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Příjemné a klidné

prožití vánočních

svátků a šťastný

Nový rok

Vám všem přeje

redakční rada

Horského kurýra

Vánoční zamyšlení
V nováno váženému tená i

a všem lidem dobré v le.
 Další díl našeho bytí na tomto 
sv t  odpádil rychlostí vich i-
ce a my op t stojíme na prahu 
nejkrásn jšího asu roku, a sice 
svátk  váno ních. asu, b hem 
n hož si lidé mají více co íci, 
nacházejí v sob  úctu a pokoru 
zárove . P itom nastává as bi-
lancování p edešlého a plánová-
ní budoucího, spojeného s mno-
ha vzpomínkami na drahé, co 
nás opustili, a r znými p ání ky.
 A o práv  uplynulém ase 

se nedá zrovna íci, že byl 
z nejleh ích, ba naopak. Špat-
ná nálada p evládá nad radostí 
z d ní, které nás každodenn  
provází. A práv  váno ní as je 
ideální p íležitostí, jak na vše 
pro nás špatné nahlédnout z té 
p ízniv jší stránky. Vždy  sta í 
vzpomenout, jak v asech (bo-
hudík) minulých se o Št drém 
dni prohán ly naším m stem 
ruské tanky, ozývala se st el-
ba a d ly se v bec v ci, které 
s klidným prožitím asu vá-
no ního nem ly v bec nic spo-

le ného. A dnes? Klidné m s-
te ko, váno ní pohoda, lidé 
jsou k sob  milí a usm vaví. 
A vidíte, nešlo by všechny 
trable p ijímat práv  tímto vá-
no ním pohledem po celý rok? 
V zte, bylo by nám všem o 
mnoho lépe a sv t kolem nás 
by byl p eci jen snesiteln jší.
 Proto ješt  p ání co nejkrás-
n jšího prožití požehnaného 
sváte ního období spojeného 
s vírou ve vše krásné. M jte se 
rádi a v te na zázraky, a to ne-
jen o Vánocích.                    zm

 Rokytnice v Orlických horách má svou vlastní váno ní pohlednici. Autorem je malí  Ji í Ško-
pek. Koupit si ji m žete v informa ním st edisku v Rokytnici.



   z Rokytnice v Orlických horáchZPRÁVY

 Kompletní text Usnesení rady 
m sta je uveden na interneto-
vých stránkách m sta www.
rokytnice.cz nebo k nahlédnutí 
na M stském ú adu v Rokytnici 
v Orlických horách

Informace z jednání rady m sta 
dne 15.10.2012

zkrácený výpis
 

 Výro ní zpráva – Základní škola Rokytnice v O.h.
Radní Mgr. Zden k Dušek p edložil Výro ní zprávu o innosti školy ve 
školním roce 2011/2012. Tato zpráva byla schválena školskou radou. 
Rada m sta bere na v domí: p edloženou Výro ní zprávu.  

 Informace o  nan ní situaci v MŠ Rokytnice v O.h.
Starosta p edložil informaci o  nan ní situaci v Mate ské škole Rokytni-
ce v O.h. o které jej informovala editelka MŠ paní Mgr. Vlasta Gallová. 
Rada m sta bere na v domí: podané informace.

 Výb rové ízení – oprava teplovodu pro hasi skou zbrojnici
Starosta podal informace o výsledku hodnotící komise na výb rové íze-
ní na dodavatele opravy teplovodu do hasi ské zbrojnice.
Rada m sta bere na v domí: výsledek hodnocení výb rového ízení dle 
návrhu hodnotitele
Rada m sta doporu uje zastupitelstvu m sta: uzav ít smlouvu o dílo 
se spole ností Ji í Hromádko – PLYNTOP, Zaje ice 194.

 Výb rové ízení – zimní údržba komunikaci Nebeská Rybná
Tajemník podal informace o výsledku hodnocení výb rového ízení na 
zimní údržbu komunikací Nebeská Rybná, kde byl radou m sta pov en 
jako hodnotitel nabídek.
Rada m sta bere na v domí: výsledek výb rového ízení dle návrhu 
hodnotitele.
Rada m sta schvaluje: návrh hodnotitele jako nejvýhodn jší nabídku 
Orlicko, a.s., Nebeská Rybná 2, Rokytnice v Orlických horách, PS  517 
61.
Rada m sta ukládá: uzav ít smlouvu s vít zem výb rového ízení. 

 Dodatek . 2 ke Smlouv  o dílo „Obnova bývalé sýpky v Rokytnici 
v O.h. pro umíst ní stálé muzejní expozice“
Starosta p edložil radním návrh Dodatku . 2 Smlouvy o dílo ze dne 
30.11.2011 na realizaci ve ejné zakázky: „Obnova bývalé sýpky v Ro-
kytnici v O.h. pro umíst ní stálé muzejní expozice“, kdy sjednaná ástka 
26.069.833,34 bez DPH se snižuje o ástku 259.572,80 K  bez DPH na 
celkovou výši 25.810.260,54 K  bez DPH. 
Rada m sta bere na v domí: p edložený návrh Dodatku .2 Smlouvy o 
dílo, kdy návrh je p ílohou zápisu.
Rada m sta doporu uje zastupitelstvu m sta schválit: Dodatek . 2 
Smlouvy o dílo 

 Rekonstrukce silnice . III/3111  Rokytnice v O.h. – Orlické Záho í
Starosta seznámil radní s žádostí o vyjád ení stanoviska k plánované 
rekonstrukci silnice III/3111 Rokytnice v O.h. – Orlické Záho í. Po po-
drobném seznámení s projektem rada vyjád ila souhlasné stanovisko.
Rada m sta souhlasí: s provedením rekonstrukce silnice . III/3111  Ro-
kytnice v O.h. – Orlické Záho í po zapracování n kterých p ipomínek. 
P i rozši ování komunikace a p ípadném kácení aleje strom  na Severá-
ku stanovuje podmínku výsadby nové aleje osázením již zap stovaných 
strom .

Z Rady města Rada m sta bere na v domí: žádost o souhlas s kácením strom , který 
je v p ímé kompetenci M stského ú adu, Odbor výstavby a životního 
prost edí, Rokytnice v O.h.

 M stská správa byt  – organizace inností.
Tajemník seznámil radní s pr b hem jednání ve v ci innosti MSB s Ing. 
Buriánovou a Ing. P ibylovou, kterými byla ešena organizace innosti 
a vztahy k napln ní povinností v souladu se z izovací listinou a zejména 
napl ování povinností dle zákona o vnit ní kontrole. Rada m sta po krát-
ké diskuzi vzala podané informace na v domí.
Rada m sta bere na v domí: p edložené informace k MSB.
Rada m sta ukládá: p edložit návrh nápravných a organiza ních opat-
ení.

 Žádost o poskytnutí prostor senior m
Starosta p edložil žádost skupiny senior  o možnosti využívat zasedací 
místnost v budov  m stského ú adu. Zasedací místnost by byla využívá-
na ke spole nému setkání senior , p ednáškám odborník  apod. 
Rada m sta schvaluje: žádost skupiny senior  využívat jednou týdn  
zasedací místnost v budov  m stského ú adu ke spole nému setkávání 
senior . 

Informace z jednání rady m sta dne 29.10.2012
zkrácený výpis

 Žádost o  nan ní p ísp vek LIONS CLUB RYCHNOV NAD 
KN ŽNOU
Starosta p edložil žádost o  nan ní p ísp vek na zakoupení p ístroje pro 
screening d tí. Tento projekt je provád n od roku 2010 i v naší Mate ské 
škole Rokytnice v O.h. LIONS CLUBEM RYCHNOV NAD KN Ž-
NOU.  Rada m sta doporu ila zahrnout p ísp vek do rozpo tu na rok 
2013.
Rada m sta schvaluje: poskytnout p ísp vek žadateli na rok 2013 ve 
výši 5.000,-K .
Rada m sta ukládá: zahrnout p ísp vek dle usnesení do návrhu rozpo -
tu na rok 2013.

 M stská správa byt  – organizace inností
Tajemník p edložil návrh zm n organizace M stské správy byt  Rokyt-
nice v O.h. K p edloženým návrh m prob hla krátká diskuze, kdy bylo 
rozhodnuto o p ijetí varianty za len ní MSB do M stského ú adu Rokyt-
nice v O.h. jako odbor.
Rada m sta bere na v domí: p edložené informace k možnostem orga-
nizace inností  M stské právy byt  Rokytnice v O.h. s tím, že k dalšímu 
jednání se jeví nejvhodn jší varianta za len ní MSB jako odbor M st-
ského ú adu Rokytnice v O.h..
Rada m sta ukládá: dopracovat variantu za len ní MSB jako odbor 
M Ú Rokytnice v O.h.

 Návrh na vzájemné darování pozemk  Královéhradecký kraj, 
M sto Rokytnice v O.h.
Tajemník p edložil Návrh SÚS Královéhradeckého kraje, p.o., na vzá-
jemné darování pozemkových parcel mezi M stem Rokytnice v O.h. a 
Královéhradeckým krajem. D vodem je majetkové narovnání pozemk  
po výstavb  p eložky silnice III/31910. Nebyly žádné p ipomínky.
Rada m sta doporu uje zastupitelstvu m sta schválit: 
p ijetí daru od Královéhradeckého kraje do vlastnictví M sta Rokytnice 
v Orlických horách, nemovitosti:
p.p. . 998/23 o vým e 2 824 m2 (ostatní plocha - silnice) - MK 
p.p. .998/31 o vým e 33 m2 (ostatní plocha - ostatní komunikace) - 
chodník u 111/31910 
- darovat z majetku M sta Rokytnice v O.h. do vlastnictví Královéhra-
deckého kraje, nemovitosti:
p.p. .998/21 o vým e 997 m2 (ostatní plocha - silnice) 



p.p. . 998/30 o vým e 21 m2 (ostatní plocha - ostatní komunikace), vše 
v obci a k.ú. Rokytnice v Orlických horách, zam ené dle GP . 549-
5/2011 ze dne 18. 2. 2011. 

