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NOVÉ SUVENÝRY
V INFORMAČNÍM
STŘEDISKU
V Informačním středisku nabízíme nové suvenýry s motivy
Rokytnice v O.h. jako například
tužky, magnetky ve tvaru knihy,
štítky na hůl, jo-jo a magnetky
s humorem (kreslený motiv viz obrázky).

q V areálu muzea přivítal první dámu starosta města Petr Hudousek a správce Pevnosti Hanička
Pavel Minář. Více na str. 4.

Osmý rokytnický masopust
Masopust se v Rokytnici v O. h. stal již každoroční příjemnou
tradicí. Letos prošel masopustní průvod městečkem v sobotu 25.
února. Jako vždy se nejprve zastavil na náměstí, kde obdržel požehnání od pana faráře a povolení ke vstupu do ulic Rokytnice od
starosty města.
Následovala veselá obchůzka, při níž se hrálo, zpívalo i tančilo.
Průvod maškar se zastavil u 11 stavení, kde se všichni mohli občerstvit a zároveň potěšit ty, kteří pohoštění připravili.
V průvodu bylo k vidění 35 krásných masek v čele samozřejmě

s tradičním medvědem. Večer průvod doputoval do hotelu Orličan,
kde proběhla masopustní veselice zakončená pohřbíváním basy.
Tento obřad masopustní veselí ukončil. Bylo to sice dvě hodiny po
dvaadvacáté, ale naši předkové asi takovéto rušení nočního klidu
neřešili.
Velice děkujeme všem, kteří nás pohostili a s námi se radovali
a tímto podpořili tradici, která byla v Rokytnici udržována již dávno
před druhou světovou válkou.
Přátelé masopustu rokytnického, foto: O. Pleslová

Městské informační a kulturní středisko Rokytnice v Orlických horách
ve spolupráci s „Déčkem“ Rychnov n. Kn. pořádá

19. března 2017
od 14:00 hodin
v aule základní školy

Oblečte masky a přijďte si užít odpoledne plné her, tance a soutěží.
Vstupné: děti v maskách zdarma, děti bez masek 15,- a dospělí 30,-.

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 23.1.2017
- zkrácený výpis.

Informace z jednání rady města dne 6.2.2017
- zkrácený výpis.
l Jmenování a odvolání člena komise pro občanské záležitosti
Starosta předložil návrh na odvolání člena komise pro občanské
záležitosti paní Hanu Voltovou z důvodu ukončení její činnosti
v komisi na vlastní žádost a návrh na jmenování paní Jaroslavy Holendové členem komise pro občanské záležitosti. Nebyly
žádné připomínky.
Rada města odvolává: paní Hanu Voltovou z komise pro občanské záležitosti ke dni 7.2.2017.
Rada města jmenuje: paní Jaroslavu Holendovou členem komise pro občanské záležitosti s účinností od 8.2.2017.

