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Horský kurýr vám přeje krásné Vánoce

Nemůžeme zapomenout…
na svíčky, které pláčou slzami z vosku,
na vůni kapří polévky,
na mosazný zvoneček, co hlásil večer,
na ruce táty, které zapálily prskavky.
Na stromeček, jenž byl tak voňavě živý,
na maminčin salát, co chutnal tak skvěle,

na naše dětství, na dětství našich dětí,
na vše, co bylo a vrací se už jen zčásti.
Na radost i bolest, co mísí se v jedné misce,…
a přesto nám z toho vycházejí slova, jež cítíme tak blízce:
„Šťastné Vánoce!“
vp

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.

Starosta předložil informaci o zrušení výběrového řízení na akci „Obnova části ohradní zdi okolo kostela Nejsvětější Trojice“ v Rokytnici v Orlických horách.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje
zrušení zmíněného výběrového řízení.

l Ukončení tříletého projektu Škoda Auto a. s. –
možnost odkoupení vozu
Starosta předložil nabídku na možnost pořízení automoInformace z jednání rady města dne 18.10.2021
bilu od Škoda auto a. s. Mladá Boleslav v rámci podpo- zkrácený výpis
ry sociálních služeb pro Pečovatelskou službu Rokytnice v Orlických horách.
l Převod bytových jednotek na investory v domě Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje
čp. 68 náměstí T. G. Masaryka Rokytnice v Orlic- nabídku na pronájem automobilu od Škoda auto a. s.
kých horách
Mladá Boleslav pro Pečovatelskou službu Rokytnice
Tajemnice předložila vyrozumění o převodu bytových v Orlických horách pro rok 2022.
jednotek na investory v čp. 68 náměstí T. G. Masaryka
v Rokytnici v Orlických horách.
l Převod bytových jednotek na investory v domě
Rada města Rokytnice v Orlických horách bere na vě- čp. 68 náměstí T. G. Masaryka Rokytnice v Orlicdomí zapsání bytových a nebytových prostor v čp. 68 kých horách
náměstí T. G. Masaryka v Rokytnici v Orlických.
Tajemnice předložila vyrozumění o převodu bytových
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje jednotek na investory v čp. 68 náměstí T. G. Masaryka
záměr darování bytů v čp. 68 náměstí T. G. Masaryka v Rokytnici v Orlických.
v Rokytnici v Orlických horách.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje
Rada města Rokytnice v Orlických horách ukládá záměr darování bytů.
tajemnici vyvěsit záměr darování bytů v čp. 68 náměstí Rada města Rokytnice v Orlických horách doporučuje
T. G. Masaryka v Rokytnici v Orlických horách.
zastupitelstvu města darovat byty č. 68/8, 68/9, 68/10
předem známému zájemci.
l Uzavření MŠ v době vánočních prázdnin
Ředitelka Mateřské školy Rokytnice v Orlických ho- l Roční odměny ředitelům Mateřské školy a Zárách oznámila uzavření mateřské školy v době vánoč- kladní školy Rokytnice v Orlických horách
ních prázdnin, a to od 22. 12. 2021 do 3. 1. 2022.
V souladu se Směrnicí pro poskytování odměn řediteRada města Rokytnice v Orlických horách bere na vě- lům ZŠ a MŠ bylo schváleno vyplatit odměny ředitedomí uzavření Mateřské školy Rokytnice v Orlických lům.
horách v době vánočních prázdnin.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje
vyplatit odměnu ve výši 100% ředitelce Mateřské školy
Informace z jednání rady města dne 8.11.2021
a odměnu ve výši 100% řediteli Základní školy Rokyt- zkrácený výpis
nice v Orlických horách.
l Plán rozvoje sportu
Radě města byl předložen Plán rozvoje sportu zpraco- l Uzavření městského úřadu v době vánočních
vaný regionální rozvojovou agenturou Centrum evrop- svátků
ského projektování, a. s.
Tajemnice předložila návrh na uzavření Městského úřaRada města Rokytnice v Orlických horách bere na vě- du v Rokytnici v Orlických horách pro veřejnost v době
domí a doporučuje zastupitelstvu města schválit Plán vánočních svátků.
rozvoje sportu.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje uzavření Městského úřadu v Rokytnici v Orlicl Zrušení výběrového řízení na akci „Obnova části kých horách pro veřejnost v době vánočních svátků,
ohradní zdi okolo kostela Nejsvětější Trojice“
a to od 23. 12. a 27. 12. - 31. 12. 2021.

Platby za odpady
v roce 2022
V lednu 2021 vstoupila v platnost nová odpadová
legislativa v podobě nových zákonů. Konkrétně se jedná o zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech a změnu zákona
č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích.
Jedním z cílů odpadové legislativy je zefektivnit využití
recyklovatelného odpadu a eliminovat množství komunálního odpadu, který končí na skládkách. Každý z nás může
pomoci třeba snahou předcházet vzniku zbytečných odpadů a správným tříděním těch, které vzniknou.
Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách
reagovalo na tyto změny vydáním Obecně závazných
vyhlášek č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství a vyhláškou č. 3/2021 o stanovení systému odpadového hospodářství, které byly
schváleny na zářijovém zasedání zastupitelstva města
a obě budou účinné od 01. 01. 2022.
O změnách týkajících se svozu odpadu jste byli již informováni v předchozím čísle Horského kurýra a formou
propagačních letáků.
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je obdobou zrušeného poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatníkem nadále
zůstává fyzická osoba přihlášená v obci, vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro
rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická
osoba a která je umístěna na území obce.
Změnou v novele zákona o místních poplatcích je poplatková povinnost nově i právnických osob, které mají
ve svém vlastnictví byt či dům, ve kterém není hlášena
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Tyto osoby musí
splnit ohlašovací povinnost nejpozději do 15 dnů ode dne
vzniku poplatkové povinnosti.
Sazba poplatku pro rok 2022 byla stanovena ve výši
840 Kč. Nad rámec zákona jsou zcela osvobozeny
od úhrady poplatku nadále děti do 1 roku věku. Úlevu
na poplatku ve výši 50 % z celkové sazby poplatku budou mít všechny osoby starší 70 let a studenti studující
v denní či prezenční formě studia, kteří jsou v průběhu
studia ubytováni mimo území města. Údaj rozhodný pro
úlevu studentů je nutné doložit nejpozději do 90 dnů ode
dne vzniku nároku na osvobození.
V roce 2022 bude naposledy poskytnuta sleva za vytříděné plasty v roce 2021.
Poplatek je splatný nejpozději do 30.09.2022 a lze jej
uhradit bezhotovostně bankovním převodem na základě
zaslaných oznámení o výši poplatku, které budeme rozesílat v průběhu měsíce února a března, případně v hotovosti na finančním odboru MěÚ Rokytnice v O.h.
Kompletní znění obou vyhlášek najdete na webových
stránkách Města Rokytnice v O.h. www.rokytnicevoh.cz
v sekci ÚŘAD – PRÁVNÍ PŘEDPISY MĚSTA.
Finanční odbor MěÚ Rokytnice v O.h.

Uzavření městského úřadu
v době vánočních prázdnin
V době vánočních prázdnin
od 23. 12. do 31. 12. 2021.
bude Městský úřad v Rokytnici v Orlických horách
UZAVŘEN.