 Výb rové ízení – samostatný odborný referent Finan ního odbo-
ru M Ú Rokytnice v O.h.
Tajemník seznámil p ítomné s výsledkem hodnotící komise o pracovní 
místo samostatný odborný referent  nan ního odboru M Ú Rokytnice 
v O.h. Dále p edložil nabídku na mzdový program  rmy Asseco Solu-
tions.
Rada m sta bere na v domí: výsledek hodnotící komise výb rového 
ízení o pracovní místo samostatný odborný referent  nan ního odboru 

M Ú Rokytnice v O.h.
Rada m sta schvaluje: p edloženou nabídku na mzdový program  rmy 
Asseco Solutions. 
Rada m sta ukládá: zahrnout p edložený  nan ní požadavek na po íze-
ní nového mzdového programu do rozpo tu m sta na rok 2013.

Informace z jednání rady m sta dne 12.11.2012
zkrácený výpis

 Program regenerace MPZ Rokytnice v O.h.
Starosta p edložil radním Program regenerace M stské památkové zóny 
Rokytnice v O.h., kterou zpracoval kolektiv len  regenera ní komise. 
Rada m sta doporu uje schválit zastupitelstvu m sta: Program re-
generace M stské památkové zóny Rokytnice v O.h. dle p edloženého 
návrhu, který je p ílohou zápisu. 

 Smlouva o poskytnutí dotace – Královéhradecký kraj Hradec 
Králové
Starosta p edložil návrh Smlouvy o poskytnutí ú elové neinvesti ní do-
tace v požární ochran  na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasi  
obce pro rok 2012. Návrh smlouvy je p ílohou zápisu. 
Rada m sta doporu uje schválit zastupitelstvu m sta: Smlouvu o po-
skytnutí ú elové neinvesti ní dotace v požární ochran  na výdaje jednot-
ky sboru dobrovolných hasi  obce pro rok 2012 . RR/2012/204-SDH/
MV/3 s Královéhradeckým krajem Hradec Králové, Pivovarské nám stí 
1245, Hradec Králové.

 Žádost o pronájem pozemk
Tajemník p edložil žádost o pronájem pozemk  443/5 a 402/8 v k.ú. 
Panské Pole. Rada m sta podmínila pronájem výše uvedených pozemk  
dodržením podmínek stanovených CHKO Orlické hory.
Rada m sta bere na v domí: p edloženou žádost o pronájem pozemk  
443/5 a 402/8 v k.ú. Panské Pole.
Rada m sta schvaluje:  zám r pronajmout pozemky . 443/5, . 443/7 a 
ást  . 402/8 v k.ú. Panské Pole p edem známému zájemci za podmínky 

dodržení podmínek stanovených CHKO Orlické hory dle p edloženého 
návrhu.
Rada m sta ukládá: zve ejnit  zám r nájmu pozemk  dle usnesení a in-
formovat o zám ru nájmu vlastníka sousední nemovitosti p. 427 v k.ú. 
Panské Pole

 Sm rnice – Zásady a postupy p i zadávání ve ejných zakázek
Starosta p edložil rad  m sta návrh nové Sm rnice, která stanovuje zá-
sady a postupy p i zadávání ve ejných zakázek. Rada m sta po krátké 
diskuzi doporu ila p edložený návrh sm rnice p edložit zastupitel m ke 
schválení, návrh je p ílohou zápisu.
Rada m sta doporu uje zastupitelstvu m sta: schválit Sm rnici, která 
upravuje zásady a postupy p i zadávání ve ejných zakázek.

 Žádost o povolení zm ny užívání provozovny
Starosta p edložil žádost o zm nu užívání provozovny MARSTONS CZ 
s.r.o.  Rada m sta vzala žádost na v domí, kdy Rad  m sta Rokytnice 
v O.h. nep ísluší vydávat souhlas ke zm n  užívání provozovny.
Rada m sta bere na v domí: informaci o zm n  užívání provozovny 
Marstons – kavárny, bar na Marstons - kavárna, bar, herna.

 Výrobní družstvo Sn žka Náchod, ukon ení innosti v Rokytnici 
v Orlických horách. 

Starosta informoval radu m sta o jednání, které prob hlo na žádost m sta 
v Náchod  – výrobním družstvu Sn žka, které se rozhodlo v Rokytnici 
uzav ít svoji provozovnu. Cílem jednání bylo zjistit informace k mo-
mentální situaci zam stnanc  družstva, kte í v tomto podniku pracovali 
a nabídnout spolupráci p i hledání dalšího využití budovy, kde výrobní 
družstvo ukon ilo svoji innost. 
Rada m sta bere na v domí: informace p edložené starostou.

Vážení spoluob ané,
 od n kterých z vás jsem byl na konci íjna informován o 
zám ru v.d. Sn žka Náchod uzav ít provozovnu v Rokytnici 
v O.h. Pro ov ení této skute nosti jsem kontaktoval Ú ad 
práce R, který mi tuto informaci neo  ciáln  potvrdil. Oka-
mžit  jsem telefonicky a pomocí elektronické pošty kontakto-
val p edsedu družstva ing. Miloslava ermáka, který na moji 
žádost o okamžitou sch zku k této záležitosti žádným zp so-
bem nereagoval. Pozd ji se mi poda ilo zkontaktovat alespo  
místop edsedu družstva Jaroslava Urbana. S p. Urbanem jsem 
se sešel ve tvrtek 8. listopadu na editelství v Náchod . Svoje 
jednání jsem zam il p edevším na získání kompletních infor-
mací o momentální situaci v provozovn  v Rokytnici, kdy mi 
bylo mimo jiné sd leno, že uzav ení je nezvratným rozhod-
nutím p edstavenstva družstva s ohledem na vývoj automo-
bilového trhu ve st ední a západní Evrop , který je hlavním 
odb ratelem v.d. Sn žka. Náš další rozhovor sm oval k zajiš-
t ní záležitostí týkajících se rychlého prodeje nebo pronájmu 
t chto výrobních prostor jinému zájemci tak, aby bylo možné 
získat ztracená pracovní místa co nejd íve zp t. V této souvis-
losti byl dohodnut i další spole ný postup. 
 M sto nem že žádným zp sobem ovlivnit rozhodnutí ve-
dení družstva o uzav ení provozovny. Žijeme v tržním hospo-
dá ství, kdy nelze nikomu direktivn  na izovat, která provo-
zovna musí být zachována. M sto m že napomoci p edevším 
se shán ním jiného investora, který by m l zájem v této in-
nosti v Rokytnici pokra ovat, p ípadn  nabídnout jiný druh 
pracovních p íležitostí.
 Chápu složitou situaci zam stnanc , kterých se propušt ní 
týká. Až na výjimky se jedná o pracovní místa, která obsazují 
v drtivé v tšin  p ípad  ženy. Vedení m sta bude i nadále tuto 
situaci sledovat a ve spolupráci s ú adem práce hledat vhodné 
prost edky k co nejrychlejšímu uplatn ní propušt ných za-
m stnanc  na trhu práce.                      Petr Hudousek, starosta

Stanovisko vedení m sta k zám ru 
uzav ít provozovnu výrobního družstva 

Sn žka v Rokytnici v O.h.

 Nedávno na farní nást nce u kostela n kdo nalepil na sklo vý-
st ižek z novin s lánkem „Církevní restituce jsou nespravedlivé“. 
Následn  se pod tímto lánkem objevilo upozorn ní, aby SSD 
vylepovala své názory jinde. Nechci polemizovat s lánkem, ná-
zory SSD na tuto problematiku jsou všeobecn  známé. Chci se 
však d razn  ohradit proti na ení, že za nalepením stojí SSD. 
Toto provedl jedinec a nevím, zda to byl len SSD nebo její p í-
znivec anebo n kdo úpln  jiný. Od této formy vyjad ování názoru 
se distancujeme a neschvalujeme ji. Jestli toto u inil len SSD, 
tak se za n ho omlouvám, ale sou asn  mu sd luji, že o takové 
p íznivce nestojíme. SSD chce prosazovat své názory demokra-
tickými zp soby a mezi n  poškozování nebo ni ení soukromého 
majetku ur it  nepat í.

Josef Gruncl, p edseda MO SSD Rokytnice v O.h.

Takhle ne !!!



ADVENT A VÁNOCE
V ROKYTNICI

  5. prosince  Velká mikulášská
Od 15 do 17 h. Mikulášské zápolení ve škole – soutěže pro všechny děti 
V 17 h. na náměstí živá hudba – Jiná doba a Stříbrňák   
V 17.45  h. - velká čertovská show, andělská jízda, mikulášská nadílka,

     rozsvícení vánočního stromu, občerstvení, stánky se svařákem… 
V 18.30 h. představení betléma z dílny ZŠ Rokytnice s hudebním doprovodem

  5. prosince  Mikuláš pro nejmenší v MC Rampušáček
V 16 h. v Mateřském centru Rampušáček (1. patro budovy MŠ Rokytnice) 

14. prosince  Vánoční koncert skupiny Oboroh
V 19 h. v kostele Všech Svatých na náměstí

  8. prosince  Adventní jarmark na rokytnickém zámku
Od 13 do 17 h. v prostorách rokytnického zámku vánoční řemeslný jarmark, 
prodej vánočních stromků a ryb.
Doprovodný program: Sbor z hor, Sboreček – ZŠ, Živý betlém - MŠ, prohlíd-
ky zámecké kaple s rokytnickým betlémem, vánoční zvyky, výstavka betlémů 
a výtvarných prací dětí, občerstvení ve vytápěné konírně

21. prosince  Vánoční besídka ZŠ v Rokytnici
Od 18 h. v aule ZŠ, předprodej vstupenek od prosince v prodejně Elektro

22. prosince  Prodej ryb a vánočních stromků
Od 10 do 14 h. prodej stromků, kaprů a rybích specialit na nádvoří rokytnické-
ho zámku, posezení, občerstvení a ochutnávka cukroví ve vytápěném zámecké 
galerii do odpoledních hodin.

