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ZPRÁVY

z Rokytnice v Orlických horách

Z Rady a Zastupitelstva města

Kompletní text Usnesení rady města je uveden
na internetových stránkách města www.rokytnicevoh.cz nebo k nahlédnutí na Městském úřadu
v Rokytnici v Orlických
horách.

Informace z jednání zastupitelstva města
dne 22.11.2021 - zkrácený výpis
l Příprava rozpočtu na rok 2022
Starosta seznámil přítomné s návrhem termínů při přípravě rozpočtu na rok 2022.
Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách ukládá vedoucím organizačních složek, vedoucím pracovníkům MěÚ a ředitelům příspěvkových organizací předložit Finančnímu odboru MěÚ Rokytnice v Orlických
horách požadavky do rozpočtu na rok 2022 nejpozději
do 21.1.2022.
Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách ukládá finančnímu výboru a radě města připravit návrh rozpočtu města na rok 2022, ve kterém budou obsaženy vazby na výsledky hospodaření roku 2021 a rozpočty na rok
2022 příspěvkových organizací a obchodních společností
zřizovaných nebo založených městem.
l Plán rozvoje sportu
Starosta předložil Plán rozvoje sportu zpracovaný regionální rozvojovou agenturou Centrum evropského projektování, a. s.
Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách bere
na vědomí doporučení Rady města Rokytnice v Orlických horách schválit Plán rozvoje sportu zpracovaný
regionální rozvojovou agenturou Centrum evropského
projektování, a. s.
Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách
schvaluje Plán rozvoje sportu.
l Program regenerace Městské památkové zóny
Starosta předložil program regenerace Městské památkové zóny na roky 2021 - 2025.
Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách
schvaluje Program regenerace Městské památkové zóny
dle předloženého návrhu.
Informace z jednání rady města dne 22.11.2021
- zkrácený výpis
l Stanovisko k umístění odrazového zrcadla na vý-

jezd z místní komunikace č. 36c (p. č. 954) na silnici
č. II 319 v Rokytnici v Orlických horách
Tajemnice předložila stanovisko k umístění odrazového
zrcadla na výjezd z místní komunikace č. 36c (p. č. 954)
na silnici č. II319 v Rokytnici v Orlických horách.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje
umístění odrazového zrcadla na výjezd z místní komunikace.
Rada města Rokytnice v Orlických horách ukládá tajemnici podat žádost o stanovení dopravního značení.
l Projekt: „Zvýšení popularity vojenského opevnění
v přeshraničním území“
Starosta předložil projekt: „Zvýšení popularity vojenského opevnění v přeshraničním území“. Prostřednictvím
Euroregionu Glacensis oslovila společnost Tvrz Stříbrná hora s.r.o., která provozuje starou pevnost postavenou
v 2.polovině 18. století v oblasti bývalého Pruska. Nabídkou tohoto subjektu je podat společný projekt do Programu Interreg V-A ČR – Polsko - v rámci 5. výzvy prioritní
osy 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů
pro podporu zaměstnanosti.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje
podání žádosti společného projektu do Programu Interreg V-A ČR – Polsko - v rámci 5. výzvy prioritní osy
2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro
podporu zaměstnanosti.
l Termíny jednání RM v I. pololetí roku 2022
Starosta předložil návrh termínů jednání Rady města Rokytnice v Orlických horách v I. pololetí roku 2022.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje
termíny jednání Rady města Rokytnice v Orlických horách v I. pololetí roku 2022: 10.01.2022, 24.01.2022,
14.02.2022, 28.02.2022, 14.03.2022, 28.03.2022,
11.04.2022, 25.04.2022, 09.05.2022, 23.05.2022,
30.05.2022,     13.06.2022,     27.06.2022.
Informace z jednání rady města dne 13.12.2021
- zkrácený výpis
l Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2022 a rozpočtový výhled
ZŠ a MŠ na roky 2023 – 2025
Radě města byly předloženy návrhy rozpočtů na rok 2022
Základní školy a Mateřské školy Rokytnice v Orlických
horách a střednědobé výhledy na rok 2023 - 2025 těchto
příspěvkových organizací.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Rokytnice v Orlických horách v rozsahu předloženého návrhu v souhrnné výši příjmů 27 177 tisíc Kč a výdajů

27 057 tisíc Kč. Zároveň schvaluje střednědobý výhled
rozpočtu Základní školy Rokytnice v Orlických horách
na roky 2023 - 2025.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Rokytnice v Orlických horách v rozsahu předloženého návrhu
v souhrnné výši příjmů 6489 tisíc Kč a výdajů 6489 tisíc
Kč. Zároveň schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Rokytnice v Orlických horách na roky 2023
- 2025.
l Výsledek výběrového řízení „Výroba odlitku zvonu
lehkého kulometu na dělostřeleckém srubu R- H-S79“
Starosta předložil výsledek výběrového řízení „Výroba
odlitku zvonu lehkého kulometu na dělostřeleckém srubu
R-H-S79“.
Rada města Rokytnice v Orlických horách bere na vědomí výsledek výběrového řízení dle doporučení hodnotící
komise ve prospěch společnosti ŽĎAS, a. s. s nabídkovou cenou s DPH 1 355 200 Kč.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje
uzavřít se společností ŽĎAS, a. s., se sídlem Strojírenská
675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou smlouvu o dílo.