l Ples města – použití výtěžku ze soutěže o ceny
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 Kompletní text Usnesení zastupitelstva města je uveden na interměsta na podporu Dětského volnočasového klubu Anička.
netových stránkách města www.rokytnicevoh.cz nebo k nahlédnutí na Městském úřadu v Rokytnici v Orlických horách.
l Informace o využití potravinové pomoci v roce 2016
Starosta předložil informaci o využití potravinové pomoci
Informace z jednání zastupitelstva města ze dne 23.1.2017
v roce 2016, kdy v tomto roce město dostalo 269,7 kg trvan- zkrácený výpis.
livých potravin, které byly rozděleny jako potravinová pomoc
62 osobám. Dále starosta podal požadavek na příspěvek pro l Usnesení č. ZM/15/263/2017/I
potravinovou banku opět ve výši 1.000 Kč. Nebyly žádné při- Zpráva o hospodaření města
Zastupitelstvo města bere na vědomí: informaci o hospodaření
pomínky.
Rada města bere na vědomí: informaci o využití potravinové města za období 1-12/2016. Zpráva je přílohou zápisu.
pomoci v roce 2016.
Rada města schvaluje: příspěvek ve výši 1.000 Kč na rok 2017 l Usnesení č. ZM/15/267/2017/I
pro Potravinovou banku Hradec Králové, z. s., Na Kropáčce Nařízení vlády č. 414/2016 – odměny za výkon funkce členům
zastupitelstev
30/3, Hradec Králové.
Zastupitelstvo města bere na vědomí: znění nového Nařízení
l Změna pracovního zařazení – slečna Anežka Kubíčková vlády č. 414/2016 Sb., které mění a doplňuje Nařízení vlády č.
Tajemník předložil radě změnu pracovního zařazení a změnu 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.
pracovních úvazků slečny Anežky Kubíčkové, pracovnice Městl Usnesení č. ZM/15/269/2017/I
ského úřadu. Ze strany radních nebyly žádné připomínky.
Rada města schvaluje: změnu pracovního zařazení a pra- Zpráva o auditu – Přestavba kotelny na hasičskou zbrojnici
covních úvazků slečny Anežky Kubíčkové na pečovatelku Zastupitelstvo města bere na vědomí: informaci o výsledku kons pracovním úvazkem 0,5 a pracovnici volnočasového centra troly auditního orgánu Evropské komise, kterým je Ministerstvo
financí ČR, jenž provedlo dílčí kontrolu projektu „Modernizace
Anička s pracovním úvazkem 0,5 s platností od 1.2.2017.
integrovaného záchranného systému v oblasti Orlických a Bystřických hor v návaznosti na vstup do Schengenského prostoru“.
l Možný záměr využití bývalé restaurace Klubu Družba
Vedoucím partnerem projektu bylo město Rokytnice v Orlických
Starosta předložil informaci o možnosti využití bývalé restauhorách. Auditní orgán ve výroku zkonstatoval, že: „Na základě
race Klubu Družba jako denní kavárny s městskou knihovnou.
provedeného auditu operace bylo ověřeno, že všechny auditované
V případě kavárny by se mohlo jednat o chráněnou dílnu pro certifikované výdaje jsou způsobilé“.
klienty Domova na Stříbrném vrchu v Rokytnici v Orlických horách. Knihovnu by provozovalo město. Tato možnost byla pro- l Usnesení č. ZM/15/271/2017/I
zatím s kladným přijetím konzultována s vedením Domova na 700 let Rokytnice v Orlických horách – logo, znělka
Stříbrném vrchu. Realizace je podmíněna rekonstrukcí objektu. Zastupitelstvo města schvaluje: skladbu hudebního skladatele
Po krátké diskuzi byl návrh vzat na vědomí.
Mgr. Radka Rejška na motivy původní svatoanenské písně jako
Rada města bere na vědomí: návrh na vznik denní kavárny slavnostní znělku města.
s knihovnou v objektu bývalé restaurace Klubu Družba
Zastupitelstvo města ukládá: vyřešit s autorem znělky záležitosti
Rada města ukládá: jednat o této možnosti se zřizovatelem vyplývající z autorského zákona.
Domova na Stříbrném vrchu, Královéhradeckým krajem, včetně Zodpovídá: starosta			
Termín: ihned
možnosti společného financování realizace.
Zastupitelstvo města schvaluje: loga oslav 700 let první písemné
Zodpovídá: starosta Termín: do 28.2.2017
zmínky města, dle předloženého návrhu.

Ze Zastupitelstva města

l Usnesení č. ZM/15/272/2017/I
OZV č. 1/2017, o nočním klidu.
Zastupitelstvo bere na vědomí: návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 o nočním klidu v souvislosti se změnou zákona
o přestupcích od 1. 10. 2016 dle společného vzoru s Ministerstvem
vnitra ČR, oddělení dozoru Hradec Králové.

čas a místo schůzky. Úvodní setkání může po domluvě proběhnout
i na Městském úřadu v Rokytnici.
Kde získáte více informací? Podívejte se na stránky
www.aspektzs.cz, nebo kontaktujte paní Lucii Sedláčkovou,
telefon: 774 976 993, která Vám řekne víc.
Služba sociální rehabilitace – podporované zaměstnávání je financována z projektu Královéhradeckého kraje, registrační číslo:
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000052, Služby sociální prevence
v Královéhradeckém kraji IV.

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 29.3.2017
8:00 – 12:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin

Návštěva Ivany Zemanové
v Rokytnici
Ve čtvrtek 16. února navštívila Rokytnici první dáma, manželka
prezidenta republiky, paní Ivana Zemanová. Do svého programu
zařadila prohlídku muzea Pevnost Hanička. Průvodcem jí byl po
celou dobu vedoucí muzea Pavel Minář, který ji seznámil v krátkosti s historií této pevnostní stavby a provedl ji vedle expozičních
prostor také částí podzemních chodeb. Musím přiznat, že nás mile
překvapil zájem paní Zemanové o tuto vojenskou stavbu a také její
znalosti o této problematice. Na závěr se ještě podepsala do pamětní knihy muzea a také do pamětní knihy města Rokytnice v O.h.
Děkujeme za tuto milou návštěvu!
Petr Hudousek, starosta
Fotografie poskytla Kancelář prezidenta republiky.

