ROČNÍK 30

ČÍSLO 1

LEDEN 2020

Horský kurýr slaví 30 let!

q Logo ke třicetinám Horského kurýra vytvořila rokytnická výtvarnice paní Iva Nováková. Zdobit titulní
stranu bude celý rok.

CENA 10,-

Leden 1873
Byl leden 1873. Obyvatelé Rokytnice byli tehdy
převážně Němci. Starostou
Rokytnice, ke které ještě
nepatřily samostatné Dolní,
Prostřední ani Horní Rokytnice, byl Franz Christen.
Kovář, krejčí, ponocný a čtrnáct mužů dalších
profesí se tehdy sešlo, aby
v našem městě založilo Sbor
dobrovolných hasičů. Začala
tak dlouhá a zajímavá historie, která se trochu vytrácí
pouze v období 2. světové
války. Sbor je vždy připraven pomoci v kritických
okamžicích.
Znovu byl v kalendáři
leden. Tentokrát 2.1.1989
obyvatelé části Rokytnice
zvané „Na Špici“ na tento
den dlouho nezapomenou.
Výbuch a následný požár
zcela zničil část výrobny
vánočních ozdob. Na místo
dorazily čtyři hasičské jednotky. Pamětníci vzpomínají, že místo po výbuchu
vypadalo hrozivě. Naštěstí
nedošlo k žádnému zranění
ani ztrátám na životech.
Opět je v kalendáři leden,
píšeme rok 2020. Letos to
bude 5 let, co byla hasičům
předána budova nové hasičské zbrojnice a oni tak získali potřebné zázemí a důstojné podmínky pro svou práci.
Výročí založení sboru sice
není kulaté, ale za malou
vzpomínku určitě stojí.
JKO

ZPRÁVY

z Rokytnice v Orlických horách

Z Rady města

Kompletní text usnesení rady
a zastupitelstva města je uveden
na internetových stránkách města www.rokytnicevoh.cz nebo
k nahlédnutí na Městském úřadu v Rokytnici v O.h.

Informace z jednání Rady města Rokytnice v Orlických horách
konaného dne 18.11.2019 – Zkrácený výpis
l Žádost o posílení fondu reprodukce majetku - Základní škola
Ředitel Základní školy Rokytnice v O.h. požádal o příspěvek na posílení
fondu reprodukce majetku ve výši nákladů letos vynaložených na opravy
budovy školy. Radě byl předložen soupis těchto oprav, jejichž celkové
náklady činily 128.627,72 Kč.
Rada města Rokytnice v O.h. doporučuje zastupitelstvu města schválit
navýšení příspěvku do fondu reprodukce majetku Základní školy Rokytnice v O.h. o 129.000 Kč.
l Dílčí přezkoumání hospodaření města za rok 2019
Radě města byl předložen zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Rokytnice v O.h. za rok 2019.
Rada města Rokytnice v O.h. bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Rokytnice v O.h. za rok 2019.
l Nabídka krátkodobého kontokorentního úvěru - Česká spořitelna a.s.
Město Rokytnice v O.h. vstoupilo do jednání s Českou spořitelnou, a.s.
o možnosti poskytnutí krátkodobého kontokorentního úvěru pro rok 2020.
Kontokorent by byl čerpán, pokud by bylo třeba předfinancovat některý
projekt před tím, než bude městu proplacena dotace. Česká spořitelna a.s.
podala indikativní nabídku. V případě souhlasu zastupitelstva by bylo
možné požádat o smlouvu, kterou by do konce roku ještě schvalovalo zastupitelstvo. Úrok by město hradilo jen v případě, že by kontokorent byl
skutečně čerpán. Za rezervaci a nečerpání nic město hradit nebude.
Rada města Rokytnice v O.h. doporučuje zastupitelstvu města schválit
indikativní nabídku České spořitelny, a.s. na poskytnutí krátkodobého
kontokorentního úvěru za účelem překlenutí časového nesouladu mezi
tvorbou a potřebou finančních zdrojů rozpočtu v roce 2020.
l Aktualizace programu regenerace MPZ
Rada města byla seznámena s aktualizací Programu regenerace městské
památkové zóny.
Rada města Rokytnice v O.h. doporučuje zastupitelstvu města schválit aktualizaci Programu regenerace MPZ Rokytnice v Orlických horách
schváleného dne 30.11.2015 podle předloženého návrhu.
Rada města Rokytnice v O.h. bere na vědomí zápis ze zasedání komise pro regeneraci MPZ Rokytnice v O.h.
l Žádost obce Zdobnice
Obec Zdobnice požádala o spolupráci na úseku požární ochrany. Podle
příslušného ustanovení zákona o požární ochraně je povinností obce zřídit jednotku sboru dobrovolných hasičů. Za situace, kdy obec, stejně jako
Zdobnice, domovskou jednotku SDH nemá, je povinností obce navázat
smluvní spolupráci s jinou jednotkou SDH, která bude povinnosti domovské jednotky plnit. Příslušná smlouva podléhá souhlasu HZS HK,
o který požádá obec Zdobnice.