24. prosince  Rozdávání betlémského světla
Farní kostel Všech Svatých na náměstí v Rokytnici od 14 do 16 h. 
Kaple sv. Anny v Rokytnici od 16 h. do večera

30. prosince  Vánoční varhanní koncert
V 16 hodin v kostele Všech Svatých na náměstí. Vystoupí profesor Václav Uhlíř.

  1. ledna       Novoroční výstup na Farský kopec
Výstup na Farský kopec s novoročním přípitkem, sraz ve 14 h. u staré vodárny.2013



 Dovolte, abychom Vás pozvali na Adventní jarmark, který se 
uskute ní v sobotu 8. prosince 2012 od 13 do 17 hodin na rokyt-
nickém zámku. Jarmark je po ádán ve spolupráci Zámku Rokyt-
nice s M stem Rokytnice v Orlických horách, místní základní                   
a mate skou školou, Sborem z hor a samoz ejm  za vydatné po-
moci dobrovolník  a nadšenc , kte í mají o d ní na zámku zájem. 
 Na nádvo í bude probíhat adventní emeslný jarmark - dárkové 
p edm ty, sklo, keramika, šperky, sví ky, medové výrobky, prodej 
ryb a mnoho dalšího. Ú ast p islíbil i „pan okoláda“ se svojí Krá-
lovskou okoládou.
 Dále v rámci programu vystoupí Sbor z hor, Sbore ek a všichni 
se m žeme t šit na Živý betlém v podání mate ské školy.
 Po celou dobu konání akce budou voln  p ístupné prostory 
Malé konírny s ob erstvením a Velké konírny s tradi ními váno -
ními zvyky (nejen pro d ti) a výstavou prací žák  základní školy.
 Dále bude možno navštívit váno n  vyzdobenou zámeckou 
kapli svatého Petra a Pavla. V letošním roce bude do kaple za-
p j en farní betlém. V p edkaplí bude výstava betlém  ze sbírky 
mate ské školy.
 Z kapacitních d vod  bude nutno si zajistit asovou vstupen-
ku pro vstup do kaple, abychom p edešli dlouhému ekání v zim         
a mrazu, a tím možnému zkažení pohodového zážitku z celé akce. 
Vstupné do kaple bude dobrovolné. Vstupenky budou k dostání      
u vstupu do koníren u stánku s Rokytnickou medovinou. 

T šíme se na Vaši návšt vu.
S p áním krásných adventních dní za realiza ní tým

Lucia Pešková

Adventní
jarmark

8. prosince

2012

PaPa
PaPa

22. prosince 2012
Prodej ryb a vánočních stromků

na zámeckém nádvoří

 Dne 22.12.2012 od 10 do 14 hodin se na zámeckém nádvo í 
v Rokytnici uskute ní prodej kapr  i rybích specialit od Ko-
lowrat  a váno ních stromk  z místních les . Ryby a váno ní 
stromky bude možné si závazn  objednat na adventním jarmarku, 
konaném v sobotu 8.12.2012.

 V pr b hu poslední p edváno ní soboty bude op t možné na-
vštívit váno n  vyzdobenou zámeckou kapli. Z kapacitních d vo-
d  op t pouze s asovou vstupenkou.

 V zámecké galerii bude p ipraveno ob erstvení (pun , medo-
vina, aj) spojené s posezením a ochutnávkou cukroví. Proto bu-
deme rádi, pokud nás i Vy navštívíte a místo vstupného p inesete 
trochu svého váno ního cukroví.      S p áním krásného adventu

Lucia Pešková



P ij te prožít sobotní odpoledne     
v klidu a napln ní pro as váno ní

II. ADVENTNÍ KONCERT
v sobotu 8. 12. 2012 od 14.00 hodin

v kostele v polském Ziele ci vystoupí polský p vecký sbor CZYRANECZKI
Po adatel: Klášter Františkán

III. ADVENTNÍ KONCERT
v sobotu 15. 12. 2012 od 14.00 hodin

Dechový orchestr HARMONIE Letohrad
v kostele v Bartošovicích v Orl.h.
a Váno ní jarmark od 10-17 hod.

NA KOPE KU v Bartošovicích v Orl.h.
Po adatel: OBEC Bartošovice v Orl.h.

a ob anské sdružení Myrha,
Chrán né dílny KOPE EK v Bartošovicích

v Orl.h. – SDRUŽENÍ NERATOV

IV. ADVENTNÍ KONCERT
v sobotu 22. 12.2012 od 14.00 hodin

p vecký sbor GYMNÁZIA ŽAMBERK
- CORALE v kostele v Neratov

Po adatel: SDRUŽENÍ NERATOV
NA KOPE KU

VÍCE O PROGRAMU KONCERT  NAJDETE
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PO ADATEL :

www.orlickezahori.eu, www.bartosovice.eu
www.neratov.cz, www.kopecek.neratov.cz

www.myrha.cz

Betlémy z kraje 
Orlických hor

od 7.12.2012 do 27.12.2012
ve Spole enském centru

v Rychnov  nad Kn žnou
Výstava betlém  ze sbírek muzeí 
i soukromých sb ratel  spojená 

s kulturním programem.

Nové knihy
v prosinci

Pro děti a mládež:
Holky na vodítku

- Březinová, I. - pro dívky
Vůně deště

– Lanczová, L. - pro dívky
Domov pro Marťany

– Drijverová, M.
- příběh pro děti

Strašidelné pohádky
– Slabý, Z.

Co tu kvete, svítí, létá?
- Havel, J. - básničky pro děti

Pohádky o dveřích
s Michalem Nesvadbou

Povinná četba:
Stařec a moře

– Hemingway, E.
Zkrocení zlé ženy
– Shakespeare, W.

Na přání čtenářů:

Ďáblův Elixír – Khoury, R.
Srdceboly – Monyová, S.
Když je žena v lázních

– Fuchsová, I.

Beletrie pro dospělé:

Splněné sny – Cartland, B.
Večerní hvězda
– Coulterová, C.

Já, kníže Soběslav
– Rolečková, E.

Tajný deník královny Kunhuty 
– Březinová, A.

Černá krev – Koenigsmark, A.
Tatínkova holčička

– Clarková, M. H. - detektivka
Soumrak robotů
– Szalai, L. - sci-fi 

Naučná literatura:

Dějiny Rychnova
nad Kněžnou

– Kouřil, T., Svoboda, A.
Skotsko – všední dny věčnosti

Knihovna v Rokytnici

větší nadílka pro naše čtenáře

V době Vánoc bude
knihovna uzavřena

dne 25.12., 27.12, 1.1.

v sobotu 1.12.2012 od 14.00 hodin v kostele sv. Jana K titele
v Orlickém Záho í

OBEC ORLICKÉ ZÁHO Í VÁS SRDE N  ZVE NA

I. ADVENTNÍ KONCERT
z cyklu ADVENT MEZI HORAMI (6. ro ník)

ADVENT MEZI HORAMI



 Když jsem tuto skute nost slyšela poprvé, byla jsem p íjem-
n  p ekvapená a cht la jsem o ní zjistit víc. Stopy mne dovedly 
do Základní školy v Rokytnici v O. h., kde jsem oslovila pana 
editele Mgr. Zde ka Duška a zeptala se ho na podrobnosti. 

Zajímalo mne, í to byl nápad, kdo to má celé „na sv domí“ 
a zda by mi pan editel mohl prozradit n jaké podrobnosti…

 „Úpln  prvotní 
nápad byl m j, in-
spirací mi byly bet-
lémy v sousedních 
obcích a pocit, že 
by si naše p kné – 
zpravidla zasn žené 
a klidné – nám s-
tí sv j betlém také 
zasloužilo“ sd lil 
mi pan editel. Pak 
mne také zajímalo, 
z eho je vyroben a 
kdo se podílí na jeho 
realizaci. Odpov  
byla následující: 
„Betlém je vyroben 
z tvrzených vodo-

vzdorných d evot ískových desek, kterým by nem l vadit mráz 
ani vlhko, malba je provedena matným Balakrylem, který se 
dob e míchá a dá se z n ho vytvo it široká škála barevných odstí-
n . Jednotlivé  gury jsou usazeny do se íznutých kmen  s dráž-
kou  a vyztuženy op rným trámkem. Betlém se prozatím sklá-
dá z osmi  gur osob (v lehce nadživotní velikosti) a šesti  gur 
zví ecích. Samotnými tv rci betléma jsou naši školní výtvarníci 
– Libuše, Alžb ta a Josef Dostálovi, velmi významnou m rou p i-
sp la i bývalá u itelka naší školy Kate ina adílková. Vy ezání 
a upevn ní jednotlivých  gur se skv le zhostil Pavel Jane ek.                                                                                    
O pomoc s instalací a osv tlením bychom cht li požádat tech-
nické služby MÚ. Materiál na upevn ní nám poskytl pan Zden k 
Doležal.“ A z jakých prost edk  erpala škola p i výrob  betlé-
ma? „Obrátili jsme se na adu místních podnikatel  se žádostí o 
p ísp vek na realizaci betléma, prozatím (k 20. 11. 2012) nám  -
nan ní podporu poskytly OV KDU- SL Rychnov nad Kn žnou, 
paní M. Nováková a paní M. Divíšková. Doufáme, že se k stá-
vajícím sponzor m ješt  další p ipojí“ dodal pan editel Dušek.  
 A já už jen dodám, že samotné „p edstavení betléma ve-
ejnosti“ se bude konat ve st edu 5. 12. 2012 p i slavnost-

ním rozsv cení váno ního stromu na rokytnickém nám s-
tí. Betlém bude instalován v podloubí u Mejst ík , jímž 
pat í velký dík za poskytnutí t chto prostor. Poté bude bet-
lém uložen ve škole a dle  nan ních možností a p ípadných 
sponzorských dar  budou jeho tv rci betlém dále rozši ovat.
 Nech  toto dílo pot ší rokytnickou ve ejnost i návšt vníky Ro-
kytnice!