Ing. Roman Petr v.r.
ředitel sekce ÚP
www.financnisprava.cz

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ
PRO OBČANY ROKYTNICE A OKOLÍ
Volných pracovních míst je nebývale mnoho. Přesto současná
společnost není vždy vstřícná k lidem, kteří mají zdravotní potíže
a chtěli by se víc zapojit a pracovat. V takové situaci může pomoci
sociální služba PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ.
Pro koho je určena?
Pro občany v obtížné životní situaci, kteří mají dlouhodobé
zdravotní potíže a kvůli nim těžkosti při získání a udržení si zaměstnání.
Co obnáší?
Pomoc při tom, jakou práci hledat, co všechno pro to udělat, jak
si nově zařídit život a jak zaměstnání najít. Nekončí se podpisem
pracovní smlouvy, ale pomoc pokračuje i při zapracování a řešení souvisejících záležitostí. Ruku v ruce s tím jde i spolupráce se
zaměstnavatelem.
Služba je bezplatná, vše funguje na individuálním a dobrovolném přístupu a respektu ke klientovi.
V našem regionu ji zabezpečuje nezisková organizace Aspekt
z.s. Kancelář má v Rychnově nad Kněžnou, Společenském centru, Panská 1492, 2. patro. Navštívit je tam můžete každé pondělí
mezi 8. a 14. hodinou. Nebo si po telefonu můžete domluvit jiný

q Na závěr nechyběl ani podpis do pamětní knihy města
a muzea.
Město Rokytnice v Orlických horách pro Vás připravilo
ve spolupráci s firmou EKOLA České Libchavy s.r.o.

MOBILNÍ SBĚR ODPADU
v sobotu 8.4.2017
(zastávkovým způsobem, při kterém sběrná vozidla zastaví
v určený čas na určených stanovištích v obci, kde budete moci
odpady obsluhám vozidel odevzdat)
Přehled stanovišť v obci:
Nebeská Rybná – u garáží 9,30 – 9,45 hodin
Panské Pole – parkoviště u bufetu 10,15 - 10,45 hodin

POŽÁRNÍ OCHRANA
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, krajské ředitelství
– oddělení stavební prevence,
kontrolní činnosti a ZPP

Zvýšené opatrnosti dbejte při nabíjení el. zařízení obsahující Li-On baterie. Nikdy nenabíjejte Li-Pol baterie bez dozoru. Nabíjecí
adaptéry před odchodem z domu vyjměte ze zásuvky.
Zkontrolujte, zda nejsou přívodní vodiče nebo prodlužovací
šňůry zatížené kusy nábytku („skřípnuté“) nebo jinak zdeformované. Nepřekračujte povolenou proudovou zátěž u prodlužovacích
přívodů.