Svozový plán pro rok 2022
Pro všechny rodinné domky ve všech katastrálních územích města Rokytnice v Orlických horách a také pro městské budovy čp. 12, 68, 72, 97 a 303.
Svoz papíru a plastů platí též pro bytové domy čp. 213,
214, 215 a 221 v Dolním Sídlišti, svoz směsného komunálního odpadu zde probíhá 1x týdně.
Svoz papíru a plastů platí též pro bytové domy v Nebeské
Rybné čp. 173, 174, 175, 176 a 177, svoz směsného komunálního odpadu zde probíhá 1x týdně.
Svoz směsného komunálního odpadu (úterý):
11. ledna, 25. ledna, 8. února, 22. února, 8. března,
22. března, 5. dubna, 19. dubna, 3. května, 17. května,
31. května, 14. června, 28. června, 12. července, 26. července, 9. srpna, 23. srpna, 6. září, 20. září, 4. října,
18. října, 1. listopadu, 15. listopadu, 29. listopadu,
13. prosince, 27. prosince
Svoz plastů (pondělí):
3. ledna, 31. ledna, 28. února, 28. března, 25. dubna,
23. května, 20. června, 18. července, 15. srpna, 12. září,
10. října, 7. listopadu, 5. prosince
Svoz papíru (pondělí):
17. ledna, 14. února, 14. března, 11. dubna, 9. května,
6. června, 4. července, 1. srpna, 29. srpna, 26. září,
24. října, 21. listopadu, 19. prosince
Svoz bioodpadu (pátek):
7. ledna, 21. ledna, 4. února, 18. února, 4. března, 18. března, 1. dubna, 15. dubna, 29. dubna, 13. května, 27. května,
10. června, 24. června, 8. července, 22. července, 5. srpna,
19. srpna, 2. září, 16. září, 30. září, 14. října, 28. října,
11. listopadu, 25. listopadu, 9. prosince, 23. prosince
Veškeré nádoby budou přistaveny buď den před
svozem nebo v den svozu od 05:00 hodin!

Seznam zrušených sběrných
míst od 1. ledna 2022
Nebeská Rybná
l Nebeská Rybná u garáží (u čp. 172)
l Nebeská Rybná u bytovek u (čp. 173)
Rokytnice v Orlických horách
l Kovárna u rybníka (u čp. 336)
l Pečovatelská služba (u čp. 303)
l Pošta (u čp. 92)
l Pekárna (u čp. 97)
l Náměstí podloubí (u čp. 72)
l Park (u čp. 16)
l Truhlárna Zavadil (u čp. 170)
l Vánoční ozdoby (u čp. 71)
l Holubářovi – ul. Severní (u čp. 520)
l Skleník (u čp. 166)
l Plechové garáže (u čp. 167)
Zrušená místa pro samostatně stojící kontejnery
na směsný komunální odpad
l Nebeská Rybná u kaštanu
l Nebeská Rybná vyhlídka
l Hamernice

Změny v areálu před sběrným dvorem
v Rokytnici v Orlických horách
Vážení čtenáři,
jistě neuniklo Vaší pozornosti, že rok 2021 je v našem
městě rokem přípravy na změny v nakládání s odpady,
které přinesla nová odpadová legislativa. V předchozích
číslech Horského kurýru jsme Vás informovali o změnách týkajících se svozu odpadu. Psali jsme o tom, že
umístěním odpadových nádob na separovaný odpad v rodinné zástavbě sledujeme účel posílení celkového množství vytříděného odpadu v našem městě. Informovali jsme
Vás o změnách místního poplatku za odvoz a likvidaci
odpadů. Dovolte, abychom navázali informacemi o změnách v areálu před sběrným dvorem. Areál před sběrným
dvorem bude nově pod nepřetržitým dohledem kamerového systému. Kontejnery, které jsou určeny k odkládání
separovaného, ale také směsného odpadu a bioodpadu,
pro plátce místního poplatku za systém obecního odpadového hospodářství, kteří nejsou na svozové trase (nemají nádobu na odpad), budou nově oploceny a vstup
bude umožněn výhradně za použití čipu (více informací
u Jany Gärtnerové a Marcely Rykrové na městském úřadě). Účelem opatření je zamezit divokému odkládání odpadu v lokalitě a tím vytváření černých skládek. Žádáme
Vás, abyste režim provozu místa respektovali a dodržovali nastavená pravidla.
Děkujeme
za pochopení.

Knihovna
v Rokytnici v O. h.
Novinky na tento měsíc:

Pro děti a mládež:
Stavební stroje – leporelo
Císařovy nové šaty – poučná pohádka s velkým písmem
Vánoce – zvyky, historie, tradice

Beletrie pro dospělé:
Pro ženy:
Vánoční proměny – vánoční povídky více autorů
Jak blbá, tak široká – Pawlovská, H.
Zadní dům – Anne Franková
Dítě nevymodlíš, lásku nevynutíš – Řeháčková, V.
Dohazovačky – Dawsonová, M.
Thrillery, detektivky:
Spiknutí oběšenců – Vondruška, V.
Žoldáci – Forsyth, F.
Promlčení – Turow, S.
Ropa v plamenech – Lovejoy, W.
Bratrstvo kamene - Morrel, D.

Naučná literatura:
Poslední deník Květy Fialové
Roma Staša – MATLA – kuchařka plná příběhů
Život ve staletích – Vlastimil Vondruška (14. století)

Každý rok chtěly se děti postit, aby viděly zlaté prasátko,
ale nikdy k tomu nedošlo, vůle byla dobrá, ale tělo slabé.
Na Štědrý den štědře byl podělen kdekdo, drůbež a dobytek dostali vánočky a po večeři vzala babička ode všeho, co
k večeři bylo, po kousku, hodila polovičku do potoka, polovic zahrabala do sadu pod strom, aby voda čista a zdráva
zůstala a země úrodná byla, všecky pak drobty sesbírajíc
hodila ohni, aby neškodil.
Úryvek z Babičky B. Němcové

Adventní koncert HLASOPLETu
jsme přesunuli na rok 2022.

Rokytnický betlém je
bohatší o dvě postavy
a holubičku. Jeho tvůrci - Pavel Janeček, Josef
Dostál, Kateřina Čadílková, Alžběta a Libuše Dostálovy – věnují
spoustu svého času, aby
každý rok přibyli do betlémské rodiny noví členové. Betlém má své
místo v podloubí hotelu
Orličan.
vp

Víte, že…

Bramborový salát byl typickým jídlem pro bývalé Rakousko –
Uhersko?
Kapr s bramborovým salátem patří mezi české tradice jen zhruba sto let.
Kapr se původně připravoval „na černo“ a podával se s plátky vánočky. Tento pokrm se připravoval 3 dny. Teprve koncem
19. století ho poprvé připravila Magdalena Dobromila Rettigová
podle rakouské kuchyně.
Perníčky přišly do Čech již okolo roku 1320 z Německa a Itálie.
Perníkáři se nazývali „caletníci“.
Vánočka měla vždy v hospodářství veliký význam. Hospodáři
podělili vánočkami všechny přítomné a koledníky, vánočku dostal
i dobytek, drobty se házely do ohně i do studny, dokonce se nechávaly i na stole pro duše zemřelých.  Všechny to mělo ochránit před
zlými silami a nemocemi.
Padá – li na Štědrý den večer sníh, urodí se prý mnoho chmele,
padá – li na Štědrý den v noci sníh, urodí se hojně vína. Tak uvidíme.					                      vp