                

 Za informace 
Mgr. Zde kovi 

Duškovi
pod kovala

           a Pavla 
Jane ka p i práci 

vyfotila Lucie 
Grunclová.

ROKYTNICE BUDE MÍT SVŮJ BETLÉM!

 Ú astníci workshopu p i prohlídce nejv tšího sál  komplexu
Osówka v Sovích horách

 V polovin  listopadu se v oblasti Orlických hor a p ilehlého euroregi-
onu konala zajímavá prezenta ní akce zam ená na popularizaci našeho 
p edvále ného opevn ní a vybraných podzemních staveb v Sovích horách 
v Polsku. Tento workshop byl sou ástí projektu Spole ný rozvoj turistic-
kého ruchu na pevnostních muzeích Hani ka – Osówka, který je spolu-
 nancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj prost ednictvím 

Euroregionu Glacensis. Smyslem projektu je informa n  propojit nejv tší 
pevnostní muzea na území Královéhradeckého kraje s muzei na polské 
stran  naší spole né hranice. Zatímco na eské stran  se po et návšt vník  
pohybuje v ísle do dvaceti tisíc, polská strana dokáže ro n  p ilákat až se-
dmdesát tisíc návšt vník . Na t icet zástupc  z eské i polské strany tak p i 
spole n  stráveném víkendu poznávalo pevnost Stachelberg u Trutnova, 
B ezinku u Náchoda a také naši Hani ku. Druhý den byl v režii polských 
koleg , kdy jsme navštívili zámek Ksi  u Walb ichu, který mimo zajíma-
vých dobových interiér  ukrývá v padesát metr  hlubokém podzemí blíže 
neur ený podzemní komplex chodeb a sál  budovaných v letech 1944-45. 
Z polské strany se nám dokonce dostalo zvláš  významného p ijetí, pro-
tože nám bylo umožn no nahlédnout i do podzemního pracovišt  polské 
akademie v d, která v podzemních prostorách provozuje od po átku 70. let 

minulého století geofyzikální stanici, m ící na velmi citlivých p ístrojích 
zemské ot esy nebo pohyby zemských desek. Ú el p vodní stavby je pro-
zatím neznámý, pouze je v n meckých plánech ozna ovaný jako projekt 
„Riese“. Další zastávkou byla návšt va podzemního komplexu Rzeczka 
nad m ste kem Walim. Tady je expozice zam ená p edevším na zp sob 
výstavby tohoto podzemního komplexu, kterou provád li stejn  jako v ce-
lých Sovích horách výhradn  v z ové z nedalekého koncentra ního tábora 
Gross-Rosen. Sou ástí prohlídky je i pietní místo v podzemí, které je tichou 
vzpomínkou na obrovské utrpení a ob ti t chto v z . Posledním komple-
xem, který jsme si mohli prohlédnout je „podzemní m sto“ Osówka, které 
pat í v této oblasti k nejrozsáhlejším stavbám. Areál, který je ve ejnosti 
p ístupný od roku 1996, je zam en na zážitkovou turistiku, kterou známe 
nap . ze solných dol  v polské Wieliczce. Nechybí také plavba na lo ce 
i krátká podzemní adrenalinová lanová stezka, kdy krok vedle znamená 

seznámení s nízkou teplotou vody v botách návšt vník . Osówku najdete 
6 km od m sta Gluszyca na silnici mezi Kladskem a Walb ichem. Ve sku-
pin  polských koleg  bylo i n kolik profesionálních polských turistických 
pr vodc , kte í organizují pro cestovní kancelá e, pracovní kolektivy nebo 
r zná sdružení výlety na polskou i eskou ást pohrani í. Uvedenou akcí 
tak byly položeny základy lepší budoucí spolupráce pro zvýšení zájmu 
polských turist  o návšt vu našeho opevn ní, které dnes tvo í významnou 
sou ást turistiky p edevším p i severní stran  naší republiky. 

Petr Hudousek,
starosta

Společný česko-polský projekt

PaPa



Náš seriál
 V dnešním putování historií hrani ní tvrze „Hani ka“ obrátíme 
svou pozornost k p chotnímu srubu, který nesl ozna ení R-S 77 a 
název „Pozorovatelna. „Tento byl postaven jako v bec první srub 
celé pevnosti. Jedná se o oboustranný levok ídlý p chotní srub, 
který se betonoval ve dnech 23. - 28. srpna 1937. Bylo zde použito 
2 173 krychlových metr  betonu a jeho náklad na stavbu bez ma-
teriálu inil bezmála t i tvrt  milionu prvorepublikových korun.

 P chotní srub „Pozorovatelna“. Foto: Wikipedie

 Jelikož je srub konstruován k pozorování p edpolí tvrze, je 
z jedné strany osazen d lost eleckým pozorovacím zvonem,             
a z druhé pancé ovým p chotním zvonem, kde má místo lehký 
kulomet vzor 26. Tento zvon m l sloužit též k bezprost ední obra-
n  a k ízení palby veškeré výzbroje celého objektu. Vlevo jsou 
za betonovými st ílnami ukryty dva sólo t žké kulomety vzor 37         
a vpravo v pancé ové kopuli kulometné dvoj e. St nu s hlavní vý-
zbrojí a nejbližší okolí m l krýt lehký kulomet vzor 26 umíst ný 
v betonové st íln . P ístup ke srubu znemož uje stejn  jako v p í-
pad  srubu „Lom“ p es t i metry hluboký diamantový p íkop. I zde 
do n j ústí granátový skluz a odvody vyst ílených nábojnic celého 
objektu. Je zde také zajišt no pozorování hluchých míst okolí, ne-
bo  je zde umíst n st nový periskop.
 V horním pat e objektu se nachází vstupy do obou pancé ových 
zvon  a kopule, dále st elecká místnost, stanovišt  velitele objek-
tu, kancelá  d lost eleckých pozorovatel , místnost pro telefonis-
tu, ubikace a nádrž na vodu. Nachází se zde také šachta jak do 
spodního patra srubu, tak do spojovací chodby, kam lze sestoupit 
po celkem 172 schodech. Je zde také strojovna výtahu o nosnosti 
400 kilogram , který je ešen stejn  jako u srubu „Lom,“ který 
jsme navštívili v minulém dílu. Po sestoupení do spodního pat-
ra objektu zde nalezneme veškeré zázemí pro chod celého srubu. 
Jedná se o ubikaci pro posádku, která m la ítat celkem 28 vojá-
k ,  ltrovnu, místnost pro radiostanici, sklad kulometné munice               
a sklad proviantu. Je zde také WC, umývárna a dokonce výklenek 
pro va i  na oh ev stravy.
 Potud návšt va dalšího objektu d lost elecké tvrze „Hani ka,“ 
který je sou ástí našich pravidelných návšt v v tomto pozoruhod-
ném opevn ní. V p íštím pokra ování se zam íme na d lost elec-
ký objekt nazvaný „Paseka.“    

S použitím publikace Hani ka od autor  L. Vávra,
B. Kachlík, M. Rábo  - zpracoval: zm

 To vám zase jednou sojka p ilet la za Krakonošem celá udýchaná a švi-
to ila, že ji Krakonoš sotva rozum l. Brebentila n co o Ka ence z Orlic-
kých hor a o d tech z Rokytnice, a že si tam o Krakonošovi tou a povídají 
o jeho horách.
 To Krakonoš samoz ejm  rád slyšel. Podíval se svojí holí, která vidí, 
kam oko nedohlédne, a opravdu. V rokytnické školní družin  zrovna poví-
dali o Krkonoších, chystali ajovnu a paní u itelky si práv  lámaly hlavu 
s tím, jak to zaona it, aby se d ti setkaly p ímo s Krakonošem. Rozhodl se, 
že když se má v c tak, p isp chá na pomoc osobn . Vždy  pro dobrou v c 
stojí za to opustit i „jeho milovaná hora“. Ješt  vzkázal pro An e, protože 
ta o jeho bylinkách ví víc než kdo jiný - všechno se totiž nau ila od poni-
kelské báby - p ehodil p es n  sv j cestovní pláš  a……….
 Jenže co ert necht l! Dozv d l se to i Trautenberk a to  se ví, ten nesmí 
nikde chyb t. Co kdyby m l jeho soused o n co víc než on. „Himllau-
dondonervetr krucajs element, eládku mi odvede a ješt  abych ut el nos? 
To bych se na to podíval.“ Sakroval Trautenberk. Sledoval An e, schoval 
se Krakonošovi pod pláš  a najednou se všichni t i ocitli v Rokytnici ve 
školní družin .
 Zrovínka chystali ajovnu u Krakonoše. A tak Krakonoš sám p ipravil 
pro d ti šípkový aj pro dobrou náladu a spolu s An etem d tem vypravo-
vali o Krkonoších a darech, které hora dávají od n pam ti všem hodným 
lidem. Popovídali i o bylinkách, jaký neduh která lé í, a d ti zkusily n kte-
ré bylinky poznat podle v n  i vzhledu. Nakonec dali toho aje ochutnat i 
Trautenberkovi, který poušt l sakramenty i na d ti ve družin . A sv te div 
se, i jeho ten aj vylé il! Ne úpln , vždy  Trautenberk už jiný nebude, ale 
p eci jen nehuboval tolik a šípkový aj mu náramn  chutnal.
   Inu je-li dobrá v le a vo avé bylinky i kdejaký morous pook eje, když je 
ochutná. A ne nadarmo se íká, že laskavé chování je klí em ke každému 
srdci.                                                                                                         LT