Komíny a topidla
V PŘÍPADĚ POŽÁRU
Dbejte na svou bezpečnost a zajistěte u svých spotřebičů na plynV případě požáru nepanikařte, nepohybujte se ve vzpřímené poná, kapalná nebo pevná paliva pravidelné kontroly a čištění spali- loze, než otevřete dveře, sáhněte na kliku, zda není horká. Jestliže
nové cesty oprávněnou osobou v oboru kominictví. Dodržujte vy- je klika horká, neotevírejte a pokuste se zvolit jinou trasu.
hláškou stanovené lhůty pro čištění a kontrolu spalinové cesty, tzn.:
Hasiče volejte, až budete venku z budovy.
Do hořícího objektu se nevracejte! Vyčkejte příjezdu hasičů.
l Kotle do výkonu 50 kW
Každý požár jste povinni bezodkladně oznámit územně příslušnél Kontrola spalinové cesty: 1 X za rok
mu operačnímu středisku Hasičského záchranného sboru na telefonním čísle 112 nebo 150.
Čištění spalinové cesty:
To platí i v případě, že požár sami uhasíte a hodláte škodu hlásit
Jestliže netopíte déle než 6 měsíců (sezónní provoz):
pojišťovně.
PEVNÁ PALIVA: 2 x za rok
Při nahlášení požáru je třeba uvést:
PLYNNÁ: 1x za rok
1. „Kde“ hoří
KAPALNÁ: 1 x za rok
2. „Co“ hoří
3. „Kdo“ volá
Při celoročním provozu kotle platí:
PEVNÁ PALIVA: 3 x za rok
PÁLENÍ
PLYNNÁ: 1x za rok
Pálení rostlinného odpadu jste povinni nahlásit územně příKAPALNÁ PALIVA: 2 x za rok
slušnému operačnímu středisku Hasičského záchranného sboru.
V případě pochybností o správnosti vydaného dokladu o kontrole/ revizi spalinové cesty lze objednatelům služeb v kominictví doporučit, aby si zprávu, která jim byla na základě jejich objednávky
vystavena, porovnali s příslušným vzorem uvedeným ve vyhlášce
(č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty - příloha č. 3 a 4).
Spalujete–li vlhké dřevo, zvyšuje se množství usazenin, tedy se
zvyšuje i riziko vzniku požáru komínu.
Dodržujte předepsaný způsob topení výrobcem topidla a používejte palivo určené k topení ve vašem spotřebiči.
Při výměně spotřebičů paliv za výkonnější typ je nutná revize
spalinové cesty.
Neukládejte žhavý popel do plastových popelnic ani jej neukládejte do blízkosti hořlavých látek (uskladněné dřevo, uhlí, brikety).
Dodržujte min. bezpečnou vzdálenost 50 mm mezi hořlavou
látkou a komínovým tělesem. Tato mezera musí být provětrávaná
(obložení z palubek, stropní a stěnové konstrukce).
V případě krbů a udíren je nutné dodržet vzdálenost mezi povrchem topidla a uskladněným palivem. Ve směru hlavního sálání je
tato vzdálenost 800 mm, v ostatních směrech 200 mm.
Domácnost
Do obydlí zkolaudovaných před rokem 2008 doporučujeme
zakoupit a instalovat kouřový hlásič. Jeho jediným úkolem je varovat Vás před nebezpečnou situací, která by mohla vzniknout během doby, kdy právě spíte. Cenová relace se pohybuje mezi 200
- 1500 Kč. Hodnota Vašeho života je nevyčíslitelná.
Umístěte přístroj poblíž obývacích prostor a ujistěte se, že je
signál slyšitelný také v ložnicích.
Alespoň 1 x měsíčně vyzkoušejte přístroj stisknutím testovacího
tlačítka.
Vytvořte pro rodinu únikový plán z domu, pakliže by se ozval
varovný tón alarmu.
Pořiďte si domů univerzální hasicí přístroj s minimální hasicí
schopností 34A
Užívejte elektrické spotřebiče pouze v souladu s návodem výrobce.

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného
sboru Královéhradeckého kraje.
Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným
nahlášením požáru.
Pro online nahlášení využijte odkaz: http://paleni.hzshk.cz/
Podnikající fyzické osoby a právnické osoby
Jestliže podnikáte, jste minimálně povinni dodržovat ustanovení § 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Pokud doposud neplníte povinnosti dle výše uvedeného zákona,
doporučujeme ve vlastním zájmu vyhledat a kontaktovat odborně
způsobilou osobu v oblasti požární ochrany, která Vám zajistí služby v požární ochraně. Zpracoval: Kpt. Bc. Marek Kříženecký

Termín Anenské pouti
v Rokytnici v Orlických horách
28. – 30. července 2017
KAPKA KRVE PRO NAŠE DĚTI PO TŘINÁCTÉ
Vstupte do jara s krásným a hřejivým
pocitem z vykonání dobrého činu.

5.4.2017 v 8:00 od MŠ
vyjede autobus s partou správných lidí do
FN v HK darovat krev. Zveme všechny
„skalní dárce“, kteří mohou jet,
a zveme do svých řad nové dárce,
kteří vědí, co je lidskost.

Knihovna
v Rokytnici v O. h.

10. Rokytnický městský ples

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

Novinky
na tento měsíc:
Pro děti a mládež:
Velká dobrodružství – první čtení s velkými písmenky
Nejveselejší kniha o pirátech – Kunnas, M.
Příběhy dvanácti měsíců - Krček, J.
- putování ročním koloběhem
Rytířský turnaj – Brezina, T.
Jak se staví město – Smolíková, K.- čtení s poučením
o historii
Prokletí trapáků – Konwitt, H. N.

q Ples záhájily svým předtančením děti z MŠ Rokytnice.