Rada města Rokytnice v O.h. bere na vědomí žádost obce Zdobnice
o spolupráci na úseku požární ochrany.
Rada města Rokytnice v O.h. ukládá starostovi města dojednání
konkrétních podmínek spolupráce.
l Ukončení nájemního vztahu - STAVING VM s.r.o.
Radě města byla předložena dohoda o skončení nájmu prostor sloužících
k podnikání. Předmětem nájmu je část budovy bez čp. a eč. na st. p. č.
677 zastavěná plocha a nádvoří a parcely č. 730/5 ostatní plocha v obci
a katastrálním území Rokytnice v O.h., konkrétně box č. 1 až 5 o celkové výměře 405 m2 a části shora citované pozemkové parcely o celkové
výměře 550 m2. Nájemní smlouva je uzavřena s firmou STAVING VM
s.r.o.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu prostor sloužících k podnikání s firmou STAVING VM s.r.o.,
IČ 620 286 42, se sídlem Generála Svatoně 730, 566 01 Vysoké Mýto
ke dni 31.12.2019.
l Návrh na zvýšení ceny za prodej sáčků za bioodpad
Paní tajemnice přednesla návrh na zvýšení ceny za prodej sáčků na bioodpad. V současné době je cena stanovena na 20 Kč za jedno balení
(15 kusů), a to ceníkem ze dne 23.01.2017. Náklady na pořízení tohoto
jednoho balení pro město představují 65 Kč. V současné době jedno balení nově obsahuje 22 kusů, cena však zůstala stejná. Z ceny 20 Kč, které
město získá za prodej jedné role kompostovatelných sáčků, pak město
ještě odvádí DPH. Navrhuje se zvýšit cenu za prodej sáčků na bioodpad
na 40 Kč za jedno balení (22 kusů).
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje ceník, který s platností
od 01.01.2020 stanoví cenu za prodej sáčků na bioodpad, kdy jedno balení sáčků (22 kusů) se bude prodávat za 40 Kč (cena včetně DPH). Tento
nový ceník nahrazuje ceník ze dne 23.01.2017.
l Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy o nájmu
- EKOENERGY MORAVIA s.r.o.
Na základě smlouvy o dodávkách tepelné energie z 24.09.2019 se
firma EKOENERGY MORAVIA s.r.o. zavázala dodávat teplo pro
objekt Zdravotního střediska v Rokytnici v O.h. na adrese Sídliště
1. máje čp. 457 v Rokytnici v O.h. Smlouva byla sepsána na základě
zadávací dokumentace, ve které bylo jasně vymezeno, jaké úpravy
bude nutné provést, včetně výměny kotle. V termínu do 18.11.2019
firma neučinila konkrétní kroky vedoucí k faktické realizaci díla. Aktuálně je teplo do zdravotního střediska dodáváno ze stávajícího uhelného kotle. Topná sezóna byla zahájena. Na základě smlouvy o nájmu
z 31.10.2019 byly uvedené firmě pronajaty prostory kotelny a uhelny v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 457. Vzhledem k uvedenému se navrhuje odstoupit od smlouvy o dodávkách tepelné energie
z 24.09.2019 a podat výpověď smlouvy o nájmu prostoru sloužícího
k podnikání z 31.10.2019.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje odstoupení od smlouvy o dodávkách tepelné energie z 24.09.2019 uzavřené s firmou EKOENERGY MORAVIA s.r.o., IČ: 292 857 80, se sídlem Nádražní č.p. 1000,
696 03 Dubňany.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje podání výpovědi smlouvy
o nájmu prostoru sloužícího k podnikání z 31.10.2019 uzavřené s firmou
EKOENERGY MORAVIA s.r.o., IČ: 292 857 80, se sídlem Nádražní
č.p. 1000, 696 03 Dubňany.
Informace z jednání Rady města Rokytnice v Orlických horách
konaného dne 02.12.2019 – Zkrácený výpis