Jak Krakonoš léčil bylinkami špatnou náladu
a vyléčil i Trautenberka



Zprávy ze školky
 Rok 2012 se pomalu chýlí 
ke konci a as neúprosn  utíká. 
Za uplynulý rok se toho v naší 
školi ce dost zm nilo a tak je 
i d vod k radostnému bilanco-
vání. K zajímavému programu 
pro d ti a k celému zlepšení 
prost edí pomohly nejen u itel-
ky a zam stnankyn  školky, ale 
i z izovatel – MÚ v Rokytnice, 
spousta sponzor  a pomocník  
z ad rodi  i p átel školy. 

 Spole ným úsilím se poda-
ilo d tem p ipravit zajímavé 

programy, výchovné akce a 
zlepšovat prost edí.

 Z akcí je možné p ipome-
nout nap . Kapku krve pro 
naše d ti, která se konala již po 
páté. Z akce pro  tují všichni. 
D ti si letos užily návšt vu ve 
skanzenu v Kr ovicích, rodi e 
m li dobrý pocit a darovaná 
krev jednou pom že zachránit 
t eba práv  „vaše dít “. Letoš-
ní akci navštívili i „regionální 
zprávy“ a o akci podali zprávu 
široké ve ejnosti (i když infor-
mace byly pon kud zkreslené a 
neúplné, ale „alespo  sv t ví“, 
že v Rokytnici žijí lidé, ochotní 
pomáhat).

 V zá í d ti zahájily školní 
rok výletem do zoologické za-
hrady a všichni si náramn  uži-
li sluní kového dne, nep ecpa-
né zoo a klidné jízdy po Safari.

 Další z povedených akcí 
bylo ur it  p edtan ení na ple-
se M sta, kde se d ti prezen-

tovaly jako zdatní tane níci. 
Besídka pro rodi e v aule ZŠ 
byla hojn  navštívena rodi i, 
ale i širokou ve ejností a záv -
re né rozlou ení s p edškoláky 
u starosty m sta – A my jdeme, 
mámo, táto!, bylo krásným za-
kon ením pro d ti opoušt jící 
školku.

   B hem letních prázdnin (a 
p íštích m síc ) byla zrekon-
struována dolní chodba budo-
vy a vznikla krásná „lentilková 
chodba“. Tím d kujeme panu 
Divíškovi a jeho zam stnan-
c m, kte í si v hojné mí e uži-
li našeho zpívání. asto také 
sloužili jako názorný p íklad 
polytechnické výchovy.

 Ur it  p ínosem pro d ti 
jsou r zná divadélka s bo-
hatým programem, sbore ek 
vedený panem u itelem Gru-
lichem (podle d tí pan u itel 
Sk ivánek) a Veselé tancování 
vedené dlouholetou lektorkou 
ze ZUŠ v Žamberku paní Mi-
chali kovou.

   U itelky, editelka ale hlavn  
d ti, cht jí pod kovat všem ro-
di m i p átel m mate ské ško-
ly za sponzorské dary, drobné 
dárky, ale i za nabídku pomoci, 
podpory a vst ícných nápad . 
Oce ujeme p ístup z izovatele 
k problém m a pot ebám naší 
školky – d ti vám za to p ijdou 
p i koled  zazpívat.

   Jednou z dalších našich akcí 
je pokra ování v p etvá ení 

zahrady na „Ka en inu za-
hrádku“. Máme již zasazené 
živé ploty, p ipravený základ 
na vrbové dome ky a na zahra-
d  nám vyroste tolik pot ebný 
kopec na sportování i legrácky. 
Chceme vybudovat kompostér, 
záhonky, zasadit ovocný strom 
a pozorovat bylinky – pokud 
budete mít n jaký nápad na po-
moc, tak vše uvítáme.

 Všichni doufáme, že celá 
naše mate ská škola dává o 
sob  v d t, pomáhá k obohace-
ní akcí probíhajících ve m st  
a že d ti vycházející z naší MŠ 
mají kladný vztah k našemu 
m stu a místu, kde žijí.

 Všem p íznivc m a dárc m 
d kujeme, a pokud budete mít 
n jaký skv lý nápad i nabíd-
ku, která m že obohatit život 
našich d tí, tak neváhejte! Od-
m nou vám budou rozzá ené 
o i d tí a h ejivý pocit u sr-
dí ka. Sledujte naší výv sku – 
okýnko a velké okno s plakát-
ky. Všech akcí naší školi ky se 
m žete zú astnit, a  máte malé 
d ti, nebo jen chcete pook át 
mezi drobotinou.

 P ijm te ješt  pozvání na 
naše váno ní akce.

 Krásné a klidné Vánoce         
a do Nového roku klid a spoko-
jenost p ejí d ti a zam stnanci 
mate ské školy.                                                                   

Vaše školi ka
(Gall.)

4. 12. BARBORKA 
Barborka navštíví d ti v MŠ.
5. 12. ERTÍ ROJENÍ 
Všechny d ti se obléknou za ertíky a budou ekat na and la a Mikuláše.
8. 12. v 15.00 ŽIVÝ BETLÉM
Jarmark v zámeckém nádvo í – d ti projasní p edváno ní ekání.
18. 12. 16.00 – 18.00 VÁNO NÍ SETKÁNÍ VE ŠKOLCE
Poslech a zp v koled, posezení a vypráv ní p i aji. Možná výroba ozdoby na 
strome ek.
22. 12. od 15.00 SN HULÁKOVÁNÍ
Maminky, vyšlete tatínky s d tmi zaplnit zahradu školy sn huláky. Budete mít víc 
asu na váno ní chystání.

Krásné Vánoce ve školceKrásné Vánoce ve školce

PaPa

 Dovolujeme si touto cestou 
pod kovat MUDr. Martinu Ma-
cákovi za ob tavou pé i v pr -
b hu dlouholeté nemoci paní 
Valerie Divíškové, zvlášt  pak 
za velice profesionální a p i-
tom lidský p ístup v posledních 
dnech jejích života. 

D kujeme 
Rodina Divíškova

Poděkování

 Cht l bych pod kovat pe o-
vatelkám, zvlášt  pak M. Pal-
dusové a E. Rumanové za milé 
chování a ochotu k mé matce 
Valerii Divíškové.           D kuji

L. Divíšek

KŘÍŽOVKY
NA SILVESTRA

1. brejle
2. tabletky
3. panto  e

ERBY A ZNAKY
1. Javornice
2. erveným
3. zlatým
4. kopyty

ZNĚNÍ TAJENEK 
V TOMTO ČÍSLE

Tvrz Orlice Letohrad
zve na výstavu

historických betlémů
od 15. do 30.12.

a Adventní
koncert 15.12., kde 
mimo jiné vystoupí 

rokytnický Sbor z hor
(ve 14 hodin).



 Tato podorlická obec se prvn  v dobových listinách obje-
vuje v roce 1358. Tvrz a ves založil nejspíše Sokoslav Drsla-
vec z Potštejna. V roce 1639 zpustošili obec Švédové, v roce 
1772 ji postihla cholera a v roce 1801 povode . Znak obce 
… (první tajenka) je popsán takto: v modrém štít  pod st í-
brnou vlnitou hlavou s … (druhá tajenka) heroldským k ížem 
k  ve skoku se … (t etí tajenka) jazykem, … ( tvrtá tajenka) 
a uzdou, provázený vlevo naho e zlatým javorovým listem.

Erby a znaky měst a šlechtických rodů
20. díl

VODOROVN : A. Dobrovolný ošet ovatel nemocných. 
– B. Papoušci, ná e n  „který“. – C. Vodní pták, výšivko-
vá tkanina. – D. Spojka odporovací, TVRTÁ TAJEN-
KA, zástup. – E. Druh o ech , silný provaz. – F. Náb eží, 
svár. – G. Pták (z latiny), m sto v Anglii. – H. Jméno ošt -
pa ky Zátopkové, levá slitina, opomenutí. – L. Obkresliti.
SVISLE: 1. Lesní rostlina. – 2. Svatební kv tina, mužské jmé-
no, hodnocení šachist . – 3. SPZ Sokolova, DRUHÁ TAJEN-
KA, chem. zna ka americia. – 4. Druh palmy, dvakrát snížený 
tón, zdali. – 5. Jméno (slovensky), zkratka letecké spole nosti 
Izraele. – 6. Cizokrajný dravý pták, m sto v Burkina Faso. – 7. 

evy, ást obce Nový Kramolín. – 8. Zp sob barvení textilu, 
projev nachlazení. – 9. Druh lepidla, kmen v Ghan , n mec-
ky „s“. – 10. Polní plošná míra (slovensky), p izp sobení, 
italský souhlas. – 11. Slovenský malí  a gra  k, Chaplinova 
manželka, chem. zna ka železa. – 12. PRVNÍ TAJENKA.
NÁPOV DA: RIVA, EFE, EL, AL, KARO, OTOV, TENYL.