PERNÍČKY
Snad každý z vás zná to kouzlem vonící slovo, provázejí nás od dětství, patří k vánocům, poutím, vzpomínkám.
Jako děti jsme je kupovali maminkám, babičkám
u stánků a doma pak před vánocemi s napětím čekali, až
maminka zadělá těsto a upeče to první vánoční mlsání
-perníčky.
Pomáhali jsme vykrajovat a potom neobratně zdobili
a radovali se z nich, abychom je nakonec mohli zbaštit.
Věšeli jsme je na stromeček, abychom je potom mohli
potají chodit jíst. Taky jsme se jimi chlubili, těmi nedokonalými malbičkami, vytvořenými s láskou a starostí,
aby se líbily všem.
Pak jsme ve složitém věku puberťáků nad perníčky
ohrnuli nos, abychom se k nim jednou s pokorou vrátili.
Pekli jsme je s našimi dětmi, pro jejich radost a pro zopakování té vlastní.
Pyšnili jsme se jimi, rozdávali je jako dárečky a zase
přišla pauza, kdy naše děti objevily jiné radosti.
A potom se to zopakovalo, teď pečeme pro vnoučata
a s nimi.
Perníčky nás provázejí celý život, jejich vůně je neopakovatelná, kouzelná a nic víc nepřipraví tu pravou vánoční náladu, nic nezahájí lépe adventní čas, jako právě
perníčky - čerstvě upečené, voňavé, naše...
A tak vám přeji, abyste si užili předvánoční chvíle,
vrátili se na pár okamžiků do dětských střevíčků a zkusili třeba dávno zapomenuté umění - pro radost. Nikdo
vás nebude známkovat, nikdo nebude hodnotit, protože
nikde není psáno, jak musí a má perníček vypadat. Je to
vždycky kus vás, originál, jaký nikdo druhý neudělá, ta
pestrost je na tom nejkrásnější, protože je vaše.
Přeji Vám ty nejkrásnější vánoční svátky, plné pohody
a prožité tím nejlepším způsobem, jaký máte rádi. A splnění všech přání, nejen od Ježíška.
OP

Péče o duševní zdraví získala darem
počítač pro své klienty
Rádi bychom za organizaci Péče o duševní zdraví
(PDZ) poděkovali firmě ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o. (FAB) za hodnotný věcný dar v podobě
nového stolního počítače pro naše středisko v Rychnově
nad Kněžnou.
Firma Assa Abloy dlouhodobě podporuje společenské,
kulturní a sociální projekty a akce v komunitě, kde působí,
a přispívá tak k jejich rozvoji. Při výběru daru pro naši organizaci PDZ byl kladen důraz především na přínos pro klienty.
Těmi jsou lidé s duševním onemocněním, kterým pomáháme
řešit sociální problémy a podporujeme je v běžném životě.
Účel daru jsme se rozhodli zaměřit na boj se sociální izolací a samotou, kterou u klientů umocnila covidová pandemie. Darovaný počítač tak bude využíván jako vstupní brána
do světa internetu, on-line prostoru. Umožní našim klientům,
kteří často nemají možnost a prostředky se k internetu připojit, získávat informace, kontakty a spojení se světem. Využit
bude i pro výuku počítačové gramotnosti v rámci psychosociální rehabilitace. Firmě FAB ještě jednou mnohokrát děkujeme.		             Tým PDZ Rychnov nad Kněžnou

Vážení spoluobčané
a přátelé našeho města!
Na sklonku roku 2021 si Vám dovoluji popřát příjemné
prožití vánočních svátků a mnoho radosti a spokojenosti
v kruhu Vašich nejbližších. Stejně jako v loňském roce nás
pronásledují omezení spojená se střídající se více, či méně
závažnou epidemickou situací v souvislosti s onemocněním COVID-19. Vím, že onemocnění postihuje Vaše rodiny a máte obavu o jejich zdraví a možná i život. Přesto si
dovoluji konstatovat, že díky očkování se závažné projevy
nemoci, až na výjimky, vyhýbají hospitalizovaným s tímto
onemocněním. Statistika tak jasně ukazuje, že očkování má
smysl!
Na druhou stranu nejsem zastáncem plošného povinného očkování. To je na zodpovědnosti každého z Vás! Chci
velmi poděkovat zdravotníkům v první linii. Jejich práce je
záslužná a vyčerpávající...
Přeji Vám klidnou adventní dobu a pokud možno hezký
zbytek tohoto roku.
Petr Hudousek,
starosta Rokytnice v O.h.

Náš rozhovor
s Richardem Stříbrným o ježdění s kamionem
Teď už je z něho spokojený důchodce. Předtím ale Richard Stříbrný strávil řadu let za volantem kamionu. Stejně jako ostatní řidiči hodně zemí projel a na cestách toho
hodně zažil. Bylo by škoda si s ním o tom nepopovídat.
Richarde, ve kterém roce jsi usedl za volant kamionu?
Do kterých států jsi jezdil?
Začal jsem jezdit v roce 1996. Jezdil jsem po celé Evropě. Například do Polska, Německa nebo Španělska. Tam
často bývala mým cílem Valencie, což je třetí největší
město Španělska s téměř osmi sty tisíci obyvateli.
Jak často ses dostal domů?
Moc často ne. Byl jsem většinou na cestách. Domů jsem
se dostal tak jednou za měsíc.
Máš hodně kamarádů a známých, kteří se chtěli s Tebou někam svézt?
To ano, někteří se mnou v autě jeli třeba k moři.
Jezdil jsi také na východ, tedy do Ruska. Jak na tuto
obrovskou zemi vzpomínáš?
Ano je to tak. Je to obrovská země, kde se vzdálenosti mezi městy a vesnicemi počítají ve stovkách kilometrů. Počasí je tam drsné. V některých oblastech jsem zažil
i mrazy třicet stupňů pod nulou. Auto, které není v pohybu, při nich zamrzne do ledu tak, že je nutné ho vykopat.
Je jasné, že v takových mrazech zamrzá i nafta.
Určitě jsi poznal i obyčejné ruské lidi. Jací jsou?
Rusové jsou dobrý lidi. Samozřejmě výjimka se najde
všude, ale většinou tam potkáš dobré lidi.
Pro představu řekni nějaká místa nebo města, kterými jsi v Rusku projížděl.
Tak vezl jsem třeba pivo do Moskvy, mini pivovar
do Vladikavkazu, byl jsem v Nižněkamsku, ve Volgogradu, který se dříve jmenoval Stalingrad a ještě před
tím Carycin. Ve Volgogradu se mi porouchalo auto. Jel
jsem okolo památníku u Smolenska, který stojí na místě, kde v dubnu 2010 spadlo letadlo s polským prezidentem.
Tady náš rozhovor končí. Pokud bychom tady na stole
příjemné hospůdky na náměstí měli mapu, kam bychom
si malovali trasy, byla by nejspíš stejně jako u ostatních
řidičů hodně pomalovaná. Teď už je z řidiče kamionu důchodce, který se může věnovat svým zálibám, třeba pěstování rajčat.
Richarde, děkuji za rozhovor a rajčata ať Ti pěkně
rostou, až přijde jejich čas.
JKO

ŠKŮDCI NA HOUBÁCH – 4. DÍL

Největšími škůdci ze skupiny mycetobiotního hmyzu
(jejich život je vázán výhradně na houby) jsou drobné
mušky – 1. tajenka. Jejich larvy jsou ti nejhojnější červíčci s černými hlavičkami. V českých zemích jich žije
(2. tajenka) druhů.