l Inventarizace majetku k 31.12.2019
Radě byl předložen návrh vedoucí finančního odboru na provedení inventarizace majetku a závazků města pro rok 2018.

č. 11501821 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR se Státním fondem životního prostředí České republiky, IČ: 000 207 29, se sídlem Kaplanova
1931/1, 148 00 Praha 4.

Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje provedení inventarizace majetku a závazků města pro rok 2019 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 270/2010 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a pověřuje starostu k vydání příkazu
k provedení inventarizace.

l Ceník veřejného pohřebiště
Radě města byl k projednání předložen aktualizovaný ceník veřejného
pohřebiště, který zohledňuje aktuálním měřením zjištěné rozměry hrobových míst.

l Obecně závazné vyhlášky města
Radě města byly k projednání předloženy návrhy obecně závazných vyhlášek č. 1/2019 - 6/2019.
Rada města Rokytnice v O.h. doporučuje zastupitelstvu města schválit
obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 - 6/2019.
l Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2020
Radě města byly předloženy návrhy rozpočtů na rok 2020 ZŠ a MŠ Rokytnice v O.h. a střednědobé výhledy na rok 2021 - 2023 těchto příspěvkových organizací.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Rokytnice v O.h. v rozsahu předloženého návrhu
v souhrnné výši příjmů 25.230 tisíc Kč a výdajů 25.100 tisíc Kč. Zároveň
schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Rokytnice v O.h.
na roky 2021 - 2023.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Rokytnice v O.h. v rozsahu předloženého návrhu
v souhrnné výši příjmů 5.086 tisíc Kč a výdajů 5.086 tisíc Kč. Zároveň
schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Rokytnice v O.h.
na roky 2021 - 2023.
l Smlouva o provedení hudební produkce
Radě města byla k projednání předložena Smlouva o provedení hudební
produkce se skupinou Kabát Revival, která se má konat v rámci Anenské
pouti dne 24.07.2019 od 20:00 hod. do 21:30 hod.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje Smlouvu o provedení hudební produkce č. 29/2019 se skupinou Kabát Revival, Na Bělidle 945,
517 21 Týniště nad Orlicí.
l Dohoda o poskytnutí plánované pomoci na vyžádání v rámci IZS
Radě města byl k projednání předložen návrh dohody o poskytnutí plánované pomoci na vyžádání v rámci integrovaného záchranného systému mezi ČR - Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje,
Královéhradeckým krajem, Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje a Městem Rokytnice v O.h.. Předmětem a účelem
dohody je sjednocení pravidel spolupráce v oblasti přednemocniční péče
formou plánované první pomoci na vyžádání poskytované předurčenými
jednotkami požární ochrany v rámci IZS ČR.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje Dohodu o poskytnutí plánované pomoci na vyžádání v rámci integrovaného záchranného systému
mezi ČR - Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje,
Královéhradeckým krajem, Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje a Městem Rokytnice v O.h.
Rada města Rokytnice v O.h. bere na vědomí Záchranný plán poskytování přeshraniční pomoci prostřednictvím jednotek požární ochrany
schválený Dolnoslezským vojvodstvím a Královéhradeckým krajem.
l Smlouva o poskytnutí podpory za Státního fondu životního prostředí ČR
Radě města byl k projednání předložen návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Předmětem
smlouvy je poskytnutí podpory ve výši 600.000 Kč na akci „Město Rokytnice v O.h. - nákup elektromobilu kategorie N1“.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje uzavření Smlouvy

Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje s platností od 01.01.2020 ceník
veřejného pohřebiště podle předloženého návrhu.