Z REDAKČNÍ POŠTY...
Vážená redakce Horského kurýru,
předem se chci velice omluvit za pozdní reakci
na úžasnou událost ROK LIFE.
Po přečtení Horského kurýra č. 11 se stydím, že když
jsem viděl černé na bílém naše slova: „Kam to máme
napsat...?“, jsem nic pro to neudělal. Musím tedy zpětně reagovat.
Mluvím za celou naši partičku, která si přišla festival
užít. Bylo to famózní, úžasný, perfektní. A to máme,
myslím si, projeto dost festivalů, klubových koncertů
a ostatních hudebních akcí...
To, co se tady v Rokytnici povedlo, je věc, která se
jen tak nevidí. Za prvé: skvělá organizace, za druhé:
výborný výběr   interpretů, za třetí: všichni, co přišli
na festival, si ho náramně užili, a o tom to je.
Jasně, po přečtení článku v HK bylo cítit, že se tady
našli lidi, kteří této akci nefandili.
Ale, vážení škarohlídi: Za ty prachy jsme přišli
rádi, protože za ty prachy, už jen tak v současné chvíli  toho moc neseženete, jestli se vůbec někam dostanete.. (píšu v době sílící 5. vlny pandemie). Protože
společenský život je o setkávání lidí, aby se bavili
a v dnešní covidové době na tomto malém kulturním
ostrůvku věřili, že se vrátí lepší časy, které budou opět
přát setkávání všech lidí bez jakéhokoliv omezování...
Závěrem chci poděkovat celému organizačnímu
týmu za skvělý nápad zorganizovat tento festival, kde
jsem se cítil i se svými kamarádkami moc příjemně.
Děkuji.
Petr, t.č. Dolní Rokytnice

Výročí svatby občanů
našeho města
Komise pro občanské záležitosti Města Rokytnice
v Orlických horách si dovoluje oznámit, že z důvodu ochrany osobních údajů již nebude moci jednotlivě oslovovat
manžele z důvodu oslavy kulatých výročí svatby (zlaté, diamantové apod.). Údaje o datu uzavření manželství, ať už je
úřadu znám či nikoliv, není možné jakýmkoliv způsobem
shromažďovat. Chceme tímto přímo oslovit manžele, kterých se výročí svatby týká, pokud budou chtít toto výročí
s námi oslavit, je možné se s námi domluvit a oznámit nám
datum tohoto výročí. Po oboustranné domluvě pak slavnostní obřad rádi uspořádáme v naší obřadní síni. Je samozřejmě možné, pokud budou manželé chtít a budou s tím
souhlasit, můžeme je navštívit u nich doma a komorněji
oslavit jejich výročí.
Členové komise i pan starosta jsou otevřeni jakékoli
spolupráci s uspořádáním oslav výročí manželství našich
občanů. Dlouhá léta to bylo tak, že jsme dle údajů, které nám byly známy, oslovovali jednotlivé manžele, ale to
v současné době již není možné, z tohoto důvodu jsme přistoupili na tento způsob.
Počítáme s Vaší spoluprací a doufáme, že pokud budete
jakkoliv chtít oslavit spolu s námi své výročí, tak se ozvěte
matrikářce paní Soně Rűckerové nebo panu starostovi.
Přejeme všem pevné zdraví a mnoho elánu v novém roce.
		
Komise pro občanské záležitosti

Redakční rada Horského kurýra Vám přeje
v novém roce všechno nejlepší, hodně štěstí
a hlavně to nejdůležitější – ZDRAVÍ.
Děkujeme Všem našim čtenářům za přízeň.

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

Pro děti a mládež:
Asterix a tajemství kouzelného lektvaru
– Goscinny, R.
Počítačoví piráti – Brezina, T.
Garfield posiluje – komiks

Beletrie pro dospělé:
Pro ženy:
Tichá hrdost – Steelová, D.
Thrillery, detektivky:
Nebezpečná hra – Lackberg, C. – severský thriller
A další:
Katka. Příběh narkomanky – Třeštíkovi T. a M.
Deníček moderního fotra 2
– Landsman, D. - humor
David Hecl – Mluví k vám kapitán
– Moravec, M. – zpověď prvního českého kapitána
na Airbusu A380

Naučná literatura:
Karel I. – poslední český král
Smrt a pohřby slavných – Sv. Václav, Petr Vok,
K.H. Mácha, B. Němcová, K. Čapek,….
Cesta do středu mozku
– od neurochirurga MUDr. Vladimíra Beneše

Svozový plán pro rok 2022
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!

PŘEDPLAŤTE SI
HORSKÝ KURÝR
OBSAZUJE POZICI:

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ
Náplň práce:
 údržba elektrického zařízení na objektech vodovodů,
kanalizace a čistíren odpadních vod
Požadujeme:
 vyučen, kvalifikace dle vyhl. 50/1978, § 6
 řidičské oprávnění skupiny B, šikovnost, samostatnost, spolehlivost
Místo výkonu práce: dle dohody
Nástup možný:
IHNED
NABÍZÍME:
 jednosměnný provoz – 7,5 hod./den (6,00 – 14,00 hod.)
 5 týdnů dovolené + 3 dny navíc
 stravenka v hodnotě 120 Kč
 příspěvek na penzijní připojištění
 zvýhodněná nabídka v oblasti telefonování i rodinným příslušníkům
 jistota zaměstnání
AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Bližší informace poskytne p. Jiří Luňák - tel. 602 274 702, jiri.lunak@aquark.cz

Roční předplatné pro
obyvatele
Rokytnice
v Orlických horách stojí
90 Kč. Zpravodaj Vám
pošta doručí každý měsíc
do Vaší schránky. Poštovné hradí Město Rokytnice
v O.h.
Objednat
předplatné
můžete buď osobně v redakci Horského kurýra (Infocentrum – Dům
služeb na náměstí) nebo
e-mailem: hoku@rokytnice.cz .