Beletrie pro dospělé:
Hra s ohněm – Gerritsenová, T.
V náruči nepřítele – Clarková, M. H.
Mrtvý posel – Vondruška, V.
Útěk z afrického pekla – Koudelková, B.
Druhá šance pro lásku – Cartlandová, B.
Dobrodinec – Pearson, R.

Naučná literatura:
Amerikou po hřebenech hor – Šimánek Leoš
Motýli střední Evropy
Malování na obličej – vzory s názorným postupem

q Ve druhém předtančení se představila taneční skupina
z TJ Sokol Kameničná.

Rokytnická knihovna v roce 2016
Registrováno bylo 135 čtenářů, z toho 68 byla mládež do 18 let,
95 žen, 40 mužů. Věkové spektrum čtenářů bylo mezi 4 až 79 lety.
V loňském roce si čtenáři vypůjčili 2258 knih, 1615 časopisů a 145
dalších dokumentů. Celkem tedy bylo vypůjčeno 4018 svazků. Na
jednoho čtenáře je to v průměru asi 30 svazků za rok.
Nejaktivnější dospělý čtenář byla opět paní Jarmila Gondášová
a v dětech Nikolka Macněva. Nejčastěji půjčovanou knihou byla
Osudová přitažlivost od Kláry Janečkové a v dětské literatuře kniha Řemesla od Kláry Smolíkové. Čtenáři využívali i meziknihovní
výpůjční službu.
V knihovně proběhly dvě burzy knih (v květnu a v listopadu),
kde se prodalo 127 knih a 50 časopisů. Do fondu bylo pořízeno
218 nových titulů knih a odebíráme 12 druhů časopisů.
V roce 2016 se nám také opět podařilo obohatit prostory knihovny o nový velký regál v oddělení beletrie pro dospělé.
Vlaďka Jiroutová, knihovnice

q Překvapením pro návštěvníky plesu bylo vystoupení Michaela Jacksona (v podání Pavla Janáka z Nového Jičína).

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ROKYTNICI V O. H.
Vás zve na

VÝPRODEJ
STARŠÍCH KNIH A ČASOPISŮ
od 2,- Kč za kus

ve dnech 7.3. , 9.3. , 14.3. a 16.3.
vždy od 13 do 17 hodin.

q V plesové tombole bylo díky štědrým dárcům 311 pěkných
cen. Výtěžek z prodeje losů do tomboly činil 23.110,- Kč,
které budou věnovány na provoz komunitního centra Anička v Rokytnici v O. h.

Úspěch rokytnické studentky
Katky Doležalové
Rád bych se s Vámi podělil
o radost z úspěchu naší Káti
Doležalové, nadané studentky
Filozofické fakulty Univerzity
Hradec Králové, oboru archivnictví, která na slavnostním
večeru univerzity 17. listopadu
2016 obdržela ocenění univerzity za úspěšnou účast v celostátní Studentské vědecké soutěži České archivní společnosti
o Cenu univ. prof. PhDr. Sáši
Duškové, DrSc., kde za práci
„Farář jako služebník státu na
příkladu Rokytnice v O. h.“
získala třetí místo v této soutěži. Její letošní práce „Počátky úředního zaznamenávání úmrtí
na příkladu Rokytnice v O. h.,“ se kterou se zúčastnila celostátní studentské vědecké konference Historie 2015, byla vybrána
mezi deset nejúspěšnějších, jejichž práce bude otištěna v tradičním sborníku této soutěže. Jsem také rád, že Káťa je členkou
týmu badatelů, kteří se podílí na historické monografii našeho
města k výročí 700 let první zmínky města, které oslavíme v r.
2018. Moc Káťě gratuluji k těmto úspěchům a děkuji za krásnou
reprezentaci našeho města!
Zdroj: FB starosty města

VZÁCNÉ HOUBY
1. DÍL
Mezi vzácné houby patří takové, které bychom neměli sbírat, poněvadž jsou zákonem chráněné, ohrožené nebo zařazené do Červené knihy ohrožených druhů, případně vzácné
proto, že se na našem území nacházejí pouze ojediněle. Podle
mezinárodní ??? (tajenka slabikové křížovky) stupně ohrožení
se houby rozdělují do pěti skupin označených zkratkami převzatými z angličtiny.
1. skupina – nezvěstné nebo vyhynulé druhy, na našem území byly v minulosti známy, za posledních zhruba 70 let však
už nalezeny nebyly. Označení EX= ??? (tajenka doplňovačky), česky vyhynulý.