Ze Zastupitelstva města
Informace z jednání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických
horách konaného dne 18.11.2019 – Zkrácený výpis

l Příprava rozpočtu 2020
ZM/8/7a/2019
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. ukládá vedoucím organizačních
složek, vedoucím pracovníkům MěÚ a ředitelům příspěvkových organizací předložit Finančnímu odboru MěÚ Rokytnice v O. h. požadavky do rozpočtu na rok 2020 nejpozději do 24.01.2020.
ZM/8/7b/2019
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. ukládá finančnímu výboru a radě
města připravit návrh rozpočtu města na rok 2020, ve kterém budou obsaženy vazby na výsledky hospodaření roku 2019 a rozpočty na rok 2020
příspěvkových organizací a obchodních společností zřizovaných nebo založených městem.
l Dílčí přezkoumání hospodaření města v roce 2019
ZM/8/8/2019
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. bere na vědomí informace z dílčího přezkoumání hospodaření Města Rokytnice v O.h. v roce 2019.
l Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru
ZM/8/9a/2019
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru.
ZM/8/9b/2019
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru.
l Dodatek směrnice č. 1/2012
ZM/8/10/2019
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. schvaluje dodatek č. 1 směrnice
č. 1/2012 k tvorbě rozpočtu a kontrole hospodaření s rozpočtovanými prostředky podle předloženého návrhu.
l Termíny zasedání ZM v roce 2020
ZM/8/13/2019
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. schvaluje termíny jednání zastupitelstva města ve dnech: 20.01., 16.03., 08.06., 07.09. a 23.11.2020 vždy
od 18:00 hod. a termín mimořádného zasedání na 16.12.2019 v 18:00 hod.
l Kontokorentní úvěr od ČS a.s.
ZM/8/14/2019
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. schvaluje indikativní nabídku
České spořitelny, a.s. na poskytnutí krátkodobého kontokorentního úvěru
za účelem překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů rozpočtu a zároveň schvaluje přijetí kontokorentního úvěru
od ČS, a.s. ve výši 2 mil. Kč.
l Aktualizace programu regenerace městské památkové zóny
ZM/8/15/2019
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. schvaluje aktualizaci Programu
regeneraci MPZ Rokytnice v O.h. schváleného dne 30.11.2015 podle předloženého návrhu.

TERMÍNY SVOZU ODPADŮ V ROCE 2020
TERMÍNY SVOZU PLASTŮ
23. ledna, 20. února, 19. března, 16. dubna, 14. května,
11. června, 9. července, 6. srpna, 3. září, 1. října, 29. října,
26. listopadu, 24. prosince
Naplněné a řádně svázané pytle dávejte k popelnicím na tříděný odpad
ráno v den svozu nebo nejlépe den před svozem,
aby nedošlo k poškození pytle a vysypání odpadu
na chodník či komunikaci.
Pokud budou pytle připraveny v jiných dnech, než v termínech k tomu určených, nebudou kódy načteny a pytle nebudou
započítány do slevy. Tyto pytle budou vhozeny do žlutého
kontejneru na plasty.

TERMÍNY SVOZU BIOODPADU
10. ledna, 24. ledna, 7. února, 21. února, 6. března,
20. března, 3. dubna, 17. dubna, 1. května, 15. května,
29. května, 12. června, 26. června, 10. července, 24. července, 7. srpna, 21. srpna, 4. září, 18. září, 2. října, 16. října,
30. října, 13. listopadu, 27. listopadu, 11. prosince,
25. prosince
Upozorňujeme občany, že od 1. dubna 2020 již svozová společnost nebude vyvážet popelnice na komunální odpad a bioodpad
na známku z roku 2019. Na Městském úřadě u paní Marcely
Rykrové je třeba si vyzvednout nové známky pro rok 2020.
Žádáme občany, aby ze svých nádob odstranili veškeré
známky z minulých let a nechali pouze tu pro příslušný rok.
Děkujeme.