PŘESMYČKOVÁ VÝPUSTKA
s 1. tajenkou – čteme po sloupcích

A: Nekulturní, nevzdělaný člověk, zpěvavý pták. B. Souostroví v sev. Pacifiku (součást státu Aljaška), ruské město.
C. Jedno ze jmen Musorgského, slovenská číslovka.
D. Zámek na Rychnovsku, pokladna. E. Sibiřská řeka,
oklamání.
Pomůcky: Modest, rara.

POLODOKRESLOVKA

Střídavá křížovka s 2. tajenkou

A. Balík (hov.), africký stát, lakomec (hov.). B. ???
C. Voj. jednotka, dosna, český herec, alžírský přístav.
1. Nem. oddělení. 2. Obsah tuby. 3. Štěstí (hov.). 4. Bývalá
prodejna masa. 5. Evropský stát. 6. Vzdělávací zařízení.
7. díra. 8. Subtropický strom (ořechy „puma“). 9. Osobní zájmeno.
Pomůcky: pekan
Stanislav Lank
Znění tajenek na str. 15

MŠ Rokytnice
ŽIVÝ BETLÉM
bude „za plotem“
V jedné nejmenované
léčebně pořádají kulturní
setkání „Mezi ploty“. No
a vzhledem k situaci a omezením, budeme muset také
v naší školce tvořit radost
za plotem. Chceme zpívat
koledy, prožívat advent a těšit se na Ježíška. Již tradiční
ŽIVÝ BETLÉM na dvorku
u školky pravděpodobně
nebude moci proběhnout.
Kdyby přišel anděl (byť jen
v převleku)! Uznejte, že lustrovat anděla nebo, „nedej
Bože“, jej šťourat v andělském nosíku, na to asi jen tak
někdo nemá odvahu.
V adventní době ve školce
budeme i tak zpívat koledy,
vyrábět dárečky, vytvářet
betlémky, ale hlavně se budeme učit chápat, že podstata Vánoc není v množství
dárků, ale hlavně je to o vzájemné lásce, porozumění
a pomoci (a společném setkávání? – to až dle vývoje).
Děti už ale druhý rok nemohou prožít tradiční akci, při
které u školky zazáří strom,
přijde svatá rodina a koledníci s andílky zatančí a zazpívají.
Přece jen chceme všem popřát krásné Vánoce, zazpívat
a předat trochu té sváteční

q Ilustrační foto

ZŠ Rokytnice
FINÁLE 3. ROČNÍKU
OLYMPIÁDY REGIONÁLNÍCH ZNALOSTÍ

atmosféry. Děti si nacvičují
pro radost koledy a tanečky
a budou si tak krátit čekání
na Ježíška. Pokud budete mít
čas, tak se jděte projít okolo
školky v úterý 14.12. v 10
hodin, nebo ve čtvrtek 16.12.
ve 14 hodin. Tak bude moci
každý kolemjdoucí zaslechnout koledy a zahlédnout
právě přes ten plot plno zpívajících andílků, koledníků,
Svatou rodinu i Tři krále.
Pokud to počasí a pandemie dovolí, tak se průvod
andílků projde také v pátek 17.12. po desáté hodině
po náměstí  Rokytnice. Snad
tím, alespoň z dálky, uděláme někomu radost a hlavně
si všichni popřejeme klidné
Vánoce a do nového roku
hodně zdraví, sil, lidskosti,
pochopení a ohleduplnosti.

Ve středu 3.11. se náš tým
INTENZO složený ze 3 žáků
9. třídy (Marek Soběslav, Jakub Mrázek a Pavel Valášek
na fotografii) zúčastnil finále Olympiády regionálních znalostí v Rychnově nad Kněžnou. V již 3. ročníku této olympiády se naší škole poprvé
podařilo nominovat svůj tým až do celkového finále – TOP
10 týmů z našeho regionu. Chlapci si vedli velmi úspěšně
v 1. i 2. kole soutěže, nejprve uplatnili znalosti ze zeměpisu, historie a přírody v soutěži Riskuj, poté skvěle zvládli
prezentaci na téma Zajímavý člověk v mém okolí. Pro svou
prezentaci vybrali Láďu Hemrlíka, známého rokytnického
brašnáře, horala a muzikanta. Porota ocenila výběr tématu,
kostýmy i celkové provedení a kluci se nakonec umístili
na pěkném 2. místě, kdy na vítězný rychnovský tým ztratili
pouze 200 bodů. Klukům patří gratulace a také poděkovaní
za skvělou reprezentaci školy.                    
Blanka Koďousková

KLIDNÉ A SPOKOJENÉ
VÁNOCE
PŘEJÍ DĚTI
I ZAMĚSTNANCI NAŠÍ
MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vaše školička
(Gall.V.)

Podnikatelská akademie
Ve dnech 26. 10., 2. 11. a 9. 11. 2021 uspořádalo Sdružení
SPLAV, z.s. ve spolupráci s JA CZECH vzdělávací program
PODNIKATELSKÁ AKADEMIE pro žáky druhého stupně
základních škol na Rychnovsku aneb „ZAŽIJ PODNIKÁNÍ NA VLASTNÍ KŮŽI“. Tři projektové dny se odehrály v základní škole ve Vamberku, Voděradech a Rokytnici
v O. h. Programem prošlo 106 žáků ze základních škol
ve Vamberku, Skuhrově n. B., Javornici, Rokytnici v O.h.
a Voděradech, zúčastnilo se ho 7 pedagogů a tématy žáky
provedlo 8 mentorů.
   Jsme nadšení, že máme v našem regionu základní školy
podporující své žáky v podnikavosti a podnikání a snaží se
jim více otevřít možnosti a prohloubit jejich vzdělání v oblasti finanční gramotnosti, na které se JA Czech primárně
zaměřuje. 			
dokončení na straně 8

dokončení ze strany 7
Třetí projektový den se připojila pětičlenná odborná porota složená z osobností regionu v čele se starostou města Rokytnice v O. h. panem Bc. Petrem Hudouskem, která
hodnotila žákovské nápady na podnikání, tzv. Innovation
Camp. Zadání znělo: „Vymyslete INOVATIVNÍ A KREATIVNÍ podnikání v oboru, který je vám blízký. Využijte
všechny znalosti a dovednosti z předchozích 2 školení Podnikatelské akademie“.

ZLATO A BRONZ PRO KLUKY
ZE VI. TŘÍDY V TECHNÉ
I letos jsme se účastnili
soutěže zručnosti a technické tvořivosti Techné
firmy Bühler CZ s. r. o.
Žamberk, ve které kluci ze
VI. třídy dosáhli vynikajícího úspěchu. V kategorii
III. - Modely ze stavebnic
obsadil David Doubravský
1. místo s modelem jeřábu a Stanislav Kočtař 3. místo. Soutěžil i Radek Schmid
s modelem protiletadlového
systému Panzir. Konkurence je v této soutěži rok od roku silnější a silnější, modely
našich kluků dostaly vysoké ohodnocení. Velký dík patří
i rodičům, kteří kluky podporovali.     Blanka Koďousková