Z ARCHIVU

Fotografie ze sbírky Jaroslava Ďoubka zachycuje
pedagogy rokytnické základní školy. Výjimku tvoří pouze
pan Štajner na levém kraji fotografie. Mnozí poznají, že
druhý zleva je Jan Syrovátko. Muž v klobouku, stojící vedle
něj, je Josef Kubíček, dlouholetý ředitel rokytnické základní školy. Svoji funkci zastával do července roku 1967, kdy
jej vystřídal Josef Lipenský, který na snímku stojí před ním.
JKO
Foto: archiv Jaroslava Ďoubka

Sdružení SPLAV, z.s. a Místní akční
plán vzdělávání na Rychnovsku
pořádá v lednu 2022:
pátek 14.1. 8:30 - 13:30
Párové a kooperativní vyučování v matematice
- Mgr. Lukáš Javorek
Sdružení SPLAV, Javornická1560, Rychnov n. Kn.
středa 19.1. 15:00 – 16:30
Vliv nepodnětného prostředí na vzdělávací potřeby
dítěte a žáka - Mgr. Ing. Ladislav Martinek-psycholog, Mgr. Daniela Hartmanová- speciální pedagog
SPC KHK, Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
čtvrtek 27.1. 12:20 - 15:30
Metoda vědomé stopy pohybu: 2. sdílení
- akad.mal. Táňa Svatošová
Mateřská škola Láň, Českých bratří 1387,
Rychnov n. Kn.
Prosím sledujte naše www a Fcb stránky, kde naleznete případné změny konání a aktualizaci všech akcí.
Registrace viz QR kód,
email: map@sdruzenisplav.
cz, FB: MAP vzdělávání
na Rychnovsku @MAPnaRychnovsku, WEB: www.sdruzenisplav.cz, tel. 777 309 803,
777 227 492

Ohlédnutí a předsevzetí
Začátek nového roku
bývá nakloněn bilancování,
ohlížení se za uplynulým
rokem a vyhlížením do nového.
Zároveň je to čas, který
vybízí k různým předsevzetím, kdy je člověk plný odhodlání je dodržet, aby potom, v průběhu roku zjistil,
že ne vše se podařilo a některá rozhodnutí zapadla časem do úplného zapomnění.
Tak schválně – která
předsevzetí bývají nejčastější?
Zkusím jich pár seřadit,
protože určitě nebudu jediná, kdo na začátek roku
směřuje zásadní změny
a rozhodnutí, podpořená právě tím kouzelným
datem 1.1.:
l
l
l
l
l
l
l
l

přestanu kouřit
zhubnu
budu míň pít
budu hodnější i na lidi,
kteří mě štvou
budu posílat víc peněz
na charitu
nebudu se rozčilovat
kvůli politice
nebudu utrácet za nesmysly
budu častěji se svými
blízkými

l nebudu zpívat na veřejnosti
l nebudu říkat lidem, že
jsou idioti
l nebudu se s nikým dohadovat o ničem, je to ztráta času...
    A takhle by se dalo pokračovat ještě hezkých pár
chvil.
Nu, a pak se najednou
překulí čas a člověk postupně zjistí, co všechno zůstalo nenaplněno, povzdechne
a řekne si – tak od 1.1. to ale
určitě bude jinak!
   A je to lidské, děláme to
skoro všichni, sami sobě slíbíme a potom je to jinak, ale
věřím, že to nejdůležitější je
v nás, na to nepotřebujeme
žádná předsevzetí...
    Nejdůležitější je dokázat
se podívat sám sobě do očí
a vědět, že nikomu neubližuji, že kvůli mně nikdo netrpí a že ještě dokážu pochopit a vcítit se do druhých.
    A tak si klidně můžeme
1.1. dát nějaké předsevzetí,
třebaže ho úplně nedodržíme, bude nám jasné, že
alespoň nějaká část se nám
povedla a příště to bude ještě o kus lepší.
   A ne jen 1.1. 
OP

Jsou lidé, kteří pro nás znamenají celý svět.
O to těžší je se vyrovnat s jejich ztrátou
a naučit se bez nich žít.
Dne 23. ledna 2022 uplyne 1. smutné výročí od chvíle,
kdy nás navždy opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček
pan Adolf Saliger.
Vzpomeneme si také, že
12. ledna tomu bude 6 let od úmrtí
paní Ursuly Saligerové.
Kdo jste je znal,
vzpomeňte tiše s námi.
S láskou stále vzpomínají vnučka
Iveta s rodinou, dcery Marie
a Iveta s rodinami.

Náš rozhovor
S PAVLEM KUBINCEM
O lásce k rottweilerům
a vrcholové sportovní kynologii

Mnoho z nás má doma svého psího miláčka. Ne každý
ale má doma dva statné rottweilery, jako Pavel Kubinec.
Než se pustíme do rozhovoru, dovolte nejprve krátký medailonek: Pavlovi je 46 let, je ženatý a má 14 letého syna.
Pracuje ve Škoda Auto ve Kvasinách jako logistický projektant a celý život žije v Rokytnici v Orlických horách.
Sportovní kynologie, které se v současné době věnuje
již na vrcholové úrovni, postupně vytěsnila většinu jeho
koníčků, z nichž by jmenoval aktivní sport, jako je běh
a kolo. Je také dobrovolný hasič a vášnivý fotograf.