LÉKÁRNA V ROKYTNICI
Lékárna v Rokytnici je otevřena
v prostorách zdravotního střediska.
Otevírací doba:
Pondělí  
8.15 – 17.00
Úterý až pátek   8.15 – 15.15
Kontakt: 601 094 006
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Mgr. Eva Adámková

JARNÍ

PRODEJNÍ

VÝSTAVA

výrobků dílen
Domova
na Stříbrném vrchu

dne 8. 4. 2017
od 9 do 16 hodin

A: Ruksaky, tvar. B: Roční období, šp. exkrálovna, úřadovna.
C: Místo porážky bratrských husit. vojsk, hl. m. Mali. D: ???
E: Obyvatelé sev. Afriky, horníci. F: Sibiřský veletok, potomci, milá. G: Konzervovat solí, části automobilů.
1. Významný kostel, ženské jméno. 2. Značka nealk. nápojů,
býv. hokejový reprezentant ČR, jedno z Ovidiových jmen. 3.
Psovitá šelma, mongolská poušť, provádět jistý matem. výkon. 4. Kalaba, ital. přístav, způsob barvení látek. 5. Časy,
chytří (expr.), zn. cukrovinek. 6. Umělecký sloh, povinné svobodné stavy.
Stanislav Lank
Znění tajenek na str. 10

Na Hromnice o hodinu více
Znění staré pranostiky jsme si připomněli při akci Hromnice v Sýpce.
Hromničky byly svíce, které v dřívějších dobách lidé vyráběli. Zapalovali
je po vysvěcení svěcenou vodou, aby je chránily před bouřkou. Mohli jsme
si vlastnoručně takovou svíci vyrobit. Akce byla velice dobře zorganizována a byly připraveny všechny materiály k výrobě hromniček. Ochotný
personál všem poskytl radu i pomoc. Vyzkoušeli jsme si výrobu metodou
namáčení do vosku, odlévání do forem i výrobu pomocí voskových plátů.
Každá tato metoda vyžadovala trpělivost i trochu zručnosti. Byla dostupná a zvládli ji všichni, dospělí i děti. Účast na akci byla dobrá a musím
konstatovat, že pořádání těchto akcí má svůj význam a pomáhá oživovat
staré tradice.
Co říci závěrem? Nevím, zda dokážeme ohodnotit a ocenit prospěšnost
pořádání těchto akcí. Za sebe mohu poděkovat a popřát zaměstnancům
muzea mnoho dobrých nápadů.		
Břetislav Matyáš
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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 konfety
q spreje na vlasy a další potřeby

Přijďte si užít víkend
a staňte se Dobro-druhy!

Pozvánka na kulturní akce
do Pěčína
18. března
1. dubna
22. dubna

Maškarní zábava
Divadelní představení
Dětský maškarní karneval

Všechny akce se konají v sále U Rykrů.

Zveme vás na benefiční akci, která se uskuteční v pátek a v sobotu
24. a 25.3. ve Společenském centru v Rychnově nad Kněžnou. Tato
akce je podpořena Nadací Via s přispěním Nadace Karla Janečka, které
znásobí její výtěžek – ten bude určen pro Centrum Orion, z.s. Generálním partnerem akce je firma Kenvi .
V pátek 24.3. odpoledne proběhnou dvě přednášky MUDr. Davida Freje a cestovatelů Jiřího a Aleny Márových. Večer
vyvrcholí s taneční show orientálních tanečnic ze skupiny Marly.
V sobotu 25.3. můžete navštívit vyprávění cestovatele Ladislava Zibury a mořeplavce Rudolfa Krautschneidera. Od 19:30 se uskuteční
vokální koncert zpěváka Ondřeje Rumla. Vše bude doplněno dalším
zajímavým programem.
Vstupenky na jednotlivá představení si můžete zarezervovat a zakoupit již nyní na orion@centrum-orion.cz nebo na tel. čísle 494 530 079.

