeli a hodnotili přímo ve službě, z toho vzešli finalisté, kteří dostali pozvánku do Senátu na slavnostní vyhlášení, aniž by věděli, zda budou
oceněni nebo, jak jsme si řekli v našem případě, jedou na výlet. Takže do zahájení vyhlašování moderátorem České televize
p. Jiřím Václavkem nikdo z finalistů nic nevěděl. Musím říct, že
to bylo dost emotivní.
Dalším významným krokem, kam se naše služba posunula, je
zřízení duchovní místnosti pro obyvatele domu s pečovatelskou
službou a pracovnice služby, kterou požehnal rokytnický kněz
ThDr. Mariusz Luczyszyn. Jedná se o prostor, který má sloužit
pro potkávání se s Bohem, pro osobní zklidnění a přímluvy. Já
osobně každý pracovní den zahajuji přímluvou za Boží přítomnost pro naši službu a uživatele.     
Dlouhodobým tématem naší služby je bezbariérovost, kterou
řešíme ve spolupráci se sociální a zdravotní komisí Rady města,
která předkládá podněty do Rady města na základě získaných
informací od nás a veřejnosti. Příkladem takové spolupráce je
např. současný bezbariérový vstup do zdravotního střediska.
Když se zdravotní středisko stavělo, tak se nikdo nezabýval
myšlenkou, jak se dostane nechodící člověk do budovy, a to
stačilo jen mít zlomenou nohu. Denně pečovatelky pociťovaly
na vlastní kůži, jak je obtížné dostat nemohoucí osobu k lékaři.
Nebylo to důstojné pro obě strany, ale hlavně pro toho, kdo seděl
na invalidním vozíku nebo šel o berlích.  Škoda, že s výstavbou
nájezdu do střediska neproběhla zároveň revitalizace příslušného
parkoviště, chodníku a přístupu do prostor rehabilitace.
V současné
době se zabýváme výstavbou
bezbariérového
nájemního bydlení ve městě pro seniory
nebo občany se
zdravotním postižením. V říjnu 2016 na základě podaného
podnětu ze strany pečovatelské
služby a na doporučení sociální a zdravotní
komise
Rada
města rozhodla
o zahájení potřebných úkonů se záměrem
vypracovat projektovou doku- q Vánoční posezení