silným stiskem – rottweileři jsou výborní obranáři. Ale jsou
to především psi vyrovnané a klidné povahy, jimž bohužel
média často kazí pověst nejrůznějšími kauzami v rámci tzv.
bojových plemen. Rottweiler je skvělý parťák, jen potřebuje (ovšem jako kterýkoli jiný pes) citlivé vedení a správnou
výchovu a výcvik.
Představ nám prosím své dva psí svěřence.
Kim je pětiletý pes. Stavbou těla to není žádný obr, ale
suprový střeďák, který rychlostí a razancí překvapil nejednoho figuranta. Je to srdcař a neskutečný pracant, obranář
a parťák, který pro mě udělá maximum. Kromě zmíněných
obran Kim vyniká také ve stopách. (Zkoušky a závody probíhají ve třech disciplínách a to je stopa, poslušnost a obrana.) Kim je chovný pes (tj. splňuje náročná kritéria ohledně
zdraví, povahy i vzhledu) a je po něm už několik odchovů.
Navíc kromě toho, že svou pracovní povahu dokázal mnoha
úspěšně složenými zkouškami a závody (získal např. pohár
za nejlepší obranu Mezinárodního mistrovství Rottweiler
klubu ČR pro rok 2021; titul Nejlepší pracovní pes pro rok
2020), vyhrál také hned svou úplně první výstavu, kterou
posuzoval prezident celosvětové federace rottweilerů, pan
Dirk Vandecasteele. A ten Kima neváhal ocenit titulem
CAC. Sečteno a podtrženo – Kim je pro mne snový pes
s obrovskými kvalitami ve všech ohledech – ať jde o sport,
exteriér či o chov.
Letos jsem neodolal a vzal jsem si po Kimovi jeho odchov, takže aktuálně je součástí naší rodiny i ze Slovenska dovezený osmiměsíční divoch Niko Červený mesiac.
Samozřejmě už i s ním sportuji a rád bych, aby Niko šel
ve stejně úspěšných šlépějích jako jeho tatínek Kim.

Pavle, u vašeho domu vždy býval pes. Byl to od začátku
rottweiler?
To je pravda, u našeho domu nikdy nechyběl čtyřnohý
hlídač a kamarád. Nicméně můj první pes byl německý ovčák, fena jménem Rita. Po ní jsem měl ještě jednoho ovčáka. Bylo to mé období seznamování se s kynologií.
Jak ses k rottweilerům dostal?
V roce 1998 jsem si pořídil svého prvního rottweilera,
jmenoval se Reno. Ihned jsem poznal, že přišel pes mého
srdce. Když mi po osmi letech umřel, nebylo jiné východisko, než si pořídit dalšího rottweilera, Bada, a byla to opět
srdcovka. Jak říkají Němci: „Einmal Rottweiler, immer
Rottweiler.“ Neboli: „Jednou rottweiler, navždy rottweiler.“
S oběma svými prvními „rotvíky“ jsem cvičil spíš rekreačně. Teprve se třetím rottweilerem v pořadí, jímž je můj současný sporťák Kim Moravia Boxrott, jsem naplno propadl
kouzlu sportovní kynologie. Tímto za něj děkuji chovateli
Zdeňku Bílkovi – stali se z nás navíc i dobří přátelé, čehož
si moc vážím.

Od roku 1990 existuje Rottweiler klub České republiky.
Jsi jeho členem?
Ano, považuji to za jistou prestiž a součást svého života
s rottweilery. Navíc, aby mohl závodník reprezentovat svou
zemi na mistrovství světa, musí být členem chovatelského
klubu. Není ani vyloučeno, že se zapojím do oficiálního
dění ještě aktivněji – jakožto člen předsednictva.

Jak bys rottweilery popsal jako plemeno? Jací to jsou
Zmiňuješ mistrovství světa. Asi ne všichni ví, Pavle, že
psi a jakou mají povahu?
Rottweiler je středně velké, robustní plemeno, které vzbu- ses v polovině října zúčastnil Mistrovství světa rottweizuje oprávněný respekt, neboť je to pracovní pes s velmi lerů ve sportovní kynologii ve stopách (MS IFR IFH),

které se konalo v Maďarsku. Jak se tam dařilo české
reprezentaci?
S Kimem jsme splnili nominační limit pro účast na Mistrovství světa ve stopařské kategorii IFH1 a být součástí celé
české výpravy se stalo mým splněným snem. Česká republika v podstatě vyhrála úplně vše, co mohla. Stali jsme se
mistry světa v týmech, v jednotlivcích, a to v kategorii IGP
i stopařské IFH. Pro nás s Kimem celý týden v maďarském
městě Jakabszallás znamenal především hromadu zkušeností
a zážitků, které bychom jinde těžko získali. Máme teď další
motivaci a cíl, kam směřovat a čeho chceme dosáhnout.
Kim si z Maďarska bohužel přivezl i cosi nechtěného.
Klíště. O co šlo?
Bohužel v Maďarsku se vyskytuje klíště, piják lužní, které je přenašečem babeziózy, a přestože se tento druh dostává už i do Česka, veterinární lékaři u nás nemají schválené
léky. My jsme si sice bohužel toto klíště dovezli, ale naštěstí
se nám včasným odhalením nemoci a nasazením léků, které
jsme sehnali pouze na jedné klinice v Praze, povedlo Kimovi pomoci. Nicméně průběh byl rychlý a dramatický, v době
podání léku už Kim přestával chodit… V únoru nás čekají
ještě jedny testy, nicméně věřím, že jsme z toho venku.
Potřebují rottweileři, kteří se účastní závodů ve sportovní kynologii, speciální stravu?
Každý pes by měl dostávat především vyváženou a plnohodnotnou stravu, ať již jsou to granule nebo krmení syrovými potravinami (tzv. BARF). Pes ve sportovní zátěži
musí samozřejmě dostávat to nejlepší, takže já spoléhám
na superprémiové granule, ale dokrmuji i syrovým masem,
tj. hovězí svalovina, kuřecí skelety apod. Kromě stravy je
stejně tak důležité udržovat psa ve skvělé kondici a nepodceňovat jeho fyzičku. Je to stejné jako u lidí.