Novela zákona o místních poplatcích
a nutné změny obecně závazných
vyhlášek

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila
dne 15. října 2019 novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Předmětnou novelou dochází k výrazným změnám zákona o místních poplatcích. Určité změny se v různé míře dotýkají
každého z místních poplatků.
Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách na svém
jednání dne 16. prosince 2019 reagovalo na tuto změnu zrušením
či úpravami stávajících obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích tak, aby s účinností od 1. ledna 2020 odpovídaly změněnému znění zákona o místních poplatcích.
Jedná se o tyto vyhlášky:
OZV 1/2019 o místním poplatku ze psů
OZV 2/2019 o místním poplatku z pobytu
OZV 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
OZV 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
OZV 5/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Rokytnice v Orlických horách
Všechny výše zmiňované vyhlášky jsou zveřejněny na webových stránkách města www.rokytnicevoh.cz v sekci úřad – právní
předpisy města.

Bližší informace ke všem změnám Vám podá Marcela Rykrová, buď osobně na finančním odboru, nebo telefonicky na čísle
494 379 022.
Ve stručnosti Vám přinášíme nejdůležitější informace a změny
k jednotlivým poplatkům:
Místní poplatek ze psů
Místní poplatek ze psů se bude i nadále platit za psa staršího
3 měsíců. Sazba poplatku závisí na věku držitele psa, dále na tom,
zda je pes chován v bytě nebo rodinném domě a v jaké části města. Sazba je nižší pro rodinné domy, pro bytové domy o třech
a více bytech v ostatních katastrálních územích města Rokytnice
v Orlických horách pro osoby mladší 65 let, které jsou poživateli
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
jenž je jejich jediným zdrojem příjmu a nově i pro držitele starší 65
let. Od poplatku ze psů je zcela osvobozen držitel psa, kterým je
osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby,
osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Místní poplatek z pobytu
Tato informace je velmi důležitá pro ubytovatele, kteří na území obce poskytují ubytování za úplatu.
První změnou je skutečnost, že původní poplatek z ubytovací
kapacity a poplatek za rekreační pobyt byly zrušeny a nahrazeny
jedním poplatkem, který se nazývá poplatek z pobytu.
Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60
po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele
pobytu. Nerozhoduje účel pobytu (to zda se jedná o pobyt rekreační nebo pracovní) ani účel užívání objektu, ve kterém se pobyt
uskutečňuje. Poplatek tedy bude vybírán nejen za pobyt v objektech a prostorách, které jsou k přechodnému ubytování za úplatu
přímo určeny (hotely, penziony), tak jak tomu bylo u poplatku
z ubytovací kapacity, ale nově se zpoplatní také poskytnutí úplatného pobytu v rodinném domě, bytě, rekreačním objektu apod.
Poplatníkem je ubytovaná osoba a plátcem je poskytovatel
ubytování (ubytovatel vybere od ubytované osoby poplatek a následně jej odvede městskému úřadu). Poskytovatelem pobytu
může být kdokoliv, kdo poskytnul úplatný pobyt, tedy jak fyzická, tak právnická osoba. Poskytovatel pobytu je povinen vést
evidenční knihu.
Sazba poplatku činí 15 Kč za každý započatý den pobytu s výjimkou dne jeho počátku.
Všichni ubytovatelé mají povinnost do 15 dnů od zahájení činnosti splnit ohlašovací povinnost, stejná lhůta platí i pro oznámení ukončení činnosti. Tiskopis s povinnými náležitostmi ohlášení
naleznete na webových stránkách města, popřípadě v listinné
podobě na městském úřadě.
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
Změna této obecně závazné vyhlášky oproti předchozí spočívá
jen v úpravách reagujících na novelu zákona o místních poplatcích. Nedotýká se sazeb poplatku.
Osvobození bylo rozšířeno o užívání veřejného prostranství
k umístění stavebního zařízení – lešení, potřebného k opravám
fasády domu po dobu 3 měsíců v jednom roce, dále o užívání veřejného prostranství k činnosti související s odstraňováním havárií
v nezbytném rozsahu a umístění reklamního zařízení typu „A“ při
záboru veřejného prostranství do 1 m2.
Údaje rozhodné pro osvobození je poplatník povinen ohlásit
ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení užívání veřejného prostranství. V případě, že tak neučiní, nárok na osvobození
zaniká.