mentaci. Objekt by měl stát v Horské ulici v prostorách zahrady
domu s pečovatelskou službou.  
I v domě s pečovatelskou službou se potýkáme s bariérami.
Z toho důvodu jsme se dohodli se Správou bytového a nebytového fondu, že postupně provedeme v bytech rekonstrukci koupelen, které neodpovídají potřebám cílové skupiny. Jeden byt se
už podařil v loňském roce zrekonstruovat a letos přibude další.
Co se týká přímo rozvoje Pečovatelské služby v nadcházejícím období, tak je to hlavně dostupnost. Míním tím jak dostupnost finanční, tak časovou. To je priorita, na kterou se ptám
při rozhovorech s uživateli. V poslední době se naše klientela hodně mění a s tím i nároky na nás. Dříve jsme se setkali
s klientem s duševním onemocněním zřídka, dnes se s Alzheimerovou chorobou nebo jinou demencí setkáváme velmi často. Trendem je i domácí péče o onkologického pacienta. S tím
souvisí nejen kvalifikovanost personálu ale i časová dostupnost
služby, která zákonitě vede k nutnosti rozšířit provozní dobu.
Proto budeme od března 2018 garantovat vedle běžné pracovní doby do 15,30 hod. i smluvní čas do 20,00 hod. Smluvní
čas znamená, že pečovatelka přijde ke klientovi, se kterým má
smluvně domluveno, že např. v čase od 19,00 hod. do 20,00
hod. pomůže s večeří nebo s hygienou. Finanční dostupnost
se týká ceny za poskytnuté úkony. V tomto roce jsme museli přistoupit ke zvýšení cen za poskytované služby na základě
výzvy Královéhradeckého kraje, která apelovala na organizace
s nastavenou nízkou cenou, aby ceník srovnaly podle vyhlášky
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o sociálních službách. Náš ceník se neměnil od roku 2015 a ceny
byly o 40,- Kč nižší, než které umožňuje vyhláška. Ceník se
upravil tak, aby odrážel ekonomickou situaci v Rokytnici, tedy
aby z našeho pohledu byl stále „sociální“ pro naše občany. Jsme
asi o patnáct procent pod maximální cenou u nejvíce využívaných úkonů, což bude Královéhradecký kraj akceptovat.
V loňském roce jsme požádali zřizovatele o potřebu nového
vozu, protože stávající vůz Citroën Berlingo svým technickým
stavem není už v dobré kondici a také nemá potřebné vlastnosti
jako je např. náhon na čtyři kola. Díky vyhlášenému dotačnímu
projektu, získalo Město finanční obnos od Ministerstva práce
a sociálních věcí, jedná se o částku 453 750,- Kč, jde o cca 70%
z celkové ceny vybraného auta, zbytek dodá  Město z vlastních
prostředků. Takže brzo už pečovatelky nebudou jezdit v modrém
Citröenu, ale v zeleném Volkswagen Caddy.
Ještě bych se chtěla zmínit, že jsme se přihlásili do projektu
Českého rozhlasu - Ježíškova vnoučata a díky štědrosti neznámých dárců dostaly naše tři uživatelky dárky, které chtěly nalézt
pod stromečkem. Úžasné na této akci je, že jsou mezi námi lidé,
kteří nezištně obdarují člověka, kterého nikdy neviděli a také, že
do toho zapojí i svoje děti, které namalují obrázky nebo vytvoří
vánoční výzdobu.  
Na závěr bych chtěla dodat, že v roce 2018, kdy nás čekají velké oslavy vzniku Rokytnice a navrácení zvonů, si také připomeneme, že před 30 lety zahájila pečovatelská služba v Rokytnici
svoji činnost.
Touto cestou bych chtěla jménem pečovatelek poděkovat všem
klientům naší služby a jejich rodinám za přízeň v uplynulém roce
a popřát Rokytnici vše dobré.  
Děkuji svým kolegyním ze sociální a zdravotní komise – Evě
Tuhárské, Vlaďce Jiroutové, Ladě Vídeňské a Lucii Grunclové
za jejich práci a podporu, aby se v našem městě dobře žilo.       
Děkuji vedoucí PS Mgr. Dáše Lavrenčíkové za její slova
a přeji PS v Rokytnici v O.h. do další její činnosti jen vše
dobré.
Lucie Grunclová

HASIČSKÝ PLES
Sbor dobrovolných hasičů Bartošovice v O. h. Vás co nejsrdečněji
zve na hasičský ples
K poslechu a

Soutěž o ceny

tanci hraje
STANĚK MUSIC

Kulturní dům Bartošovice v O. h. 17. 3. 2018
Začátek: 20.00 hod.

q Předávání ceny v Parlamentu

vstupné: 100 Kč

MVDr. Daniela Šindelářová nabízí

AMBULANTNÍ VÝJEZDOVOU
VETERINÁRNÍ SLUŽBU
v Rokytnici a širším okolí
Cena za návštěvu 150 Kč
+ ošetření a medikamenty

Volejte 739 726 597 po-pá 8-18 hod.
Autobusová firma BD Trans s.r.o. Letohrad pořádá dne 21.4.2018

ZÁJEZD DO POUZDŘAN
Moravská vinařská vesnička Pouzdřany se nachází nedaleko Věstonické nádrže mezi Pohořelicemi a Hustopečemi.

q Oslava narozenin
ZO ČZS Častolovice ve spolupráci s Městysem Častolovice
a ÚS ČZS Rychnov n.Kn. pořádá ve dnech 23. – 25.3.2018 od
9 do 17 hod. v areálu výstaviště v Častolovicích

18. VELIKONČNÍ VÝSTAVU
VELIKONOCE SVÁTKY JARA
Těšit se můžete: na ukázky zdobení kraslic, velikonoční dekorace, recepty, keramiku, výrobky z proutí, šustí, dřeva, kolekci jarních květin – cibulovin, zahrádkářské potřeby, okrasné
stromky aj. Více na www.zahradkari.com