KONEC ČÍNSKÉ ČTVRTI V ROKYTNICI
Kdo z nás si tuto čtvrť I a II pamatuje? Myslím, že se
přeci jen několik pamětníků najde. Původně čtvrť I stávala
v minulosti pod kaplí sv. Anny tam, kde se nyní nachází
část dvora firmy Asseco a z části, kde nyní stojí kotelna
pro sídliště Průkopník. Z těchto míst se kdysi spoustu let
ozývalo kvokání, kejhání, hudrání, chrochtání, ale i mečení
a bečení. Lidé, kteří bydleli v nedalekých bytovkách, si rádi
chovali domácí zvířátka, která se projevovala výše uvedeným způsobem.   Sám si toto místo dobře pamatuji. Jako
děti jsme tu prožívaly různá dobrodružství coby Vinnetou
a Old Shatterhand s celou bandou apačů a desperátů. Honičky mezi boudami do pozdních hodin neměly chybu. Horší
dobrodružství pak bylo při návratu do svých domovů. Pak
přišla chvíle, kdy se toto místo začalo měnit ve staveniště
z důvodu výstavby nové kotelny. Tím skončila čínská čtvrť
I, ale ne nadlouho. Jelikož láska ke zvířatům měla svoji sílu,
rozhodlo se vedení na bývalém Státním statku v r. 1986 postavit čínskou čtvrť II. Na jiném místě a o něco úhledněji.
Takže bohužel, nebo bohudík (?!) se kaple sv. Anny opět
zaposlouchala do zvířecí řeči, ale z jiné strany. Samozřejmě
„nic netrvá věčně“ a letos na podzim se již zmiňovaná parta
fotbalistů ve svém volném čase pustila do hledání pokladů
a způsobem demolice zajistila konec čínské čtvrti II. Tornádo by si neporadilo lépe s tímto místem, které poslední roky
nevypadalo příliš vábně. Celou spoušť nakonec precizně
douklidila a urovnala firma Standa Sýkora se svou technikou. Na první pohled je vidět, že se to povedlo a místo, už
bez zvuků zvířecí řeči, bude pomalu zarůstat trávou a šlechtit se na parkovou úpravu. A kdo ví, co přinesou budoucí
roky ...
SaM.

Co bys vzkázal těm, kteří si chtějí pořídit rottweilera
a chtějí s ním sportovat?
Pořízení jakéhokoli psa by mělo být zodpovědné rozhodnutí, tím spíš pokud jde o rottweilera, který miluje práci a pohyb. Sportovní vedení psa a jeho výcvik je časově
náročná záležitost, například stopa se vypracovává i po několika hodinách, takže ani nemrknete a v terénu na stopě
strávíte půl dne. Trénink obran pak vyžaduje zkušeného
a kvalitního figuranta, za kterým mnohdy dojíždím i desítky
kilometrů. Poslušnost trénuji v podstatě denně, ať formou
hry nebo klasického výcviku. Od jara do podzimu pak jezdíme na výcvikové tábory a víkendy, nyní již i na závody…
Sportovní kynologie je má obrovská vášeň, ale je to koníček náročný na čas a v neposlední řadě i finance. Nicméně
chvíle strávené s milovaným psem a s kamarády, to je ta
největší odměna. A tak bych zde na úplný závěr rád vyslovil
poděkování několika z nich, jsou to např. Jaroslav Kovář,
Pavel Hylák, Standa Ševčík, Míra Klapal a Jana Králová.
Děkuji i své ženě Janě za zázemí a podporu.
Děkuji za rozhovor
Jiří Koblása

PEDIKÚRA
K VÁM DOMŮ
Hana Vacková

Tel.: 732 228 319

MŠ Rokytnice
Živý betlém v podání dětí
a učitelek z Mateřské školy v Rokytnici jsme mohli
o uplynulých Vánocích vidět
trochu netradičně. Jak sama
paní ředitelka školky akci
nazvala: Živý betlém „za plotem“. Kolemjdoucí kolem
školky mohli přes plot shlédnout betlémský příběh a spolu s dětmi se naladit na předvánoční čas. V pátek 17.12. se děti v betlémském průvodu
vydaly od školky na náměstí. Zpěvem a svou roztomilostí
potěšily spoustu lidí všech věkových kategorií.	    ZS

365
Čeká nás nových 365 dní v novém roce.
365 nadějí
365 nových šancí
365 vzpomínek
365 příležitostí udělat svůj život lepší
365 možností pomoci

MŠ Bartošovice
Vánoce, Vánoce přicházejí…

Po velkém vítání Martina na bílém koni s Dorotkou a společné
canisterapii s kamarády ze stacionáře a s fenkou Donkou jsme se
začali těšit na Ježíška.
Během krásného Adventu děti pekly, vyráběly, zpívaly koledy
a poznávaly vánoční tradice. Navštívil nás Mikuláš s Andělem
a čertem a na závěr jsme se všichni sešli u stromečku plného dárečků a u krmelce obdarovat lesní zvířátka. A pak, že jsme nebyli
hodní!
Hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce 2022 přeje Mateřská škola Bartošovice V O.h.

365 zamyšlení
365 zastavení
365 úsměvů
365 druhů lásky
Záleží na úhlu pohledu.
Užijte si ten nejkrásnější nastávající nový rok každý
den, každou chvíli a s úsměvem.                              OP

ZNAKY A ERBY MĚST
A ŠLECHTICKÝCH RODŮ - 67. DÍL
Tento znak patří obci ... (PRVNÍ TAJENKA), které najdete asi 12 km od Hradce Králové směrem na ... (DRUHÁ
TAJENKA). Znak je prakticky nový, neboť byl obci udělen
v roce 2018. Zlaté dělo symbolizuje krvavou válku v roce
1866. Červená barva poukazuje na smrt vojáků všech zúčastněných vojsk a také na dělostřelecké bombardování,
které tuto obec postihlo. Dále je zde znázorněna i řeka Bystřice a také zlatý list ukazující na místní ... (TŘETÍ TAJENKA) vysázené v roce 1918.