Místní poplatek za odpady
Sazba poplatku za komunální odpad je pro rok 2020 stanovena
ve výši 660 Kč ročně. Zcela byla zrušena sleva za sběr bioodpadu.
Ostatní úlevy a osvobození se nemění.
Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu je poplatník povinen
ohlásit nejpozději do konce kalendářního roku, kterého se osvobození týká. V případě, že tak neučiní, nárok na osvobození nebo
úlevu zaniká.

Horský kurýr slaví 30 let!
Horský kurýr, jako měsíčník pro Rokytnici v Orlických
horách a okolí, vychází letos již 30. rokem. Je to neuvěřitelných
třicet let práce redaktorů, fotografů, grafiků a dopisovatelů,
kteří každý měsíc zaznamenávají dění v Rokytnici. U zrodu
zpravodaje stála trojice pánů František Žatečka, Josef Bahník
(† 2017) a František Grulich. Z přátelského posezení vznikl tehdy nápad vydávat zpravodaj. První – nulté číslo vyšlo
v létě roku 1991. Od té doby vycházel Horský kurýr každý
měsíc. Technického zpracování a grafiky se ujal Michal Štefek.
Začátky byly složité. Nikdo neměl doma počítač, kde by se
příspěvky mohly zpracovávat. Pomocnou ruku podala tehdejší ředitelka Základní školy v Rokytnici Věra Bahníková, která
umožnila používat školní počítač.
Podoba Horského kurýra se již od samého počátku lišila
formátem. V té době se zpravodaje jiných měst a obcí tiskly obvykle ve formátu A5, kdežto Horský kurýr byl na A4.
Pro některé zpravodaje se stal později Horský kurýr vzorem
(např. Rychnovský zpravodaj, Vamberecký zpravodaj).
Ještě v témže roce obohatila nově vznikající měsíčník Pavlína Grulichová – Vnenková svými ilustracemi, které osobitým způsobem a vtipem dotvářely podobu Horského kurýra
celých dvacet let (a občas dotváří až dodnes).
Dalšími členy, kteří stáli u zrodu Horského kurýra, byli
Věra Dušková, Martina Chmelařová, Jitka Macáková a Vlastimil Bureš.
Oživením a zpestřením Horského kurýra se staly křížovky
pana Stanislava Lanka z Pěčína a Vladimíra Čiháka z Rychnova nad Kněžnou. Oba pánové přispívají dodnes.
První tiskárnou, ve které Horský kurýr tiskl, byla ZETKA
Hradec Králové. V roce 1993 převzala tisk a grafické zpracování tiskárna Uniprint v Rychnově n.Kn. a je tomu tak doposud.
Horský kurýr nepodlehl moderním grafikám ani trendům,
jeho tvůrci se ctí zachovávají podobu i duši, kterou zpravodaji
vtiskli jeho zakladatelé.
V příštích vydáních Vám přineseme další články o zpravodaji Horský kurýr.				
ZS

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Na rok 2020 si občané mohou vyzvednout nové známky na
popelnice na Finančním odboru Městského úřadu v Rokytnici
v O.h. (1. patro). Těmito známkami musí označit popelnice nejpozději do 31.03.2020, kdy končí platnost loňských známek. Označeny musí být i hnědé plastové nádoby určené k ukládání bioodpadu.
Po tomto termínu nebudou neoznačené popelnice vyváženy. Vydání známek je vázáno na plnění poplatkové povinnosti.
Žádáme občany, aby ze svých nádob odstranili veškeré
známky z minulých let a nechali pouze tu pro příslušný rok.
Děkujeme.