VÝSLEDKY
Soutěžní kategorie: TOP FIRMA RYCHNOVSKA
1. DOU.CZ, ZŠ Vamberk
2. NONSTOP PŮJČOVNA „U7“, ZŠ Rokytnice v O. h.
3. TVOJE LÁHEV, ZŠ Vamberk
Soutěžní kategorie: TOP INOVACE
1. AUTIN, ZŠ Skuhrov n. B.
Soutěžní kategorie: TOP PREZENTACE
1. BISTRO U BAMBUSU, ZŠ Rokytnice v O. h.
Musíme říci, že žáci byli velmi šikovní a část z nich překonala veškerá naše očekávání v nadšení, logickém myšlení, všeobecném i ekonomickém přehledu a kreativitě. Jsme
za toto velice rádi a věříme, že celá třídenní akce zanechá
ve všech nejen vzpomínky, ale i vědomosti a zkušenosti,
které využijí ve svém životě. Pedagogové ze zúčastněných
škol obdrželi ucelený program a materiály pro výuku podnikavosti a mohou všechny informace předávat dalším studentům.
Podnikatelská akademie je financována z Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II. v SO ORP Rychnov nad
Kněžnou a je pro všechny žáky i učitele ZDARMA.
Za Sdružení SPLAV, z.s.
Vendula Fečková, projektová manažerka

Modeláři
Rokytničtí modeláři se po roce a půl vrátili do svého modelářského království a pod vedením zkušeného Jirky Špinara se pustili do práce. Do redakce nám přišla fotografie
modelu tanku PZ IV., který po dlouhé pauze dokončil David
Doubravský. Přejeme modelářům hodně trpělivosti při lepení modelů.					    ZS

Komunitní centrum
v Bartošovicích

Kulturní dům v Bartošovicích byl postaven v šedesátých
letech minulého století v režimu Stavba mládeže. Byl to velkorysý projekt jako náhrada za sokolovnu (bývalý hostinec
Nutz), zchátralou a určenou k demolici. Již v tomto domě se
promítaly filmy, hrálo divadlo a konaly společenské akce.
   Kulturní dům sloužil dlouhá léta týmž účelům. Stavebně
nebyl zcela dokončen, při pohledu na vchodovou část měla
být stavba symetrická, nebylo realizované křídlo vpravo při
pohledu na průčelí, které mělo sloužit jako restaurace. Tomuto účelu dodnes slouží přísálí.

Zmíněné Komunitní centrum bude koordinovat činnosti.
Zařízení bude sloužit ke společenským setkáním, kulturním
akcím, v neposlední řadě aktivitám Mateřské školy, Základní školy speciální a Sportovnímu klubu Ledříček.
V pátek 12. listopadu ve 14. hodin byla budova Komunitního centra slavnostně otevřena přestřižením pásky. Přítomni byli zástupci Obce Bartošovice, Komunitního centra,
Mateřské školy, Základní školy speciální, Sdružení Neratov,
S.K. Ledříček a zhotovitelské firmy a někteří občané. Jako
host se dostavil také pan starosta z Rokytnice. Téhož dne
večer se zájemci sešli v sále k besedě s pohoštěním a reprodukovanou hudbou.
Exkurze po skupinkách s výkladem pana starosty Luboše
Tylše nás velice zaujala, provázení proběhlo i v prostorách,
kam běžně občan nezavítá.
Text a foto: Petr Zámečník

Bartošovice mají vánoční strom

   Technický stav domu se zhoršoval, nakonec byl několik
let uzavřen. Ale v rámci možností sloužil dál.
   Před několika lety se Obec Bartošovice rozhodla provést
generální rekonstrukci. V první etapě byla budova odvlhčena, zateplena a provedena nová fasáda a opravena střecha
a otopný systém, vyměněna okna.
   V roce 2019 bylo ustaveno Komunitní centrum a získány dotace Evropské Unie ve výši devadesáti pěti procent
nákladů. Z této dotace byl kompletně zrekonstruovaný interiér, ve kterém z nevyužívaných prostor, jako byla šatna
herců, maskérna a kulisárna, vznikla klubovna s čajovou
kuchyňkou a knihovna.
V suterénu, kde býval veřejný mandl, je pěkná tělocvična,
moderně zařízená. Přízemí včetně sálu a toalety jsou bezbariérové. Celý interiér je moderní, esteticky laděný v původním duchu.

Získat větší vánoční strom pro město nebo obec není tak
zcela jednoduché.
Ten bartošovický smrk rostl ještě nedávno na obecním
pozemku v blízkosti dvou
domků. Zblízka se kamarádil
se sousedním jasanem, který
zde dožívá. Kácení a instalace na novém místě se ujali
místní hasiči. Nejen, že rostl
ve svahu a na staré zavážce,
ale po skácení bylo zjištěno,
že je do výše několika metrů
uvnitř shnilý. Hasiči uřízli
patřičnou část, zbytek odvětvili a rozmanipulovali.
A to ještě nebyl konec,
strom bylo potřeba ještě
upravit na novém místě.
Práce to hasičům dalo dost,
strom už stojí.
Text a foto:
Petr Zámečník

ZÁJEZD SENIORŮ A JINÁ NEŠTĚSTÍ
tuto obdivuhodnou stavbu zná alespoň podle vidění. Jen
málokdo si však jeho zdi prohlédl zevnitř. Něco úžasného.
Naše průvodkyně, žena ztepilá s uhrančivýma očima a jadrným hlasem, nám poutavě s vtipným nadhledem vyprávěla
o historii rodu Kinských, o jejich chovu koní a o společenském postavení nejen v jejich době, ale i v naší současnosti.
Díky této dámě jsme si odnesli z Chlumce hluboký zážitek.
Cestou ze zámku do autobusu nás čekalo druhé neštěstí:
Pepovi Janušovi došel v jeho placatce rum. Nevadí. Máme
před sebou ještě večeři ve Stěžerech, tak to tam napravíme.

Probudili jsme se s manželkou do škaredého čtvrtečního rána a obtěžkáni batohem a taškou s jídlem se vypravili
na stanoviště autobusu u nákupního střediska. Mlha, drobný déšť, ještě přítmí. Byli jsme účastníky zájezdu seniorů do lázeňského města Poděbrady. Nálada asi třiceti přítomných důchodců díky počasí nic moc. Převážná většina
dospávala brzké ranní vstávání a vtípky každý ještě šetřil.
Atmosféra, jako když čekáte, jestli máte jít na záchod teď
nebo až za chvíli. To nemělo trvat dlouho.
Jen se autobusu párkrát otočila kola, kde se vzala, tu se
vzala placatka s jistým osvěžujícím nápojem, jež začala kolovat od úst k ústům a se slovy: „Kašlem na Covid“ (použil
jsem tu slušnější verzi). Nasáli jsme do sebe trochu povzbuzující nálady a hned bylo veseleji.
V Poděbradech na nás čekala (nebo my na ni?) průvodkyně. Malá, v červených kalhotách, s čepičkou na hlavě a batůžkem na zádech připomínala trpaslíka ze Sněhurky, ale
historii města a jeho lázeňství měla zmáknutou dokonale.
Provedla nás lázeňskou čtvrtí a parkem. Viděli jsme vilu,
která hrála v televizním seriálu Ordinace v růžové zahradě.
Zastavili se u květinových hodin a sochy T. G. Masaryka.
Přivedla nás i k prvnímu objevenému lázeňskému prameni,
nacházejícímu se na nádvoří místního zámku. Na náměstí u jezdecké sochy Jiřího z Poděbrad jsme jí poděkovali
a ti, co měli klobouk, před ní hluboce smekli. Skvělá baba.
Do odjezdu ještě zbývala nějaká chvíle, kterou využili někteří k nákupu lázeňských oplatků, jiní k posezení v kavárně a některé dámy dokonce navštívily prodejnu poděbradských skláren Crystal s výrazem ve tváři, jako, že není
problém zásobit svoje rodiny poděbradským broušeným
sklem. Po opuštění prodejny se ale v jejich tvářích zračilo
jakési vrácení se zpět do reality.  
Ale to už jsme opouštěli toto lázeňské město a čekalo nás
první neštěstí. V mé zlaté stříbrné placatce došel nápoj. No
nic. Jsou na tom někteří ještě hůř.
Chlumecký zámek Karlova koruna se dme svojí Santiniho architekturou nad městem, kde se narodil jeden z našich
nejvýraznějších dramatiků a buditelů J. K. Klicpera a jeden z našich legendárních fotbalistů L. Vízek. Každý z nás