– 9. Mravouka, rané. – 10. Tyč vozu, Mládežnický
sportovní klub (zkr.), pokynutí (zastarale), řecký bůh
stád, zkratka „slečny“. – 11. Hle, provádět typizaci
předmětů, řadová číslovka. – 12. Řeka v Rusku, polykati tekutinu, tribuna pro významné hosty. – 1. Mohutněti, poslední Rožmberk, jméno spisovatele Pavla,
mezinárodní astronomická jednotka pro světelný rok.
– 14. Ženské jméno (20.11.), sváděti. – 15. Příslušník
drávidských národů v Indii, oteklá.
NÁPOVĚDA: G – BARIK, H – STERN, M – STILI,
2 - TABART, 5 – AAM, 12 – IČERA, 13 – LY, 15 –
TAMIL.
Vladimír Čihák
Znění tajenek v tomto čísle na str. 16

Mikuláš s čerty v Říčkách
Není třeba vysvětlovat, z jakého důvodu neproběhlo tradiční setkání s Mikulášem v Říčkách. Děti však nepřišly
zkrátka. Mikuláš s andělem a partou pekelníků navštěvovali
děti doma.
Kvůli rozlehlosti a kopcovitému charakteru obce nechodila družina pěšky, ale vozila se v hasičském speciálu GAZ.
Návštěvy probíhaly venku u chalup, bezkontaktně, s dostatečnými rozestupy a potřebnou desinfekcí . Všichni si to
náramně užili.                             ZS, Foto: Linda Westcott

HLÁSKOVÁ KŘÍŽOVKA
VODOROVNĚ: A. Svatební květina, druh ovce. – B.
Mořská vydra, DRUHÁ TAJENKA. – C. Záhon, nerost. – D. Druh doutníků, jméno zpěvačky Gombitové.
– E. Církevní skladba, trojslabičná vzestupná metrická
stopa, nejmenší částečka hmoty. – F. Český hokejista,
PRVNÍ TAJENKA, volání na husy. – G. Mléčný nápoj, technická nádoba, nářečně „strop“. – H. Anglicky
„přísný“, protivy, kolem. – I. Úmrtní oznámení, druh
hřibů, prázdná stránka knihy. – J. Defenzíva, jehličnatý strom, zbytky nápoje. – K. Český spisovatel, narážet rukama do dlaní, jihoevropan. – L. Libá vůně,
chemické vlákno, posvátná. – M. Pryč, řeka ve Španělsku, léky ve tvaru tyčinek. – N. TŘETÍ TAJENKA.
SVISLE: 1. Slovensky „rohlík“, výtrus. – 2. Užitková rostlina, oděv univerzitních mistrů. – 3. Taška, slovensky „keř“, španělsky „řeka“, primát. – 4. Poplach,
vřava, SPZ Martina. – 5. Druh květenství, předplatitel,
jednotka objemu Nizozemí. – 6. Souhlas, SPZ Sniny,
neobut, pobídka, moje. – 7. Černomořské lázně, město v Itálii. – 8. Rušiti chybu při pletení, chobotnatec.

TRAFIKA PETR KUNC
ROKYTNICE
NABÍZÍ:

q Nástěnné a stolní kalendáře, diáře na rok 2022
q Krmivo pro psy, kočky a ptactvo
q Kancelářské potřeby
q Výměna bombiček – Soda stream
q Fotosběrna
q Výběr peněz z Air bank (prostřednictvím terminálu Sazka)

Mikuláš přišel
i do Bartošovic

Vlastně přijel. V sobotu
4. prosince byl nejprve rozsvícen vánoční strom u interaktivního dětského hřiště.
Zde také při kytaře zazněly
vánoční koledy a jiné příhodné písně. Ty si spolu
zazpívalo i obecenstvo. Dospěláci se mohli zahřát tradičním punčem.
Poté se ozvalo zvonění
a před kulturní dům přijelo
koňské spřežení s nazdobeným vozem, na kterém seděli ještě nazdobenější Mikuláš
a anděl. Současně se vyrojili

čerti. A začalo rozdávání
připravených dárků. Ty byly
pro místní děti a děti chalupářů. Přihlášených bylo 25.
Rodiče ostatních dětí mohli
přinést dárky pro své ratolesti, obdarovávání téměř
nebralo konce.
Hezký podvečer byl završen společným posezením
s občerstvením v Komunitním centru.
Pořadatelé: Obec Bartošovice a Komunitní centrum
Text a foto:
Petr Zámečník

Na Kopeèku bylo vánoènì
Na rozdíl od některých jiných zemí máme štěstí, že slovo
„Vánoce“ není u nás na Černé listině. Ono stačí, že nám to
komplikuje Covid 19.
V chráněných dílnách Kopeček v Bartošovicích se sice
tradiční vánoční jarmark ze známých důvodů nemohl konat,
ale úplně zavřeno nebylo. Ve dnech 11. a 12. prosince byl
v obchůdku dílen vyhlášen prodloužený prodej s rozšířeným sortimentem o výrobky dalších řemeslníků. Nechyběly
ani živé ukázky práce kováře a košíkáře. Vše samozřejmě
za přísného dodržování předpisů nařízených vládou.
Veřejnosti přístupné prostory byly vánočně vyzdobeny.
Velký zájem byl o občerstvení, které si ovšem zájemci odnášeli zabalené s sebou, ale na to jsme již leckde zvyklí.
Navzdory všem omezením přišlo množství návštěvníků,
počasí i tržba se také povedly, o dobrou náladu nebyla nouze.
Současně v sobotu 11. prosince se konal Den otevřených
dveří v blízké Základní škole speciální - Sdružení Neratov.
Také o návštěvu nové, ve všech směrech moderní školy, byl
velký zájem.
Text a foto: Petr Zámečník

q Ilustrační foto

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem
přátelům a známým za projevenou soustrast
a květinové dary při úmrtí paní Bohušky
Kroulíkové. Panu Antonínu Jiroutovi
děkujeme za smuteční řeč.
Zarmoucená rodina

q Detail nové budovy Základní školy speciální
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OREDO s.r.o., se sídlem Nerudova 104, 500 02 Hradec Králové; Iɇ 25981854; DIɇ: CZ 25981854; spoleʊnost zapsaná v obchodním rejstʭíku, spisová znaʊka C 18628
vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Vlak
Příjezd Odjezd Druh Číslo