ZŠ Rokytnice

S TULÁKY NA VÝLETY

Už je to věc jistá,
ve škole se před
Velikonocemi
něco chystá!
Srdečně zveme
děti i dospělé,
kamarády a přátele na

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
v Základní škole v Rokytnici v O.h.,
v pátek 7. dubna 2017 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

Nejúspěšnější sportovec roku 2016
okresu Rychnov nad Kněžnou
V Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou dne 3.2.2017 byly
v kategorii mládež - kolektivy vyhlášeny na 4. místě stolní tenistky
z SK Dobré. Družstvo starších žákyň ve složení: Pavla Bačinová, Eliška Koďousková (z Rokytnice v O.h. – na fotografii vlevo)
a Lucie Bačinová pod vedením trenéra Jana Šplíchala.
Toto ocenění obdržely za 7. místo na mistrovství České republiky družstev.				
F. Koďousek

Postní doba

Po masopustu nastává doba půstu – odříkání, která trvá až
do Velikonoc. Čeká nás šest postních nedělí: Černá, Pražná,
Kýchavná, Růžová, Smrtná a Květná.

…za zvířátky
Podle prázdného místa v rubrice S Tuláky na výlety by se mohlo
zdát, že v zimním období tak trošku zahálíme, ale tak to opravdu
není. Toulali jsme se třeba koncem ledna. Vydali jsme se přikrmovat zvěř s myslivcem. Dozvěděli jsme se, jaká krmiva se zvěři
předkládají, aktivně jsme pomáhali nosit řepu a obilí a cestou sledovali stopy zvěře. Ušlapali jsme asi 6 km, ale kudy jsme šli, to
si necháme tak trošku pro sebe, neboť to nebylo po vyznačených
turistických cestách a zvěř v tomto období potřebuje klid. Na závěr
jsme se zastavili na statku nad Severákem, kde jsme se mohli na
chvilku ohřát a získat zajímavé informace o chovu Islandských
koní.
V únoru se Tuláci vypravili lyžovat. Společně s členy kroužku
atletiky jsme využili pěkného středečního odpoledne a lyžovalo
se až do tmy. S přáním hezkého zimního počasí zdraví Tuláci

Neratovská Pomáda v Bartošovicích
V sobotu 28. ledna do bartošovického kulturního domu již
v odpoledních hodinách mířily doslova davy lidí, vystrojených
jako v sedmdesátých letech dvacátého století. Konal se zde další
z plesů Neratova, tentokrát ve stylu muzikálu Pomáda.
Ples pořádala Základní škola speciální Neratov ve spolupráci
s chráněným bydlením Domov ze Sdružení Neratov. Každá
z těchto pořadatelských skupin měla hned pro začátek připraveno
předtančení a sál, zcela zaplněný, ba přímo nacpaný návštěvníky,
nadšením dlouho tleskal.
Na neratovské plesy je vždy tak plno, že pozdější příchozí mají
co dělat, aby našli volné místo k sezení, nebo alespoň našli někde
v zákulisí zapomenutou židli. Plesy navštěvují nejen lidé ze Sdružení Neratov, ale také sponzoři a příznivci zmíněného „spolku“
a v neposlední řadě občané a chalupáři z Bartošovic. Na své si
přišly i děti, ples začal brzy odpoledne. I o tombolu je velký zájem
a zde platí, že kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. Všichni se těší na
množství zajímavých cen, patřičné napětí a legraci s tím spojenou.
Také bohaté a chutné občerstvení dokážou neratovští zajistit.
K tanci a pohodě hráli kunvaldští Mirek Toman s dcerou a do
repertoáru zařadili i písně ze zmíněného muzikálu.
Tak nashledanou za rok.
Další podobná společenská událost se odehrála v sobotu
18. února. Tentokrát to byl Sportovní ples, pořádaný Sportovním
klubem „Ledříček“ Bartošovice. Zmíněný klub se zabývá stolním tenisem, pořádá turnaje v tomto sportu a účastní se turnajů
a utkání mimo Bartošovice. Zaplněnost sálu sice skromnější, zato
ceny v tombole nebyly skromné a bylo jich úctyhodné množství.
A chlebíčky, klobásy i pití chutnaly. Hrála zde již osvědčená skupina SKELET a pohoda byla prostě pohodová.
Petr Zámečník

žaluzie krčMář

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

564 01 ŽAMBERK
SNP 1348

q Neratovská Pomáda

NABÍZÍM ÚKLIDOVÉ PRÁCE
V BYTECH, CHALUPÁCH
I PENZIONECH.
TEL.: 604 523 180
(volejte mezi 16. a 18. hodinou)