Ocenění rokytnických dárců krve
Oblastní spolek Českého červeného kříže v Rychnově nad
Kněžnou slavnostně předával medaile Dr. Jánského bezpříspěvkovým dárcům krve v Pelclově divadle. Pozváni byli také dárci z Rokytnice v Orlických horách. Lucie Mistrová, Luboš Mistr, Lenka
Václavíková získali stříbrné medaile za dvacet odběrů. Zlaté medaile za 40 odběrů krve dostal Martin Štefek a Luděk Poláček.
Slavnostního předání se za Rokytnici zúčastnil místostarosta Petr
Mareš (autor fotografie).				
ZS

ZMĚNY V PROVOZU ORDINACE
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
V ROKYTNICI
Změny na leden a únor 2020
23. 1. 2020 (Čt)
Zavřeno
3. - 7. 2. 2020 (Po-Pá)
Jarní prázdniny, dovolená – zástup bude upřesněn
Poděkování
   Dovoluji si touto cestou poděkovat paní Janě Janečkové za práci, kterou pro ordinaci vykonala, a popřát
hodně štěstí a spokojenosti při její volbě změny pracoviště.			         MUDr. Vošvrda

Náš rozhovor
Vídáte někdy na kopcích a pláních Orlických hor, jak se
prohání lyžaři či snowboardisti tažení jakýmsi padákem?
Jedná se o poměrně mladý zimní adrenalinový sport nazývaný snowkiting nebo zkráceně kiting. Zdrojem energie pro
pohyb je vítr opírající se do plochy draka. Jedním z míst,
kde se tento sport dá provozovat, je vrch Pustý nad obcí
Říčky.
Jednoho z „kajťáků“ na Pustém – pana Tomáše Dočekala
jsem se zeptala, co takový sport obnáší.
Tomáši, jak dlouho se věnuješ kitingu a jak Tě vůbec
napadlo to zkusit?
Kiting jsem okusil poprvé před 13 lety. Dostal jsem
od své ženy k Vánocům poukaz na kitingový kurz na Božím daru v Krušných horách, a tak jsme tam na prodloužený
víkend vyrazili. Projevil se ale typický neduh tohoto sportu,
nefoukalo. A tak jsem se toho na kurzu moc nenaučil a odnesl jsem si pocit, že tento sport nestojí za to. Pak ale uběhlo
pár let a my se přestěhovali do Říček a já přímo z domu viděl barevné draky na Pustém, jak se tam prohánějí a užívají
si prostoru a větru. A když už jsme bydleli jen malý kousek
od jednoho z nejlepších kitingových spotů v ČR (místo, kde
se kituje, tj fouká zde vítr a je zde dost prostoru se rozjet, aniž by člověk narazil do stromu nebo zamotal draka
do elektrického vedení), tak jsem, opět k Vánocům, dostal
svůj první kite a vyrazil na Pustý. Vše jsem se pak naučil
sám metodou pokusu a omylu. S kamarádem jsme pak vyrazili párkrát kitovat i na vodu, což je ohromný zážitek.
Je tedy potřeba projít kitingovým kurzem nebo se kitovat člověk může naučit sám?
Kiting může být poměrně nebezpečný sport. V začátcích je těžké správně odhadnout sílu a směr větru, správně
posoudit sněhové podmínky a naučit se spolehlivě draka
ovládat. Zvládání krizových situací je pak kapitola sama
pro sebe. Pokud nemá člověk žádné zkušenosti s kitingem,
nedoporučoval bych začínat úplně sám. Daleko lepší je požádat nějakého zkušenějšího kitera, aby vám věnoval půl
dne a kromě krátké teorie k pochopení principu kitingu by
vás naučil základy kitování, na kterých už pak můžete dále
stavět sami.
Co takový „kajťák“ potřebuje?
Na začátku je rozhodnutí, kde všude budu kitovat, zda jen
na sněhu nebo i na vodě. Na sníh kiter potřebuje starší sjezdové lyže (v našich podmínkách není vždy dostatek sněhu
a tak se občas jezdí i po trávě a krtincích) nebo snowboard.
Nezbytný je trapéz, což je široký pás, který si kiter upne
okolo pasu. K pásu se poutá vlastní drak, který kitera táhne. No a nakonec vlastní drak neboli kite. Kite má mnoho
podob, tvarů, velikostí, provedení a barev. Záleží na mnoha
faktorech. Drak je ke kiterovi připoután šňůrami vedoucími
do tzv. báru, neboli řídítek, kterými se ovládá pohyb draka
po obloze. Pokud chcete s drakem vyrážet i na vodu, je lépe
koupit draka nafukovacího, nikoli jen komorového, aby
lépe zvládal případné pády do vody a nenaplnil se vodou.