Příjezdy a odjezdy vlaků
Příjezdy aVodjezdy
vlaků
ROKYTNICE
ORL. HORÁCH
Platí od ..
..
ROKYTNICE
V ORL.doHORÁCH
směr

6.54
7.10

Os
Os
Os

25222
25223 Doudleby nad Orlicí( 7.54)
25224

12.41 13.19

Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os

25225
25223
25226
25227
25225
25228
25226
25229
25227
25230
25228
25232
25229

12.51
13.19

Os
Os
Os

25230
25231 Doudleby nad Orlicí(14.01)
25232

15.19

Os
Os
Os
Os

25233
25231
25234
25235
25233

15.19
17.09
17.29
17.09
18.54
17.29
19.28

Os
Os
Os
Os

25234
25236
25235 Doudleby nad Orlicí(16.01)
25238

Os
Os
Os

25236
25237 Doudleby nad Orlicí(18.14)
25238

Os
Os

25240
25237 Doudleby nad Orlicí(18.14)

19.28

Os
Os

25239 Doudleby nad Orlicí(20.54)
25240

Os

25239 Doudleby nad Orlicí(20.54)

8.34
9.00
8.34

9.09

10.34
9.00

11.19
9.09
12.41
10.34

12.51
11.19

14.41
14.59
14.41
16.41
14.59
16.41

18.54
21.34
21.34

Platí od ..
do Poznámky
..
do

Z

Os Vlak
25220
Příjezd
Odjezd
Druh
Os Číslo
25221 TýništěZnad Orlicí( 5.53)
6.51
25222
Os
25220
6.54
4.50
25224 Týniště nad Orlicí( 5.53)
7.10 Os 25221
6.51

4.50

Týniště nad Orlicí( 7.56)
Doudleby nad Orlicí( 7.54)

směr

Týniště nad Orlicí( 5.50) jede v W
do

Týniště nad Orlicí( 5.50)
7.52)
Doudleby nad Orlicí( 7.48)
Týniště nad Orlicí( 7.52)
Doudleby nad Orlicí( 7.48)
Doudleby nad Orlicí( 9.47)

Doudleby
nad
Orlicí(
9.54)
Týniště
nad
Orlicí(
7.56)
Doudleby
Doudlebynad
nadOrlicí(11.57)
Orlicí( 9.47)
Orlicí(12.01)
Doudleby nad Orlicí(
9.54)
Doudleby nad Orlicí(12.01)

Týniště nad Orlicí(13.55)
Doudleby nad Orlicí(14.01)

Týniště nad Orlicí(11.57)
Orlicí(13.51)
Doudleby
Doudleby nad Orlicí(13.57)
Týniště nad Orlicí(13.51)
Doudleby nad Orlicí(13.57)
Doudleby nad Orlicí(15.57)

Doudleby
nad
Orlicí(16.01)
Týniště
nad
Orlicí(13.55)
Doudleby nad Orlicí(15.57)
Doudleby nad Orlicí(17.47)
Doudleby nad Orlicí(18.07)
Doudleby nad Orlicí(17.47)
Doudleby nad Orlicí(18.07)
Doudleby nad Orlicí(20.06)
Doudleby nad Orlicí(20.06)

jede v W

Poznámky

jede v W
E a , nejede 25.XII., 1.I.;
jede v W
c; av W
jede
jede v E a ;
jede
c; av E a , nejede 25.XII., 1.I.;
c; a
jede v W
jede v E a ;
c vaE a ; a v E a 
c;
cvE
jede
v Wa ; a v E a 
c v E a ; a v E a 
c v E a ; a v E a 
jede
v Wa ; a v E a 
c
vE
jede
vE
aa
;;
avEa
c
vE
c; av W
jede
jede v E a ;
jede v E a ;
c; a
c; a
jede v W
jede v E a ;
c vaE a ; a v E a 
c;
nejede
jede
v W24.XII.;
c vv E
Ea
a ;
; a
a vv E
Ea
a

c
jede v W
nejede 24.XII.;
jede
vE
24.XII.;
c
vE
aa
;,
anejede
vEa
c; av W
jede
nejede 24., 31.XII.;
jede
c; av E a , nejede 24.XII.;
c; a
nejede 24., 31.XII.;
nejede
c; a 24., 31.XII.;
c; a
nejede 24., 31.XII.;
nejede
c v D,24.,
E a31.XII.;
23.XII., 14. – 17.IV., 4.,
c;
a 27.IX., 27.X., 16.XI.; a v D,
5.VII.,
nejede
24., 31.XII.;
E a 23.XII.,
14. – 17.IV., 4., 5.VII.,
c
v D,27.X.,
E a 23.XII.,
27.IX.,
16.XI. 14. – 17.IV., 4.,
5.VII., 27.IX., 27.X., 16.XI.; a v D,
E a 23.XII., 14. – 17.IV., 4., 5.VII.,
27.IX., 27.X., 16.XI.