JARNÍ
VÝSTAVA
výrobků dílen Domova na Stříbrném vrchu
v Rokytnici v Orlických horách
v pátek 23.3.2018 od 14:00 do 17:00
v sobotu 24.3.2018 od 9:00 do 12:00
a od 13:00 do 16:00

   Hl. program se odehrává v místním kult. domě od 13 h., kdy začíná
už 7. ročník výstavy a ochutnávky až 500 vzorků různých vín z Moravy,
Čech, Rakouska, Slovenska a i dalších zemí. Od 16 h. vás potěší cimbálová muzika Galán. Připraveno pro vás bude tradiční velmi bohaté
občerstvení včetně oblíbeného zvěřinového guláše.
   Před samotnou akcí je ještě naplánovaná návštěva sklípku, kde si zájemci můžou nakoupit víno (10.30 – 12.00). Od 12 do 13 h. si můžete
dát oběd ve vinárně u Dohnalů nebo taky přímo v restauraci kulturního
domu.
    Cena vstupného je 250 Kč, ve které je zahrnuta sklenička na víno,
ochutnávka 400-500 vzorků vín, katalog vín na akci, cimbálová muzika
Galán a tombola (vstupenku nevyhazovat).
   Cena za dopravu zájezdovým autobusem je 390 Kč. V autobuse bude
k dispozici DVD, WC, prodej teplých i studených alko i nealko nápojů.
Odjezdová místa jsou:
6,30 Říčky v O.h. OÚ, 6,40 Rokytnice
v O.h. aut.nádr., 6,45 Pěčín Zast. u Konzumu,
6,50 Kameničná u OÚ, 6,55 Helvíkovice U Jelena, 7,05 Žamberk aut.nádr., 7,20 Letohrad
aut.nádr.
   Odjezd z Pouzdřan bude mezi 21. a 22. h.,
hned po ukončení akce. Bližší informace
a závazné objednávky na tel.: 605 213 901
p. Martin Kalivoda, nebo e-mail: martinkalivoda@seznam.cz

Filmaři opět v Bartošovicích
V posledních letech jsou u nás jako doma nejen různé natáčecí štáby, ale také redaktoři novin a časopisů. A je co zaznamenávat: dění
v Neratově, v chráněných dílnách Kopeček, oprava památek, turistické zajímavosti pro Toulavou kameru a mnoho dalšího. Prostě,
když se život v obci hýbe, přiláká to pozornost.
Tentokrát natáčení nebylo o životě v obci, tedy doufám. Česká televize v Bartošovicích a okolí natáčela scény pro třetí řadu
kriminálních případů Labyrint. V čele s režisérem panem Jiřím
Strachem se štáb pohyboval na Vrchní Orlici, v Bartošovicích
a na Orlické chatě. Točilo se 3. a 4. února, v komparzu dostali
příležitost i místní občané a zaměstnanci Sdružení Neratov. Samozřejmě za patřičnou odměnu. Další scény se natáčely v Rychnově
nad Kněžnou, kde si „zahrál“ kostel Nejsvětější Trojice (zámecký
kostel), hlavní roli opět hraje Jiří Langmajer.                                           
Petr Zámečník

Nová muzejní expozice
v Sýpce
V sobotu 10. ledna 2018 se v 15 hodin uskutečnila slavnostní
vernisáž nové části muzejní expozice Sýpka - Muzeum Orlických
hor v Rokytnici v O.h. Chvíle to byla slavnostní, protože se podařilo po několikaletém úsilí dokončit expozici muzea a obohatit ji
o dodávku 7 modelů mapujících historická řemesla v Orlických
horách. Vedle modelu těžební štoly mohou návštěvníci obdivovat
model papírny, sklárny, hamru nebo vodního mlýna. Nechybí ani
stavebnice sudetské chalupy a model centra městečka Rokytnice
v O.h. ve druhé polovině 19. století. Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnila náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje
paní Martina Berdychová. Slavnostní zahájení doplnil rychnovský
sbor Carmina. Muzejní expozice v bývalé sýpce patří k vyhledávaným turistickým cílům ve východní části Orlických hor. Výroba
modelů se uskutečnila díky významné finanční podpoře Královéhradeckého kraje a Města Rokytnice v Orlických horách.
Muzeum a galerie Orlických hor

q Pan režisér Jiří Strach s kronikářem Bartošovic.