Když už jsme se dozvěděli něco o chovu koní, kterým
se zabýval rod Kinských, tak jsme nemohli opomenout návštěvu hřebčína v Ostrově, který se stále nachází v jejich
majetku. Poslušně jsme ťapkali v blátě a koňských výkalech po jednotlivých stájích a výbězích a řidiče autobusu
pomalu přecházel humor, ba dokonce jeho tvář viditelně
zbrunátněla. Moje manželka Oldřiška dokonce objevila
mladou klisničku, také Oldřišku, a tvrdošíjně trvala na tom,
že je musím obě vyfotit. A zde došlo ke třetímu neštěstí:
ve fotozařízení došla baterka. Nu což. Za rámečkem mít
Oldřišky nebudeme.
A nyní pozor. Kontrolní otázka. Víte, kde se narodil autor naší hymny Kde domov můj? Málokdo asi zná obec
Osice poblíž Hradce Králové. Ano, toto je rodiště našeho

významného hudebníka a skladatele. Jeho pomník jsme si
prohlédli pouze letmo, neboť nás již sužoval hlad a žízeň.
A představa stěžerského pivovaru byla tak lákavá.
A jsou zde Stěžery. Zatímco my máme ze sýpky muzeum
(ale krásné), ve Stěžerech mají ze sýpky vybudován skvělý
pivovar a hospodu. Nechám na laskavém čtenáři úsudek,
kdo je na tom lépe. Ale to není nic proti našemu muzeu.
A tu už jsme na konci našeho výletu. Po skvělé večeři nás
cestou domů zastihlo další neštěstí: zapomněli jsme doplnit
placatky.
A tak díky našemu starostovi Petru Hudouskovi jsme zažili nevšední čtvrtek 14.10.21. Jako vždy měl výlet pro nás
naprosto perfektně připravený a skvěle zorganizovaný.
Pane starosto, za všechny účastníky zájezdu Vám z celého srdce děkuji.				        A. Jirout

Obec Bartošovice v Orlických horách, Římskokatolická
farnost Neratov a Sdružení Neratov
Vás srdečně zvou na

ADVENTNÍ KONCERTY
Z CYKLU ADVENT MEZI HORAMI
III. Adventní koncert v kostele sv. Máří
Magdaleny v Bartošovicích v O.h.
v sobotu 11. 12. 2021 od 14.00 hodin
Vystoupí: Orchestr ŠARBILACH

IV. Adventní koncert v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Neratově

v sobotu 18. 12. 2021 od 15.00 hodin
„Rosu dejte, ó nebesa“
Adventní koncert ZUŠ Open
Účinkují: Irena Pohl Houkalová – soprán, Jiří Kabát –
viola, soubor Villanella ZUŠ U Půjčovny Praha, kytarový
soubor ZUŠ Ústí n.O., cimbálová hudba ZUŠ Zlín, žáci
Konzervatoře J. Deyla a ZUŠ Vysoké Mýto.
Více informaci na webu pořadatelů:
www.bartosovice.eu, www.neratov.cz

Až sýkorky zaklepou
Taky sypete ptáčkům do krmítka? A taky Vás těší pozorovat je, jak se slétají, hašteří se a natřásají, když vybírají ta
nejlepší zrníčka?
Je to radost, vidět ty drobné opeřence, sledovat jejich šarvátky a poslouchat štěbetání. Člověk by neřekl, kolik se jich
do toho krmítka vejde, jak se tam pořídí poskládat, nacpat
jeden na druhého a ještě se přetahovat o slunečnici.
Každý rok přemýšlím, kdy už nasypu, jestli není moc
brzy, ale rozhodnou to za mě. Jakmile se trochu ochladí,
přiletí první hladovci a významně pochodují po krmítku. To
jsou první záchvěvy, které mě ještě nechávají v klidu, a říkám si, že si ještě mají kde nasbírat.
Ale potom přijde den, kdy ti odvážnější začnou usedat
na truhlíky, ve kterých jsou podzimní větvičky a dekorace,
a hledí do okna. To už začínám uvažovat o krmení, ale ještě
pořád je hezky, ještě pořád létá hmyz a ti malí pacholci jsou
jen rozmazlení…
A pak začnou poklepávat na okno. Když se stále držím,
přidají ozobávání plastových bobulí v truhlíku a to už je pro
mě opravdu poslední krok.
Od toho dne sypu a sypu, věším lojové koule, lůj, sháním
slunečnici a říkám si, jestli ty mrňavé prevíty moc nehýčkám.
Ale hýčkám je ráda, protože se na ně ráda dívám, jsou
kouzelní a v posledních letech je ta skladba druhů na krmítku vážně pestrá. A neperou se moc, většina z nich je
snášenlivá, jen když přiletí kmotra sojka, rozprchnou se ti
malinkatí po okolních stromech a pěkně zdálky na ni hulákají, co jim síly stačí.
A už ten čas zase přišel, už zase sypu a těším se, že mám
před oknem živo a veselo.
Zima je tu.
Tak jim taky nasypejte, oni se vám odmění, určitě zpříjemní den a místo chvály zazpívají, umí to krásně.            OP

štěstí, před budovou vznikne v příštím roce venkovní posilovna. Ve společenském sále plánujeme promítat filmy,
a když to COVID dovolí, třeba se dočkáme i hasičského
V pátek 29.10.2021 bylo slavnostně zpřístupněno Or- plesu.
lickohorské centrum, které se nachází v čp. 6 v Orlickém
Obec Orlické Záhoří
Záhoří. Budova bývalé výrobny peletek byla v letech 20202021 přebudována na multifunkční veřejnou budovu, ve
Rokytnice má novou
které se nachází hasičská zbrojnice, sklad obecní techniky,
vánoční výzdobu
víceúčelový společenský sál, cvičná kuchyně a keramická
Nastal
adventní
čas a Rokytnice dostala již nyní krásný
dílna. Pro zájemce o historii budovy zde byla umístěna výdárek
–
nové
osvětlení
ulic a vánočního stromu na nástava „Proměny budovy čp. 6 v Orlickém Záhoří“.
městí.
Ve venkovních prostorách si mohli zájemci prohlédnout
O návrhy a vlastní rozmístění světelné výzdoby se
také zmodernizovaný sběrný dvůr, kde se nově nachází velpostarala
děvčata z městského úřadu a samozřejmě pákoobjemové kontejnery, lis na papír a plasty, plachtové haly
nové
z
technických
služeb Radek Barilla a Robert Pelant
na tříděné komodity a další.
(u
stromu
společně
s obsluhou vysokozdvižné plošiny).
   Během dne otevřených dveří si prohlédlo nové prostory
Je
nám
moc
líto,
že
právě toto rozsvícení města neprotéměř dvě stě zájemců! Mezi nimi například předseda Euběhlo
tak,
jak
jsme
si
představovali, ale zdraví je předroregionu Glacensis a starosta města Rokytnice v Orlických
nější.  						
vp
horách Petr Hudousek, starosta obce Bartošovice v Orlických horách Ing. Luboš Tylš, za vedení HZS Královéhradeckého kraje se zúčastnil plk. Ing. Radek Vymlátil, náměstek ředitele pro úsek IZS a OPŘ a velitel stanice Dobruška
npor. Vít Klouček, DiS., zástupci firmy STATING, která zajišťovala stavební práce při rekonstrukci budovy a mnoho
dalších. Všem moc děkujeme!
Máme velikou radost, že se podařilo pro naši obec takto
krásné prostory vytvořit a do budoucna zde budeme soustředit velkou část společenských a kulturních akcí. Již nyní
tu probíhá např. keramický kroužek. A pokud budeme mít