 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

ZNĚNÍ TAJENEK V TOMTO ČÍSLE
Vzácné houby – 1. díl
1. Kategorizace
2. Extinct
OTEVÍRACÍ DOBA NA POŠTĚ V ROKYTNICI V O.H.
OD 6. 3. 2017 DO 30. 4. 2017
Pondělí
8.00–12.00
13.00–17.00
Úterý
8.00–12.00
13.00–14.30
Středa
8.00–12.00
13.00–17.00
Čtvrtek
8.00–12.00
13.00–14.30
Pátek
8.00–12.00
13.00–14.00

Členy sboru hluboce zasáhla zpráva o smrti hasiče a hasičského
funkcionáře ze Slatiny n. Zd. Antonína Ulricha. Mnohokrát jsme
se s ním mohli setkat i v Rokytnici. Také významně pomohl s příI tentokrát měli muži z rokytnické hasičárny a jejich technika pravou almanachu ke 140. výročí založení zdejšího Sboru dobrovolných hasičů. Všichni, kdo jsme ho znali, s úctou vzpomínáme.
o práci postaráno.
JKO
Dvanáctého ledna ve večerních hodinách vyjeli k požáru rekreační chaty na Kunčině Vsi. Po příjezdu na místo se rozdělili na dvě
Horalové na běžkách
družstva. Jedno provedlo nasvícení události, druhé zřídilo stanoviClan Orlických horalů známe všichni z Horalských her, kde se
ště pro čerpání vody v obci Souvlastní.
soutěží v siláckých disciplínách. Možná nevíte, že jeho členové
O dva dny později, čtrnáctého ledna, spěchali Rokytničtí zno- vylepšují svou kondici také při turistice a přechodech hor, jako
vu do boje s červeným kohoutem. Ten tentokrát zachvátil osobní jsou slovenské Tatry, Malá Fatra či Krkonoše.
automobil na přímském mostě. Řidič však plameny uhasil ještě
Letos v únoru se vydali na dvoudenní přejezd našich Orlických
před příjezdem hasičů zaházením motorového prostoru sněhem. hor na běžkách. Vyrazili z Olešnice v Orlických horách a po náJednotka pomohla s odstraněním vozidla z komunikace a řídila na ročném výstupu na hlavní hřeben pokračovali po Jiráskově stezce
místě dopravu.
na Šerlich, Velkou Deštnou a dále směrem k Rokytnici. Noc přečVe stejný den v odpoledních hodinách potřeboval pomoc hasičů kali na lovecké chatě nedaleko Pěticestí. Druhý den dojeli šťastně
další řidič, tentokrát mezi Pěčínem a Slatinou n. Zd. Jednotka na a zdrávi domů.					
ZS
místě pomohla s odházením sněhu a doprovodila vozidlo až ke
křižovatce do Slatiny.
Další dva výjezdy směřovaly na rokytnické Sídliště 1. máje.
První byl osmnáctého ledna na otevření dveří uvnitř bytu, za nimiž se nacházely dvě malé děti. Jednotka na místě spolupracovala
s rychnovskými hasiči a po otevření dveří předala děti rodičům.
Druhý, o poznání vážnější výjezd, byl šestého února k osobě
se zástavou srdce. Byl použit automatický externí defibrilátor
v kombinaci s nepřímou srdeční masáží a následně byla osoba předána zdravotnické záchranné službě. Vše probíhalo ve spolupráci
s Policií ČR.
Třináctého února bylo zapotřebí otevřít dveře na Dolním Sídlišti, za nimiž se podle Policie ČR měla nacházet osoba bez života.
Podezření se bohužel potvrdilo.

VÝJEZDY ROKYTNICKÝCH HASIČŮ

STAŇTE SE NAŠIMI POJIŠTĚNCI…
…a využívejte všech výhod,
které nabízíme.
Zaregistrujte se k nám
co nejdříve
do 31. 3. 2017
a staňte se našimi pojištěnci
od 1. 7. 2017.
Byli jsme
vyhodnoceni
ve dvou celostátních
průzkumech jako
votní
ká zdra
Nejlepší zaměstnanec
016
pojišťovna roku 2

Zima je krásná
Po pěti letech přišla zase pořádná zima, a kdo nesedí za kamny,
užívá si patřičných sportů.
A také pro oko a objektiv fotoaparátu se najde dost pastvy.
A nedá mi to, abych se s vámi nepodělil o trochu té krásy, třeba na
Vrchní Orlici.
Petr Zámečník

Město
Rokytnice
v Orlických horách
517 61
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