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

Blansko
Svitavě
Prokopa Holého
Poledník

ZŠ Rokytnice
EXKURZE
PRO ŽÁKY
9. ROČNÍKU
My, žáci 9. ročníku, jsme
ve čtvrtek 8.2.2018 odpoledne
navštívili rokytnickou firmu
FrostFood a.s. Po obléknutí
do slušivých pláštíků a čepiček
jsme vyrazili do provozu. Prošli  jsme očistnou zónou a podívali
se do laboratoře, kde nás zaujala také povinnost ochutnávat dané
výrobky. Další zastávka byla v míchárně těsta. Díže s těstem byla
před našimi zraky vyzdvižena výtahem do výšky a překlopena
do násypky. Dál jsme sledovali cestu zpracovávaného těsta. Chytrý automat si z těsta vykrájel obdélníky, které se upekly v maxipekárně, vychladly na kolotoči, byly posypány kečupem, sýrem
a dalšími dobrotami. Po jejich ochlazení na -18°C jsme je opět
uviděli na balírně. Tam se nám nejvíc líbila balička palet. Zašli
jsme i do knedlíkárny, kde právě další chytrá mašinka chrlila jahodové knedlíky. Hned jsme na ně dostali chuť. Nakonec jsme se šli
zchladit do super velkého mrazáku. Dlouho jsme se tam nezdrželi.
Prošli jsme provozem zpět k východu a uvědomili si, jaké jsou tu
různé profese. Možná, že až vystudujeme obor elektromechanik,
opravář strojů a zařízení, technolog, logistik a další, mohli bychom
se tady hodit.

Pololetní ples ve škole
Jako každý rok se i letos pololetí uzavíralo pololetním plesem
pro první stupeň. Na tomto plese se každý rok učíme nové tance.
Porota hodnotí, jak se nám to daří. Hodnotí tanec, chování, soutěže
i oblečení. Tančili jsme mazurku, ptačí tanec, disco, polku a country. Součástí byla i soutěž Zrcadlo. Napodobovali jsme taneční
trapasy, např. trhání jablek, tetičky apod. To nás bavilo. Na závěr
bylo vyhodnocení. Všechny třídy dostaly diplomy za nástup, jednotlivci za krásu a tance. Když se všechny diplomy rozdaly a potlesky dozněly, rozcházeli jsme se do tříd, kde jsme si rozdávali
vysvědčení.
Výběr z prací žáků 4. třídy
Jako každý rok se i letos pololetí uzavíralo pololetním plesem
pro první stupeň. (N.H.) Na tomto plese se každý rok učíme nové
tance (S.V.), každá třída předvede, co si nacvičila. Porota pak hod-