ORLICKOHORSKÉ CENTRUM

Z ROKYTNICKÉ HASIČÁRNY
MLADÍ HASIČI VÝLETOVALI
PO HRADCI KRÁLOVÉ
V neděli 24. října se mladí hasiči vypravili na hasičský
výlet do Hradce Králové. Pro všechny to byl skoro svátek, protože poslední hasičský výlet se uskutečnil v dubnu 2019 - po dva roky se z důvodu nemoci Covid-19
uskutečnit nemohl.
Odjezd proběhl za brzkých ranních hodin a při teplotě
s mínusovou hodnotou. Před 8. hodinou ranní jsme vystoupili z vlaku v našem krajském městě, Hradci Králové, na zastávce Slezské předměstí.
Odtud to bylo jenom, co by kamenem dohodil do našeho prvního cíle výletu. A tím bylo LaserGame – většina
dětí ani nevěděla, co si pod tím představit. Na dvoře Pilňáčkovy továrny jsme střelce rozdělili na dvě poloviny
dle věku a k nim přiřadili vždy dva vedoucí. Nadešel čas
příchodu našeho střeleckého instruktora, s kterým jsme se

přesunuli do prostor hry LaserGame. Po odstrojení byla
dětem vysvětlena pravidla na použití výstroje a výzbroje:
„…tímto se střílí…, soupeře můžete zasáhnout do 5 bodů
na vestě…, když vás někdo střelí, 5 vteřin nehrajete…“
a tak. První do boje, všichni proti všem, se pustil tým
těch větších střelců. Takže vestu na záda, pistol do ruky
a vstříc tmavé místnosti s kouřem, překážkami a ozbrojenými nepřáteli. Laserové paprsky lítaly všemi směry,
střelci umírali a znovu ožívali. Vystřeleno bylo tisíce
„nábojů“. Zrovna nehrající střelci, skupinka mladších
hasičů, pozorovala přestřelku na monitoru, na kterém byl
živý přenos z místa boje. Po uplynutí 15 minut vylezli
všichni střelci ven s kapkami snad po celém těle – ne
však krve, ale potu. Ale především plni nadšení, jak to
bylo super! Nyní přišli na řadu ti menší. Ti se do boje
pustili s větší rozvahou a strachem. Ale ze střelecké místnosti vylezli úplně stejně nadšeni. Vzhledem k nadšení
z této laserové přestřelky, jsme hry opakovali celkem
3 krát – a i tak to bylo málo a děti by tam vydržely dalších
x hodin. My však na LaserGame měli vyhrazený pouze
daný čas, protože nás už v půl 12. čekali na jiném místě.

Druhým cílem výletu byla základna Letecké záchranné
služby Královéhradeckého kraje. Na tu jsme se přesunuli trolejbusem a zbytek museli dojít pěšky. Už z dálky jsme viděli záchranářský vrtulník. Doufali jsme, že
než k němu dojdeme, neroztočí vrtule a neodletí někomu pomoci. Naštěstí se tak nestalo. Na základně se nás
ujal letecký záchranář a sám pilot žlutého Kryštofa 06.
Děti byly nejprve vyzkoušeny z čísel tísňového volání
a následně se dozvěděly mnoho zajímavých informací
o samotném vrtulníku, jeho vybavení, opravách a třeba
i doletu - do Rokytnice i za 17 minut. Nechyběly ani
odpovědi na dotazy našich zvídavých mladých hasičů.
Za zajímavou exkurzi jsme v závěru poděkovali a záchranářům předali něco dobrého, jako poděkování, že se
nám tak věnovali.
Od letecké základny to bylo tak 20 minut pešky k dalšímu cíli našeho výletu. Obří akvárium. Mladí hasiči
zhlédli projekci dokumentu o rybičkách, okoukli malá
akvária, kosterní pozůstatky ryb a nezapomněli utratit
penízky v krámku. Všechny však nejvíc zaujala lávka, ze
které se dalo koukat do akvária plného rybiček. Větší překvapení nastalo, když se přešlo přes lávku a po schodech
vstoupilo do podzemí. Najednou byly děti pod akváriem
– vlastně v tunelu, kde kolem nás všude plavalo mnoho
rybiček různých barev, velikostí, tvarů i vzhledu – velcí
kapři společně s oranžovými rybkami s boulí na čele nám
pluli přímo nad hlavou – fakt nádhera!
Poslední delší přesun byl do nákupního centra Aupark.
O tomto cíli výletu neměl nikdo, kromě vedoucích, ani
tušení. Po vstupu do centra byl první směr na toalety, kde
si každý, kromě jiných potřeb, měl za úkol hlavně umýt
ruce. Následně, přes asi milión jezdících schodů jsme se
dostali do horního patra a sedli si u stolků v jídelní části.
A teď to začalo - personál McDonaldu k nám nosil na velkých tácech kelímky s džusy a brčky a za nimi vedoucí
nesli na dalších tácech HappyMeal – ten byl připravený
pro každého dětského účastníka našeho hasičského výletu, ti větší zvolili raději pouze velkého hambáče. To bylo
v „mekáči“ pozdvižení – 24 HappyMealů najednou asi
ještě nikdy nedělali a tak si paní šéfová celou objednávku
musela vyfotit.
Již s plnými bříšky nás čekal přesun na hlavní nádraží,
které bylo téměř za rohem. Po několikaminutovém čekání
jsme nastoupili do přistaveného vláčku, který nás odvezl
do Doudleb, kde jsme opět přestoupili na vlak v podobě
autobusu a směřovali zpět domů do Rokytnice za rodiči  
Výlet byl po náročné, avšak úspěšné, podzimní sezóně
takovou sladkou tečkou na závěr a hlavně za odměnu!
Výlet byl finančně uskutečněn za přispění dotace
Královéhradeckého kraje a dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
A jaká že ta zmiňovaná podzimní sezóna byla? Úspěšná! Ale zároveň i náročná, proto nebyl ani čas Vás průběžně informovat o závodních úspěších našich mladých
hasičů – ale nebojte, o informace nepřijdete. Počkejte si
na další číslo 

MIROSLAV PAVLIŠTA
ÚČASTNÍKEM RESCUE VÍKENDU

Již podruhé se dorostenec Miroslav Pavlišta, potencionální budoucí člen výjezdové jednotky města Rokytnice,
který se již aktivně na činnost v jednotce připravuje, zúčastnil Rescue víkendu. Tentokrát v pořadatelské režii hasičů Pardubického kraje. Kurz se uskutečnil v termínu od
12. - 14. listopadu v Pardubicích na Střední průmyslové
škole chemické. Společně s dalšími kurzisty ve věku od
13 - 18 let absolvoval vyprošťování, zdravovědu, vyhledávání osob, hasičský polygon, záchranu z vodní hladiny
a mnoho dalšího.
O celém víkendu, který nám Míra podrobně sepsal, si můžete přečíst na našem sborovém Facebooku.
Jakub Zimmer

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022

Doufáme, že nám koronavirová situace dovolí uskutečnit
TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU na Rokytnicku, tentokrát osobně od 1. do 16. ledna 2022.
Bude-li možné koledovat s pokladničkami, budou dodržena všechna nařízení, aby nedošlo k ohrožení zdraví dárců
a koledníků.