Zn ní tajenek na str. 9
Vladimír ihák

 Za pár týdn  to bude rok od plesu M sta Rokytnice, kterého 
jsme se spolu s mým manželem Liborem také ú astnili. Nemáme 
moc št stí na n jaké výhry, asi proto, že máme št stí v lásce, ale 
tentokrát se na nás p eci jen trochu usmálo. A to v podob  výhry 
1. ceny v tombole – zájezd v hodnot  5000,- K  od CK Kalousek. 
 Díky této výh e jsme 9. 11. odcestovali na relaxa ní víkend do 
Ma arska, kde jsme si užívali celý víkend v lázních. Nepíšeme 
tento p ísp vek proto, abychom naštvali ostatní, kte í nevyhráli, 
ale proto, abychom pod kovali CK Kalousek a po adatel m plesu. 
Tato výhra nás totiž donutila tak trochu se zastavit v každodenním 
shonu a v novat se také sob . A to v dnešní usp chané dob  není 
zrovna málo. 

   Mnohokrát d kujeme a na p íštím plese snad nashle. LT

Poděkování CK Kalousek

Št drý den 24. 12. 2012
14–16 h. Rokytnice - rozdávání Betlémského
                    sv tla ve  farním kostele na nám stí
20.00 h.         Ka erov
22.00 h.  P ín
24.00 h.       Rokytnice 

Svátek narození Pán  25. 12. 2012
  8.30 h.       P ín                     10.00 h.  Rokytnice
11.30 h.     Souvlastní

Svátek sv. Št pána 26. 12. 2012
10.00 h.    Rokytnice

Silvestr 31. 12. 2012
18.00 h.    D kovná mše svatá, farní kostel Rokytnice

Nový rok 1. 1. 2013
16.00 h.    P ín                     18.00 h.  Rokytnice

BOHOSLUŽBY V DOBĚBOHOSLUŽBY V DOBĚ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮVÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

 V sobotu 24. listopadu 2012 se v budov  Základní školy v P ín  
sešly t i páry rodi  s nejmenšími ob ánky naší obce. Malá slavnost, 
kterou uspo ádal starosta Miroslav Petr, byla provázena vystoupe-
ním dívek z p ínské školy, které si pro naše nejmenší p ipravily spolu 
s paní u itelkou Dusilovou pásmo básni ek a ukolébavek. Následovalo 
velké focení miminek v obecní kolíbce do rodinného alba a do p ín-
ské kroniky. Nakonec dostali nejmladší ob ánci malé hra ky a jejich 
rodi e  nan ní dárek od obce.
   Šarlotko, Pavlíku a Matýsku – jsme moc rádi, že jste tu a vítáme Vás 
do života.                                                                                           Duš

Vítání občánků v Pěčíně



placená inzerce

ŽALUZIE KRČMÁŘ
 Žaluzie všech druhů, typů a provedení
 Termotěsnění do oken a dveří
 Termoizolační dvojskla
 Sítě proti hmyzu do oken a dveří
 Termorolety plastové i hliníkové
 Garážová vrata, markýzy a rimini
 Bezpečnostní dveře zámky štíty a závory

www.zaluziecz.cz
e-mail: clona@tyhan.cz

Firma:  465 612 077

Mobil:  602 412 012

Privat:  465 612 602

564 01 ŽAMBERK
SNP 1348

Trafika Dana VeseláTrafika Dana Veselá
náměstí Rokytnice v O.h.

 dobíjení telefonů přes terminál 
 kurzové sázení
 sazka, sportka ON-LINE 
 denní tisk l  upomínkové předměty 
 drogerie

OTEVÍRACÍ DOBA:OTEVÍRACÍ DOBA:
pondělí - pátek  6 - 17 hod.
sobota  7 - 12 hod.
neděle  8 - 12 hod.

Všechny zveme
 k nákupu!

ww

prodej * servis * p j ovna

PRONÁJEM BYTU 2+1 V ROKYTNICI V ORL. HORÁCH
Pronajmu byt v Rokytnici v O.h., Sídlišt  1. máje. Byt 2+1, prostorný, velká chodba, 

vestav né sk ín , lodžie, sklep, zateplení, úst ední vytáp ní. Byt p ipraven k okamžitému 
nast hování. Cena:  4800,- bez el. energie. Tel.: 603 839 940

TJ Sokol
Pěčín

Vás srdečně
zve na

ŠTĚPÁNSKOU

ZÁBAVU
25. prosince 

2012
od 20 hodin

v sále U Rykrů
v Pěčíně.

Hudba:
SONG

Kostelec

Máte-li zájem o inzerci
v Horském kurýru,
kontaktujte redakci.
Tel.: 494 379 023



Pohled do historie   Vánoce u Františka
 Vý atek z kroniky Sboru dobrovolných hasi  v P ín :      
 „V roce 1973 na první váno ní svátek vznikl ve er požár na 
p d  v kulturním sále u Rykr  práv , kdy zde m lo za ít p edsta-
vení s názvem Vánoce u Františka. Sál byl v naprostém po ádku 
vyklizen. První zásah k likvidaci je zt žován nep ístupností k oh-
nisku vzniku a je provád n jak místními leny požárního sboru, tak 
n kterými ob tavými ú astníky, kte í nedbajíce sváte ního oble-
ení snaží se zabránit plamen m, které mohou zni it náš kulturní 

stánek i p ilehlý hostinec. Dík pohotovosti požárník  i ob an  byl 
požár lokalizován a sál i hostinec uchrán n. Zni ena byla ást kry-
tu sálu a elektrická instalace. Požár vznikl od zazd ného trámu 
v komín , který byl zazd n tak, že to z p dního prostoru nebylo 

vid t. První, kdo zpozoroval ohe , byl mladý Kotlá  Jaroslav. Dík 
jemu nedošlo k daleko horším d sledk m.“

 S odstupem ty iceti let nám m že p ipadat úsm vné (pam tní-
ci mi to jist  potvrdí), že pozvánky tehdy zvaly „do p íjemn  vy-
topeného sálu“. To po adatelé netušili, jak doslova bude tato po-
známka napln na.                                                                                     ZS

Foto: Josef Kalous, P ín

 D ti z Mate ské školy v Bartošovicích si užívaly p kného po-
así a tak se 21. zá í vypravily do lesa na houby. Cestou se k nim 

p ipojil pes pana Hrušky Maxík a tak n kdy nev d ly, co d ív. 
Hledat houby anebo se honit za psem. Než se nadály, byly u Zem-
ské brány a nohy je v bec nebolely. Ale tak, tak, že stihly ob d. 
Hub nasbíraly hodn .
 V íjnu oslavily svátek Halloweena „mejdanem“ v maskách. 
P edtím si vy ezaly Halloween z dýní od Vlastíkovy maminky. 
Protože i v íjnu byly p kné dny, rozhodly se 12. listopadu s pa-
nem Lá ou Buká kem sázet stromky na zahrad  školky (na foto-

gra  i). 18. íjna na zahrad  opékaly bu ty a v popelu brambory. 
Než se jim brambory upekly, sázely na bylinkové zahrádce by-
linky. Tuto zahrádku jim p ipravil Lá a Buká ek z Kope ku ve 
spolupráci s brigádníky z O2. Pak už se jen „vrhly“ na pe ené 
brambory. Dva týdny v íjnu ekaly d ti z MŠ Bartošovice na vítr. 
Když už to 24. íjna vypadalo, že by to šlo, p ipravily si draky a 
zase nic. Vítr jim ulet l a draci nelétali. Když v záv ru m síce 
íjna napadl sníh, t šily se na p íjezd Martina na bílém koni. Jen-

že 11.11. zase nic. Sníh „utekl“ a tak se vydaly do Rokytnice na 
ko skou farmu Wiyrhanea za bílým kon m Dorotkou. Nikdo se 
nebál a na Dorotce se cítily náramn . Velké pod kování Dorotce 
a Majd  Klaclové.
 Na patnáctý listopad dostaly d ti pozvání k pe ení chleba do 
Chrán ných dílen na Kope ku v Bartošovicích. Za pomoci paní 
Romany a Ládi Buká kových si každý upekl chleba dom , pro 
svoji maminku. To bylo na Kope ku radosti. Za p íjemné dopole-
dne d ti d kují Kope ku a hlavn  Roman  a Lá ovi.
 V p lce listopadu d ti ze d eva a všeho, co našly v podzimní 
p írod , vyrobily sk ítky Podzimní ky (foto . 3). P ipravovaly 
se tak na divadélko Šta  i ky, které jim zahrálo v úterý 20. listo-
padu pohádku „Sk ítek Podzimní ek“. No a tak ten podzim utíká 
k zim . D ti se t ší, jak budou jezdit na saních a na svahu Nella, 
p ed školkou, lyžovat. Ale hlavn  se již te   d ti t ší na Mikuláše 
s ertem. Copak jim asi p inese a koho si ert „odnese“? P ipravu-
jí se také na váno ní besídku. Tak a  jim to všechno vyjde.

Mate ská škola v Bartošovicích v Orl.h.