notí, jak se jim to daří a hodnotí i tanec, chování, soutěže a oblečení. (M.K.)
Jako první každá třída předvedla svůj nástup – ten je docela
důležitý, protože se tak představí porotě. (S.L.) A my jsme dokonce dostali diplom za hezký nástup, všichni jsme byli překvapení.
(N.Š.)
Tančili jsme mazurku, ptačí tanec, polku a country. (V.R.)
Soutěžili jsme v tanci mazurka na písničku: Měla babka. Samozřejmě to šlo nejvíc páťákům, protože byli na pololetním plese
už po páté. (T.H.) Zatímco první, druhá a třetí třída nacvičovala
uvnitř kruhu, nejstarší děti tančily v kroužku kolem a tanečníci si
předávali partnerky, jako to dělali kdysi dávno, aby se seznámili.
(S.L.)
Ptačí tanec byl další v programu. Já a moje kámoška jsme ho
předtancovávaly. Tenhle tanec mám ráda, pěkně se u něj zapotíš.
(S.L.)
Pak jsme měli disco a to jsem si moc užil, i když jsem dvakrát
upadl. (R.T.) Trsaly jsme jak o život. (S.L.)
Polka mi moc nešla… Když jsme se začali točit, tak jsem Radimovi šlapala na nohy. Celé to bylo bájo. (N.Š.)
Nejvíc mě bavily „trapasy“ (N.H.) – to byly praštěné taneční
kreace v soutěži nazvané Zrcadlo, při které se snažíte napodobovat
taneční prvky, které někdo předvádí. „Trhali jsme jablka“, tančili
jsme jako tetičky atd.
Poslední byl nácvik country tance. Tančili jsme v řadách, kluci
a holky proti sobě… Country je o tom, že chodíte proti sobě, jdete
normálně, tlesknete a potom je otočka. (M.K.)
Na závěr bylo vyhodnocení. Všechny třídy dostaly diplomy
za nástup. Pak byly diplomy za krásu a za tance. (N.H.) Porotě se
nejvíc líbila holčička jménem Lili, protože se chovala hezky jako
dáma a hezky tančila atd. (T.H.)
Když se všechny diplomy rozdaly a potlesky dozněly, rozcházeli jsme se do tříd, kde jsme si rozdávali vysvědčení. (T.H.)
   Ten den jsem si moc užil. (M.K.)

Žáci 3. oddělení ŠD:
1. Tomasz Horský
V pondělí 5. února jsme ve školní družině besedovali a tvořili s braš- 2. Marek Soběslav
nářem. Navzdory všem nemocem, které v tu dobu mezi školními dětmi 3. Kája Luňáčková
řádily, se nás sešlo více než třicet. Láďa Hemrlík nás všechny vtáhl
do světa kůží během chvilky. Hladili jsme kožešiny, hádali, zda je kůže
kapří, jelení či hadí, zkoumali jsme, za jak dlouhou dobu surová tvrdá
kůže změkne. A pak přišlo na řadu tvoření. Kladívka, kůže, lochajzny,
nejtky, kroužky – a za chvíli byl, s pomocí brašnáře, hotov přívěsek
na klíče.  
Děkujeme, Láďo, za zajímavé povídání a trpělivost při našich pokusech o výrobek z kůže.
L. Hamáčková a žáčci ŠD

Tvoření s brašnářem

Zimní sportovní den
1. – 4. třídy
Nejlepší sportovci z celého světa odjeli změřit své síly v olympijských disciplínách a my jim můžeme na dálku fandit.    
Děti však jen sedět nebaví, chtějí sportovat a zkoušet nové věci.
A to jim bylo dopřáno v úterý 13. února 2018. Žáci 1. – 4. třídy
se rozdělili do tří skupin a vyrazili na bruslení do Rychnova nad
Kněžnou, na výuku golfu do sportovní haly nebo na turistickou
vycházku po Rokytnici v O.h.
Výuky golfu s pány trenéry M. Šafaříkem a K. Hůlkou se zúčastnili také žáci vyšších ročníků v rámci hodiny TV a odpoledne
i děti ze školní družiny. Děkujeme. 			    LH

Pololetní turnaj
ve stolním tenise
Každým rokem se v naší škole koná Pololetní turnaj ve stolním
tenise. Letos se zúčastnilo 20 žáků 1. - 5. třídy. Hrálo se ve středu
7.2.2018, soutěžilo se ve dvou kategoriích. Všichni jsme si to užili.
Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!
Sabina Voltová, žákyně 4. třídy
Výsledky turnaje:
Stolní tenisté 1. - 3. třídy:
1. Monika Kudrová
2. Šimon Podolský
3. Sam Hůlka

Sportovní den II. stupně
Dne 21.2.2018 se uskutečnil sportovní den pro žáky II. stupně. Lyže, snowboard nebo turistika. Žáci si zvolili aktivitu podle
své záliby a dopoledne věnovali sportu. Počasí vyšlo na jedničku
a všichni jsme si zimní sportovní den užili. 		   MR