TRAFIKA PETR KUNC
ROKYTNICE
NABÍZÍ:

q Nástěnné a stolní kalendáře, diáře na rok 2022
q Výměna lahví propan – butan
q Výměna bombiček SodaStream
q Krmivo pro psy, kočky, ptactvo
q Vánoční dekorace, pohledy, přání, balicí papír,
drobné dárky
Manželé Kuncovi přejí všem svým zákazníkům
klidné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví v novém roce.

Hubert v Hnátnici
Na první víkend v listopadu jsme přijali pozvání
a zúčastnili se Hubertovy jízdy v Hnátnici. Zajezdili jsme si po krajině
v blízkém okolí Letohradu. Přes Kopeček jsme se
vyhlídkovou jízdou podél křížové cesty v lipové
aleji dopravili až ke kapli
sv. Jana Nepomuckého.
Po dlouhé době jsme si
užili Huberta ne jako organizátoři a bylo to moc fajn.
   Více informací a odkazy
na fotogalerii na www.
wiyrhanea.webnode.cz
P. Koukol

Malý Hubert - loučení se sezónou
Letos jsme státní svátek Den vzniku Československa
oslavili patřičným způsobem, na který by byl i náš pan tatíček Masaryk jako skvělý jezdec a milovník koní pyšný.
A to vyjížďkou na koních po Orlických horách (přes Haničku a na bartošovický Polom a zpět). Byla to taková odměna
naší mládeži za celoroční píli. To vše pod Ladovsky malebným bezvětrným azurovým nebem.		      P. Koukol

naopak. Jen v první polovině října naše mládež předváděla takové výkony, které bych rád opakovaně viděl i na jaře.
Zbytek soutěžních zápasů měl tendenci „dohrání“. Tím
chci říct, že bojovnost ze zápasů nevymizela, ale soupeř se
až moc často v prvním poločase ujal vyššího vedení a tím
zápasy ztrácely na vážnosti. Bohužel. Ale co je důležiRokytnický fotbal od podzimu 1973 pomalu vzkvétal. té – v souklubí s Viking Union je možné udržet kategorie
Členská základna byla už natolik veliká, že kromě prvního od nejmenších až po vycházející ročníky základní školy.
A mužstva se přihlásilo i B mužstvo mužů. Změny čekaly
v mládežnických kategoriích. Dorost byl odhlášen ze soutěZávěrem chci vyjádřit
že, naopak byla založena kategorie žáků.
velkou radost za naše-

Okénko do historie
rokytnické kopané

q ŽÁCI zleva stojící – Saligr, Brůna, Jireš, Vídeňský,
Unger, Hladík, Kalát; dolní řada – Krejčí, Galle,
Epikaridis, Barilla, Čajan, Zvoníček, Hirka

Aktuální dění

Fotbalový podzim mužů sice skončil, ale další aktivity
(přípravy na jaro) patřily k podpoře činnosti a dění ve městě. Po letním rozebírání chodníků v Horské ulici jsme se
v několika sobotách vrhli na rozebírání starých kurníků,
které se nacházely v těsné blízkosti barokní kaple sv. Anny,
s cílem pomoci městu zvelebit zeleň pro rekreační využití.

ho hráče Tomáše Soběslava, který v předposledním listopadovém
víkendu reprezentoval
výběr Rychnovska v kategorii U9 (ročník narození 2013) v turnaji
okresních výběrů Hradecka. O skóre jim uteklo prvenství, ale rozhodně za kvalitní fotbal byli
trenéři výběru náležitě
pyšní. Dostat se do takového týmu není vůbec
jednoduché. Po sérii tréninků se Tomášovi podařilo dostat do užší nominace a tím i možnosti
účastnit se samotného
turnaje. V konkurenci
městských týmů skvělý
počin!
A fakt už na úplný závěr chci vyjádřit poděkování za tento kalendářní rok všem aktérům i zúčastněným. Uskutečnila
se hromada akcí i v této podivné době a vy všichni, byť jen
pouhou návštěvou na jediný zápas, jste přispěli k tomu, aby
se na rok 2021 mohlo v dobrém vzpomínat.
Jménem našeho fotbalového klubu Vám přeji hlavně pevné zdraví a vydařený vstup do příštího roku. Společně totiž
můžeme vytvářet velké věci.
S pozdravem a úctou Koukol Pavel,
předseda 1.FC Rokytnice v O.h.

ZNĚNÍ TAJENEK V TOMTO ČÍSLE
1. BEDLOBYTKY

2. ASI STOVKA

PŘEDPLAŤTE SI
HORSKÝ KURÝR
Roční předplatné pro obyvatele Rokytnice v Orlických
horách se nemění. Cena je 90 Kč.
Objednání předplatného je možné osobně v redakci HorPodzimní část skončila také i pro všechny mládežnické
kategorie mládeže. Mladší i starší přípravce s přibývajícími ského kurýra (Infocentrum - Dům služeb na náměstí v Rozápasy výkonnost a tím i výsledková radost rostla. U žáků kytnici) nebo e-mailem na adrese: hoku@rokytnice.cz.

Silvestrovské zpravodajství J

q Horský kurýr má své čtenáře mezi všemi národnostmi.

q Mikulášská letos v Rokytnici nebyla, ale alespoň jsme
zjistili, kde mají naši čerti peklo.

MĚSTO
ROKYTNICE
V ORLICKÝCH HORÁCH
517 61

HORSKÝ KURÝR - Regionální měsíčník pro Rokytnici a okolí.
Vydává Město Rokytnice v Orlických horách jako periodický tisk
územního samosprávného celku. Šéfredaktor: Zuzana Soběslavová
DiS (ZS), redakční rada: Ing. Vladimíra Procházková (vp), Lucie Grunclová DiS (LG), Jiří Koblása (JKO), Olga Pleslová (OP).
Adresa redakce: Horský kurýr, náměstí T.G.M. 68, 517 61 Rokytnice
v O.h.  Tel: 491 616 995, 736 752 200. E-mail: hoku@rokytnice.cz
Registrace MK ČR E 11929. Vychází jako měsíčník. Uzávěrka
pro dopisovatele do 20. každého měsíce. Příspěvky čtenářů
a dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Náklad 700
výtisků. Sazba a tisk UNIPRINT s.r.o. Rychnov n.Kn. Horský kurýr
se vydává za finanční podpory společnosti Nábytek - prodej s.r.o.
Vysoké Mýto. Toto číslo vyšlo v prosinci 2021. Cena: 10,- Kč

q I v amatérských kapelách se najde opravdu zapálený muzikant.

q Zřejmě nespokojený zákazník…

PLACENO PŘEVODEM

ODBĚRATEL:

NOVINOVÁ ZÁSILKA