VYSVĚTLIVKY / ERKLÄRUNGEN / EXPLANATION:
Druh vlaku

Další informace o vlaku

Os Osobní vlak / Regionalzug
/ Local train
c přeprava spoluzavazadel (do vyčerpání kapacity) /
VYSVĚTLIVKY
/ ERKLÄRUNGEN
/ EXPLANATION:

Fahrradbeförderung (unter Aufsicht des Reisenden, bis zur
Dopravce vlaku je uveden ve sloupci „Poznámky“; pokud není uveden, je dopravcem
Druh
vlaku
informace o vlaku / carriage of registered luggage (until
vlaku společnost
České dráhy, a.s. / Das Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) steht Další Kapazitätsauslastung)
Os
Osobní
vlak
/
Regionalzug
/
Local
train
c přeprava
spoluzavazadel (do vyčerpání kapacity) /
in der Spalte „Poznámky“; wenn nichts angeführt ist, geht es um EVU České dráhy, a.s. /
full capacity)
(untercestujících
Aufsicht des
Reisenden,
bis zur
Dopravce
vlaku
je uveden (RU)
ve sloupci
„Poznámky“;
pokud není
uveden,
dopravcem
The Railway
Undertaking
is listed
in the “Poznámky”
column;
if notjestated,
the RU
a Fahrradbeförderung
vůz vhodný pro přepravu
na vozíku
nevybavený
Kapazitätsauslastung)
/ carriage
of registered luggage
vlaku
společnost
České dráhy, a.s. / Das Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) steht
is České
dráhy, a.s.
zvedací plošinou / Wagen
mit Rollstuhlfahrerabteil
ohne(until
in
der Spalte
„Poznámky“; wenn nichts angeführt ist, geht es um EVU České dráhy, a.s. /
full
capacity)
Omezení
jízdy
Hebelift
/ a coach suitable for carriage of people
The Railway Undertaking (RU) is listed in the “Poznámky” column; if not stated, the RU
vhodný pro not
přepravu
cestujících
na vozíku
W pracovní dny / Arbeitstage (gewöhnlich Montag bis Freitag) / working days a vůz
on wheelchairs
equipped
with a platform
lift nevybavený
is České dráhy, a.s.
zvedací plošinou / Wagen mit Rollstuhlfahrerabteil ohne
(usually from Monday to Friday)
Omezení
jízdy
Hebelift / a coach suitable for carriage of people
 neděle
a státem uznané svátky / Sonntage und Feiertage / Sundays and
W pracovní
dny / Arbeitstage
(gewöhnlich Montag bis Freitag) / working days
on wheelchairs not equipped with a platform lift
holidays confirmed
by the state
from(pondělí-neděle)
Monday to Friday)
@-F (usually
dny v týdnu
/ Wochentage (Montag-Sonntag) / days of
 neděle
a státem uznané svátky / Sonntage und Feiertage / Sundays and
week (Monday-Sunday)
holidays confirmed by the state
@-F dny v týdnu (pondělí-neděle) / Wochentage (Montag-Sonntag) / days of
week (Monday-Sunday)

Provozovatel dráhy

Obchodní jména a sídla dopravců

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná /,   Praha 
spravazeleznic.cz
Provozovatel
dráhy

České dráhy, a.s., nábřeží
L. Svobody /,   Praha 

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná /,   Praha 
spravazeleznic.cz

Obchodní jména a sídla dopravců
České dráhy, a.s., nábřeží
L. Svobody /,   Praha 

Okénko do historie
rokytnické kopané
Jak už to tak bývá, vše se odehrává ve vlnách. Horší střídají ty lepší. Takto bych charakterizoval fotbalové dění v letech 1974 a 1975. Ještě na jaře 1974 naši fotbalisté bojovali
o udržení v soutěži. Na podzim již opanovali první příčku.
Tu sice ve druhé jarní části neudrželi, ale chuť si spravili vítězstvím ve IV. ročníku setkání Rokytnic uskutečněné v Rokytnici nad Rokytnou. V předchozím ročníku o prvenství
přišli až v posledním zápase.		
Pavel Koukol

q Setkání Rokytnic (Rokytnice nad Jizerou) 1974: zleva nahoře: Bílek, Bílková, Aliger, Štefek, Štajner, (?),
Hanuš; dole: Hájek, Petříková, Dostálková, Podolský,
Országh

q Setkání Rokytnic (Rokytnice nad Jizerou): zleva nahoře: Kánský, Cit, Jirout, Novák Jos., Vlasák, Dostálek, Šafránek, Háva; dole: Novák Jan, Petřík, Števko,
Pelant, Štěpánek

q Setkání Rokytnic (Rokytnice nad Rokytnou) zleva
nahoře: Háva, Ruman, Cit, Dostálek, Rücker, Kánský,
Luňák, Novák Jan, Novák Josef, Matějíček, Jirout,
Friedrich, Števko, Žížala, Zubatý; dole: (?), Blažek,
Štěpánek, Charvát, Petřík, Hanuš, Štajner, (?)

TURNAJ V HODU ŠIPEK NA BOŽÍ HOD
Manželé Rjabakovi,
kteří provozují obchůdek a kavárnu v Říčkách, upořádali na první
svátek vánoční turnaj
v šipkách. Hry se zúčastnilo deset hráčů, z nichž
jako nejlepší byl oceněný „Říčkovský lišák“.
Velké zastoupení hráčů
bylo ze sboru dobrovolných hasičů z Rokytnice. Strávili zde příjemné
vánoční odpoledne provoněné punčem a cukrovím. Rjabakovi děkují
sponzorům akce: Sklad

piva Helvíkovice, Farma Sokol Rampuš, Selka Rokytnice, Božena
Charvátová.
ZS

Konec roku v Rokytnici

q Tradiční půlnoční mše ve vánočně vyzdobeném kostele
Všech Svatých v Rokytnici.		             JKO
q Betlémské světlo
     Rokytnická římskokatolická farnost uspořádala na Štědrý
den tradiční rozdávání betlémského světla. Tentokrát se
vše muselo obejít bez přítomnosti starosty města i pana
faráře, i tak byl ale zájem o plamínek zapálený v místě
narození Ježíše Krista velký. O jeho rozdávání se staraly
skautky Míša a Eliška.			            JKO

ZNĚNÍ TAJENEK V TOMTO ČÍSLE
1. Benátky
2. Jičín
3. památné lípy

MĚSTO
ROKYTNICE
V ORLICKÝCH HORÁCH
517 61
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q Silvestrovské ohňostroje na rokytnickém náměstí.
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