MŠ Bartošovice
MASOPUST 2018 V NAŠÍ ŠKOLCE
Letos chřipka zavinila, že se masopustní průvod proměnil v masopustní průvodek. Naštěstí nám přišli na pomoc někteří kamarádi
ze ZŠS Neratov. Aspoň vyšlo krásné počasí a dobrou náladu jsme
si naladili i s písněmi u hospodářů, na Obecním úřadu, na Kopečku
a na sjezdovce Nella. Děkujeme všem!                                                                                           
Všichni MŠ Bartošovice

Masopust, ostatky, fašank...
... a jiné názvy má lidová slavnost čtyřicet dní před Velikonocemi. V různých společnostech a kulturách má jiný původ, v křesťanském prostředí je to vyvrcholení a závěr hodování a veselic
před Popeleční středou, tedy začátkem čtyřicetidenního postu před
Velikonocemi. V Bartošovicích se maškarní průvod po celé vsi
nekonal víc než sedmdesát let. S výjimkou akcí. Mateřské školy
a Základní školy speciální, jejichž maškary již po několik let procházejí blízké okolí školy.

Tak tato tradice byla obnovena v sobotu 27. ledna. V průvodu
se sešlo kolem dvaceti masek včetně dětských, což je napoprvé
velký úspěch. Postavy byly v tradičním duchu a kostýmy si velká
část účastníků vyráběla sama. Což vyžadovalo nejen šikovnost, ale
hodně času a úsilí. Průvod doprovázela živá muzika, sice v počtu
jednoho muzikanta, ale tento vydržel hrát a zpívat téměř nepřetržitě celou cestu. Snad nejimpozantnější postavou byla Smrtka.
Ta jela na vozíku taženém dvěma poníky a třetí poklusával okolo.
Vezla plný vozík dětí, byla bledá jako smrt a tvářila se smrtelně
vážně. V každém domě, kde jsme se zastavili, nás s radostí a s pohoštěním vítali, přestože u nás skutečně lidé po mnoho desítek let
neviděli. A v cíli všechny čekal kotel ovaru a jiné dobroty. Tak tedy
zase příští rok. 				
Petr Zámečník

OBEC PĚČÍN
se v letošním roce připravuje na

OSLAVY 700 LET
OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY
O PĚČÍNĚ.
Oslavy se budou konat v termínu
22. – 23. června 2018.
Těšit se můžete na bohatý kulturní program,
svěcení obecního praporu, taneční zábavu...
Více o programu se dočtete v příštích vydáních
Horského kurýra.

Výjezdy rokytnických hasičů

Dne 21. ledna krátce po půl sedmé večer
čekal Rokytnické hasiče třetí letošní výjezd ke třetímu požáru. Tentokrát se jednalo o chalupu v Neratově, kde létaly jiskry
z komína. Při cestě na místo přišla zpráva, že
požár uhasili majitelé objektu. I přesto tam
ale hasiči dojeli a spolu s jednotkou z Bartošovic provedli pročištění štětkou a vybrání
sazí. Po příjezdu rychnovských hasičů byl
ještě komín zkontrolován termokamerou, ale žádné žhavé místo
se nenašlo.
27. leden přinesl první letošní výjezd k dopravní nehodě. Jednalo se o automobil značky Ford, který si sám zavolal o pomoc
automatickým systémem eCall. Po příjezdu na místo hasiči spolupracovali s Policií ČR, která se zde již nacházela. Posádka vozidla
neutrpěla zranění a byla již mimo vozidlo.
   5. února opět zlobily saze v komíně. Jednotka vyjela krátce před
sedmou hodinou ranní k domku v Zahradní ulici v Rokytnici. Saze
byly sraženy pomocí komínového strojku a následně vybrány.
JKO

PRODEJNA
NADI MLYNÁŘOVÉ
nabízí
l pečivo a zákusky ze Sázavské
l

pekárny
originální české čokolády Carla

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

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:   604 982 024
mail:      elektro@rokytnice.cz