Podzim v Mateřské škole v Bartošovicích

 Pánové zprava: Ivan Fric, Petr Charvát, Josef Syrovátka, .?., Ji í 
Keprta



 Když jsem v polovin  srpna sd lil svému domácímu léka i, že stále n co hledám, hlavn  však pe-
n ženku a … (1. tajenka), pochlubil se mi, že jako jediný široko daleko má zázra né … (2. tajenka) 
proti ztrát  pam ti. Dostal jsem t i balení, která jsem tvrt roku poctiv  užíval.
 „Tak co, léky zabraly, vi !“ zaburácel doktor, když m  spat il ve dve ích privátní ordinace.
 „Bravo, bravissimo, grandioso, vynikající,“ odv til jsem, „vybavilo se mi celé kojenecké období a 
dneska ráno jsem se p istihl, jak pasu h íbata. P ibyly však … (3. tajenka).“ 
 „Musíš být trp livý, tady jsou další balení, a preventivn  nic nekupuj, ne ti a doma cho  bos.“
 Už te  se t ším, až mu za t i m síce povím, kdy jsem poprvé ekl máma a táta, ale kam jsem ukryl 
poctiv  vyprané ponožky, mi není známo.
 A taky p edem vím, že mi bude doporu eno, abych ponožky nenosil, protože se naše planeta otep-
luje, a hlavn  nechci žádné pilulky, mohl bych se totiž vrátit do první t ídy.

Křížovky na silvestra

Výtvarné dílo, jméno here ky Jandové.
Kladka, silný provaz.
Klement (dom.), blud.
Ital. p ístav, našel tel. stanice.
Náš zp vák (Daniel), jméno Zátopkové.
Zábor, ženské jméno.

PŘESMYČKOVÁ VÝPUSTKA

KOMBINOVANĚ S 2. TAJENKOU

Svisle: 1. Uhlovodík s 8 atomy uhlíku. 2. ást obli eje. 3. 
eský malí . 4. Tropický strom. 5. Jméno here ky Vráno-

vé. 6. ernohorský p ístav. 7. M sto nad Jizerou. 8. V tší 
myš.
Bu kovit : 9. Fotbalové k ídlo (slangov ), 10. N m. pár. 
11. Ruský poloostrov. 12. Mo ský korýš. 13. Jméno here -
ky Med ické. 14. Dav lidí. 15. Alžírský p ístav. 16. Dezin-
fek ní p ípravek.
Pom cky: Paar, Rabas

DOPLŇOVAČKA S 3. TAJENKOU

1. Váno ní ryby. 2. Plavecký styl. 3. Nejvodnat jší africký 
tok. 4. Arabská zem . 5. ásti sví ek. 6. Mlé ný nápoj. 7. 
Psí plemeno. 8. Javory.

NABÍZÍME:NABÍZÍME:

TRAFIKA PETR KUNC ROKYTNICETRAFIKA PETR KUNC ROKYTNICE

VÁNO NÍ – pohledy, blahop ání, papír, dekorace, ozdoby, 
prskavky, dárkové kazety – balí ky.

KALENDÁ E a DIÁ E na rok 2013

předplatte si
HORSKÉHO

KURÝRA
Vážení tená i,
 nabízíme Vám výhodné 
p edplatné Horského kurý-
ra na celý rok. P i nákupu 
jednotlivých ísel zaplatí-
te celkem 116,- K  za rok. 
V p ípad , že si p edplatíte 
Horský kurýr na celý rok, 
obdržíte každý m síc do své 
schránky nové vydání a za-
platíte pouze 90,- K . Navíc 
p edplatitelé z Rokytnice 
v Orl.h. neplatí poštovné.
 V p ípad  zájmu navštiv-
te redakci Horského kurýra, 
v kancelá i informa ního 
st ediska, nám stí T. G. Ma-
saryka 4, 517 61 Rokytnice 
v Orlických horách nebo nás 
kontaktujte telefonicky i e-
-mailem: hoku@rokytnice.
cz, tel.: 494 379 023.
Redakce Horského kurýra

´

 V sobotu 3. listopadu v 
brzkých ranních hodinách 
zachvátil m j d m rozsáhlý 
požár. P i jeho likvidaci a 
následném odstra ování ná-
sledk  mi mnoho spoluob-
an  ochotn , ú inn  a ne-

zištn  pomáhalo. Tímto jim 
všem z celého srdce d kuji 
a velice si jejich pomoci vá-
žím. Všem lidem p eji, aby
se v t žké životní situaci se-
tkali s tolika dobrými lidmi, 
jako se to stalo mn . 

D kuji
Petr Janovec, P ín 87

Poděkování

 Kulturní akce v listopa-

du a prosinci ......... str. 3, 4
 Den s lesy R ....... str. 5

 Náš rozhovor  ....... str. 6
 Nás seriál .............. str. 8 

 Ztichlá místa v Rokyt-

nici  .......................... str. 12 
 Zeptali jsme se – Mis-

trovství Evropy v t žb  

d eva kon m ........... str. 13
 M ení radonu v do-

mácnostech ............. str. 15

čtěte uvnitř

ROČNÍK 22                ČÍSLO 11                LISTOPAD  2012                   CENA 10,- 

 Foto: JKO
 Foto: JKO

Hubertova jízda
v Rokytnici

 Více o Hubertov  jízd

na stran  14

Zn ní tajenek na str. 9, Stanislav Lank



Lampionový průvod
s rokytnickými duchy

 V pátek 9.11.2012 úderem 
p l šesté ve erní vyrazilo na 
70 malých i velkých milovník  
strašidel a duch  na Lampiono-
vý pr vod s duchy tentokráte 
ryze rokytnickými. K pokladu 
ukrytému u Šenký ova k íže 
se ú astníci dostali za pomoci 
duch  skute ných rokytnic-
kých postav, p i emž hlavn  
d ti musely prokázat dostatek 
odvahy a vytrvalosti. Setkání 
s dávno zem elými obyvate-
li našeho m ste ka byla totiž 
leckdy vskutku d sivá. Po ada-
telky z knihovny a Infa velice 
d kují Moritzi Reichovi, Klá e 
Weisové, Kryštofu Exnerovi, 
Zuzan  epenové, Kryštofu 
Mauschwitzovi a princezn  

Kun  za p íze  a ú ast na naší 
akci.

Foto: T. Saligr

Přeje svým zákazníkům příjemné prožití
svátků vánočních a š�astný Nový rok 2013

PRODEJNA BARVY - LAKY ROKYTNICE V O.H.

ZTICHLÁ MÍSTA
 Pod ulicí J.V. Sládka stojí tém  opušt ná bývalá lištárna. Ha-
nishova kronika uvádí, že na míst  staré rozpadající se koželužny 
byla na podzim roku 1857 postavena továrna na tkaní plátna bratr  
Titzových. Stavba továrny trvala pouhých 6 m síc . Zakoupeno 
bylo 60 kus  tkalcovských stav  a 10 ks snovadel. Práci zde tehdy 
našlo 100 d lník .   
 Po átkem minulého století byla továrna ozna ována jako He-
llinger fabrik, dle tehdejšího majitele. 

 Podle slov pana Do kalíka, který v lištárn  dlouhá léta pracoval, 
fungovala výrobna od roku 1958. V letech 1980 - 1994 ji zpravo-
valo JZD Slatina a pracovalo zde okolo 10 zam stnanc . V roce 
1994 p ešla do soukromých rukou. O rok pozd ji vyho ela. I p es 
velké škody na objektu se majitel m poda ilo podnik znovu zpro-
voznit a udržet až do roku 2000. Práci zde v té dob  našlo až 20 
zam stnanc .

ZS

 Fotogra  e z po átku 20. století z archivu pana Hudouska.

 Sou asný vzhled lištárny



Rk. Tým Záp    +  0  - skóre Body PK (Prav)
1. Sázava  10      8  2  0 48:8 26 (11)
2. Choce  10      8  2  0 43:5 26 ( 8)
3. AS Pardubice  10      8  2  0 27:2 26 (11)
4. Rokytnice  10      5  1  4 18:17 16 (-2)
5. Trutnov  10      4  2  4 13:24 14 ( 5)
6. Jehn dí  10      4  1  5 28:23 13 (-5)
7. Mate ov  10      4  1  5 16:24 13 (-2)
8. Benecko  10      2  2  6 14:25 8 (-10)
9. St. ívice    9      2  1  6 9:15 7 (-2)
10. Dv r Králové  10      1  1 8 6:34 4 (-11)
11. Zámrsk    9      0  1  8 3:48 1 (-11)

Výsledky
Unionu

Rokytnice

III. Česká liga žen

Výjezdy rokytnických hasi
 Dvacátého íjna vyjížd li hasi i k dopravní nehod  osobního 
vozidla Citroën Xsara v úseku silnice P ín - Kameni ná. Po p í-
jezdu na místo bylo zjišt no, že se automobil nachází na st eše. 
P ti lenná posádka již byla mimo n j. Jednotka poskytla zran -
ným p edléka skou pomoc a zamezila úniku provozních kapalin 
z vozidla.

 T etího listopadu v p t t icet osm p ibyl do statistiky pátý le-
tošní výjezd na likvidaci ohn . Jednalo se o požár dílny na výrobu 
peletek v P ín . Zá e plamen  byla vid t již p i výjezdu z Rokyt-
nice. Na míst  bylo zjišt no, že je objekt zasažen 3. stupn m po-
žáru. Zasahovali zde p ínští hasi i se sedmi dalšími jednotkami. 
Kv li ohrožení okolních budov vyhlásil opera ní d stojník HZS 
Rychnov n.Kn. 2. stupe  požárního poplachu.                         JKO

 V minulém ísle Horského 
Kurýra byla otisknuta foto-
gra  e zaniklého hotelu Alma 
v Rokytnici a já jsem si vzpo-
mn l, co mi kdysi vypravova-
la paní u itelka Eva Golasová 
(d íve Smr ková).