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

Lyžařský výcvik VII. třída
Žáci sedmého ročníku absolvovali v únoru lyžařský výcvik. Náplní výcviku byl základní snowboardový kurz a rozšiřující kurz
sjezdového lyžování. Výuku jsme absolvovali na Farském kopci. Jeden den jsme navštívili Ski centrum Říčky, kde jsme si užili
nádherné zimní podmínky. V průběhu výcviku nechyběl ani výlet
na běžkách. Krásné počasí, ideální podmínky, pohodové lyžování
- tak vypadal výcvik rokytnických sedmáků.
MR

Halový turnaj ve fotbale
Dne 4. února v rokytnické hale odehráli starší žáci z Rokytnice/
Vamberka, Nového Hradce Králové, Žamberka a Rychnova nad
Kněžnou fotbalový turnaj. Každý tým mezi sebou odehrál dva zápasy. Celý turnaj se odehrál v přátelské atmosféře a bez zranění,
starší žáci se k ostatním protihráčům chovali férově. Naši chlapci
skončili na 3. místě.				    TR

Rokytnický sport
na výsluní

Rokytnice se může chlubit spoustou šikovných lidí. V oblasti hudby, kultury, řemeslné výroby, práce s dětmi a samozřejmě
i ve sportu. Důkazem je i letošní vyhlášení Nejúspěšnějších
sportovců roku 2017 okresu Rychnov nad Kněžnou.
Slavnostní vyhlášení Nejúspěšnějších sportovců proběhlo dne
2.2.2018 v Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou. Rokytnice zabodovala hned ve dvou kategoriích, a to v kategorii Dospělí – jednotlivci, kdy se na třetím místě umístil Radim Toman
ze Sportovního klubu Wiyrhanea Rokytnice v O.h. (jezdectví)
a v kategorii Trenér – funkcionář výborně zabodoval Miroslav
Rücker za AŠSK ČR Základní škola Rokytnice v O.h..
Za jejich oceněním stojí veliká hora dřiny, trpělivosti a sebekázně. Ve sportu to prostě jinak nejde. Oba si zaslouží naši úctu
a velikou gratulaci.
Radim Toman se dále zúčastnil ještě slavnostního vyhlášení
Mistrů republiky v jezdectví za Východočeskou oblast, které se
konalo v Nechanicích. Zde spolu se třemi svými kolegy z družstva (včetně dvojnásobného olympionika Jaroslava Hatly –
na fotografii 2 zcela vpravo) převzali cenu za Mistry republiky
v nejtěžší jezdecké kategorii – všestrannosti.
Oceněným sportovcům redakce Horského kurýra gratuluje
a přeje spoustu dalších úspěchů!
vj; Foto: Ing. Petr Reichl

q Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu Rychnov nad
Kněžnou – zleva JUDr. Miroslav Antl, Miroslav Rücker,
Radim Toman

q Vyhlášení Mistrů ČR VČO v jezdectví v Nechanicích – Radim Toman druhý zprava

Eliška Koďousková třikrát zlatá!
V neděli 18.2.2018 se konal v Dobrém Krajský přebor jednotlivců staršího žactva ve stolním tenisu. Eliška Koďousková se
stala trojnásobnou přebornicí kraje. Ve dvouhře dívek porazila
ve finále oddílovou kolegyni Lucii Bačinovou. S touto doberskou
spoluhráčkou získaly zlato ve čtyřhře a vystoupení završila dalším
zlatem v mixu s Vítem Sixtou z Hostinného.

TRAFIKA PETR KUNC
ROKYTNICE
NABÍZÍ:
q krmení pro venkovní ptactvo, slunečnice, lojové koule
q krmivo pro psy a kočky
Na karneval:
q masky, škrabošky, čepice, vlasy, korunky
q spreje na vlasy a další potřeby

Český svaz žen v Pěčíně pořádá tradiční

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
v sobotu 7. dubna 2018 od 14 hodin
v sále U Rykrů v PĚČÍNĚ.

Město
Rokytnice 
v Orlických horách
517 61
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