 Po skon ení druhé sv tové 
války p i obnovování eské-
ho školství krom  z izování 
eských škol bylo také t eba 

zajistit stravování a ubytování 
d tí ze vzdálených a málo do-
stupných vsí. K tomuto ú e-
lu posloužil hotel Alma. Paní 
Golasová p išla za átkem pa-
desátých let do Rokytnice na 
tzv. umíst nku jako vychova-
telka. Hotel Alma sloužil nejen 
jako školní družina a jídelna, 
ale také jako internát. Zde od 
pond lí do soboty bydlely d ti 
zvlášt  v zim , když byly cesty 
k jejich domov m nepr chod-
né. Tak n které d ti z Orlické-
ho Záho í, Neratova, Panského 
Pole a dalších míst se dostaly 
dom  t eba jen na Vánoce a pak 
až na ja e. Spolu s dalšími že-
nami se paní Eva starala o chod 
celého domu. Každá m la své 
úkoly, krom  toho však bylo 
t eba se starat o topení (topilo 
se oby ejnými kamny), úklid 
sn hu, úklid v budov , nákupy 
apod. A p edevším o uspokojo-
vání pot eb jim sv ených d tí. 
Což inila s velkou ob tavostí 

až do konce svého produktiv-
ního života. Pozd ji p sobila 
jako u itelka ve škole v Horní 
Rokytnici a odtud byla v roce 
1966 ze dne na den odvolána 
pro nedostatek u itel  do Bar-
tošovic, kde u ila až do odcho-
du do penze. I zde se o d ti a o 
školu starala s ob tavostí sob  
vlastní. Ješt  potom dojížd la 
do školy v Rokytnici na požá-
dání suplovat a do konce svého 
života vedla v Bartošovicích 
obecní knihovnu.

 Já osobn  jsem se v Alm  
vyskytl na konci sedmdesátých 
let minulého století, kdy jsem 
pracoval jako truhlá  na do-
kon ení interiér  nov  posta-
veného kulturního domu v ka-
sárnách v Klášterci nad Orlicí. 
Objednala si nás Sov tská ar-
máda, pro kterou jsme již d íve 
pracovali. Alma fungovala jako 
d stojnická restaurace a d m 
byl tehdy ješt  v dobrém sta-
vu. My jsme tam m li zajišt no 
stravování a ubytování. Spal 
jsem tam pouze dvakrát, stra-
vování bylo dobré, ubytování 
i proti zvyklostem na stavbách 
katastrofální. M l jsem známé 
na Orlické chat  u Bartošovic, 
tak jsem rad ji chodil spát tam. 
Když jsem se po ase nast ho-
val do Bartošovic, byla Alma 
dokonale „vybydlena“ a pozd -
ji zbo ena.         Petr Záme ník

Alma nejen
jako hotel

 Nejlepšího umíst ní v historii po podzimní ásti 3. ligy R 
dosáhly naše dorostenky. Náš velice mladý tým skon il na         
4. míst .

 Zbyte ná ztráta bod  s Pardubicemi, Chocní a Beneckem nás 
p ipravila o ješt  lepší umíst ní. Jedno je ale jisté. Pokud tento 
tým mladých dívek vydrží pohromad , bude pravideln  trénovat a 
dívky budou na sob  pracovat (fyzi ka) i o svém volném ase. Po-
stup do druhé ligy R je v p íští sezon  reálným cílem. D v at m 
d kujeme za vzornou reprezentaci Rokytnice a všem v Rokytnici 
p ejeme klidné prožití svátk  váno ních a š astný Nový rok. T eba 
i s tím postupem do druhé ligy R. 

Za výbor AFK Union Rokytnice Jaroslav Unger.

 Sportovní sdružení STV Rychnov nad Kn žnou ve 
spolupráci s Rychnovským deníkem, agenturou OK-CZ 
Praha, M Ú Rychnov nad Kn žnou a pod záštitou starosty 
m sta Rychnova n.Kn. ing. Jana Sko epy p ipravuje slav-
nostní vyhlášení ankety Nejúsp šn jší sportovec roku 2012, 
které prob hne v pátek 1. února 2013 od 18 hodin v Pelclo-
v  divadle v Rychnov  nad Kn žnou.
 Ocen no bude: 5 jednotlivc  v kategorii mládež, 5 jednotliv-
c  v kategorii dosp lí, 5 nejúsp šn jších sportovc  z ad vete-
rán  (nad 40 let), 3 kolektivy mládeže a 3 kolektivy dosp lých, 
3 nejúsp šn jší trené i - cvi itelé, po adatelé významné spor-
tovní akce a p edána bude i cena FAIR PLAY.
 Návrhy podávané na adresu: Sportovní sdružení STV, 
U Stadionu 1498, 516 01 Rychnov n.Kn. nebo e-mailem: 
cstvrychnov@seznam.cz musí obsahovat: jméno a p íjmení 
sportovce, data narození, adresu bydlišt , lenství v TJ/SK, od-
díl, ve kterém sportu je a sportovní úsp chy dosažené v roce 
2012.
 Akceptovány budou návrhy podané na STV Rychnov n.K. 
do 5. ledna 2013.

NejúspěšnějšíNejúspěšnější
sportovec rokusportovec roku
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Z deníku mladých hasičů    ŘÍJEN - LISTOPAD
 Závodní sezóna hry Plamen 
2011-12 (p esn ji od 1.9.2011) 
skon ila posledním dnem vel-
kých prázdnin. Poté se jenom 
ekalo na nejvhodn jší chví-

li, kdy d tem ud lat výro ní 
valnou hromadu - takzvanou 
„výro ku“. A tak 2. listopad 
byl dnem, kdy mladí hasi i 
z Rokytnice m li v po adí už 
druhou vlastní výro ku.
Výro ka mladých hasi

   Na programu byla prezenta-
ce celoro ní innosti (v etn  
zhlédnutí mnoha fotek a videí). 
A následné zhodnocení závod-
ních výsledk  za toto období, 
které bylo bohaté nejenom na 
po et námi navštívených sou-
t ží, ale i p ekrásné vzhledem k 
dosaženým výsledk m. Výro -
ky se zú astnil i starosta sboru 
p. Milan Ho i ka, který si pro 
mladé hasi e p ipravil zprávu 
všech výjezd  za rok 2012 – a 
že jich nebylo málo. K tomu 
povypráv l, jak to u n kterých 
zásah  vypadalo, doporu il co 
d lat - i ned lat - abychom 
se do t chto krizových situací 
sami nedostali a poté rád odpo-
v d l na naše dotazy. 

Vyhodnocení celoro ní hry
   Následn  nadešla pro mladé 
hasi e nejzajímav jší ást vý-
ro ky - vyhodnocení už 2. ro -
níku celoro ní hry Rokytnický 
Florián. D ti celé období sbíra-

ly body za svoji docházku, za 
výsledky na hasi ských závo-
dech, sout žích, hrách, za spl-
n ní zkoušky odbornosti a dal-
ších v cech. A tak se výhercem 
2. ro níku celoro ní hry Ro-
kytnický Florián stala Maruš-
ka Fricová (10 let). A právem 
jí pat í nejen titul Rokytnický 
Florián, ale p edevším velká 
soška patrona hasi  svatého 
Floriána.
   V dalších vedlejších kategori-
ích se na prvním míst  umístila 
Dan a Doležalová – kategorie 
starší, Honza Šlesinger – p í-
pravka a Tonda Hruška v kate-
gorii dorost.

   Tito hasi i obdrželi za své 
umíst ní plaketku i sošku ha-

si e. Ale ani nevít zná místa 
neodešla s prázdnou. Každý 
mladý hasi , který se zapojil do 
boje o Rokytnického Floriána, 
obdržel tašti ku s cenami. Na 
záv r celé výro ky ekalo ješt  
pro hasi e studené p ekvapení 
v podob  zmrzlinového pohá-
ru.

Tréninky pokra ují
   Od posledních závod  se na 
hasi áku, krom  výro ky, n -
kte í u í štafety na jarní kolo 
hry Plamen, i koukají na videa 
s tématikou požární bezpe -
nosti. Jiní zase závodí ve dvo-
jici - s vedoucím, v transportu 
zran ného medv da Fufíka na 
nosítkách p es nelehkou opi í 
dráhu. Jindy jsme si zahrály 
hru Strážce zlatodolu. Kde ka-
ždá skupinka mladých hasi  

m la v lesoparku postavený 
sv j „zlatý d l“, který si chrá-
nila p ed zni ením i vyloupe-
ním nep átelskými strážci, ale i 
ona mohla provád t nájezdy na 
cizí doly. 
   B hem tohoto období jsme 
ješt  mimo jiné stihly provést 
hodinovou brigádu p i úklidu 
dolní hasi árny. Dorostenci 
jezdí do Kvasinské haly tré-
novat na jarní závody, kde po-
b ží za družstvo Škoda Auto 
Kvasiny spole n  s dalšími 
dorostenci z našeho okresu. A 
jednu sobotu jsme se v P ín  
dokonce zú astnili „školení“ 
ve vyproš ování osob z hava-
rovaných vozidel. Jako lekto i 
se nás ujali naši zkušení hasi i 
z výjezdové jednotky. 

J. Zimmer. Více na
www.hasicirokytnicevoh.ic.cz

 Maruška Fricová - vít zka 
celoro ní hy

M STO
ROKYTNICE 
V ORLICKÝCH HORÁCH
517 61