Na vodě se pak jezdí na prkně podobném snowboardu, ale
bez bot, podle teploty vody je vhodný neopren a vesta.
Jak poznáš, že je správný vítr pro kiting?
Existují stránky, kde se kiter může podívat na aktuální
větrné podmínky na spotu a také se může podívat na předpověď větru v dalších dnech. Je to dobrý indikátor, ale ne
vždy spolehlivý. Já se nejlépe orientuji podle smrků u našeho domu. Když se smrkům dostatečně hýbají větve, je čas
vyrazit na Pustý.
Stane se někdy, že nejedeš, ale letíš?
Mnoho lidí se domnívá, že se na kitu létá. A já jim odpovídám, že v 99 % času se jen jezdí a drak kitera „jen“ táhne
po zemi nebo vodě. Nicméně skoky ke kitingu samozřejmě
patří, záleží na gustu každého kitera. Aby člověk na kitu poskočil či popolétl, stačí poslat draka opačným směrem, než
aktuálně kiter na lyžích jede, drak si ho k sobě vzduchem
přitáhne.

Byl jsi „kajtovat“ také v cizině. Jaký to byl zážitek?
Moc si užívám toho, že na Pustém mohu být kdykoli fouká a je aspoň trochu sněhu. Nejlepší je to při západu slunce,
když je vše rudě zbarvené, sníh unášený větrem se třpytí
a je vidět daleko do údolí. Na vodě jsem byl kitovat na Sicílii a Rujáně, kde jsou známé spoty a také jsem zkoušel
kitovat nadivoko v Černé hoře a Albánii. Kitování na vodě
je rozhodně těžší, ale je to skvělý zážitek. Síla větru vás
táhne velkou rychlostí, prkno zaříznuté pod značným úhlem
do vody, za vámi odstřikující voda, která se po pár metrech
opět uzavírá a zůstává na chvíli jen bílá čára jako za letadlem na nebi. Jezdíte tam, zpět, až zapadne slunce a je čas
jít na břeh. Navíc na Rujánu to není tak daleko. Na sněhu
jsem byl jezdit v Norsku a lepší místo v zimě na kite asi jen
tak není. Kiter zde může jezdit po náhorní plošině desítky
kilometrů tam a zpět, sněhu jsou metry, vítr je silný a stálý, teploty okolo 20 pod nulou a jediná starost je umět se
na konci dne vrátit opět k místu, kde kiter ráno začínal .
Děkuji za rozhovor
a přeju Ti hodně pěkných adrenalinových zážitků.
Zuzana Soběslavová

Do Bartošovic
se vrací cenný oltář
V pátek 13. prosince proběhl
kontrolní den v kostele sv. Máří
Magdaleny v Bartošovicích
ohledně restaurování oltáře českých patronů z první poloviny
18. století. V květnu 2018 byl
oltář demontován a převezen
na ozařování do Veverské Bitýšky za účelem likvidace dřevokazných hub a hmyzu. Těmito byl napadený tak, že při
demontáži jednotlivých částí
musely být použity dřevěné
zpevňovací prvky, napadené
dřevo se rozpadalo v rukách.
Po procesu několikerého ozáření oltář putoval do restaurátorské dílny Machových v Červeném Kostelci. Restaurátorské
práce byly průběžně sledovány
při kontrolních dnech. Na původní místo se prozatím vrátilo tzv. retábulum s nástavcem.
Jedná se o rokokový vyřezávaný a zlacený rám, v němž
uprostřed je obraz sv. Václava
a kolem něho v deseti kulatých
medailoncích čeští světci. Tento
rám je osazen na mistrovsky vyřezávaném těle Svatováclavské
orlice. Práce na dalších částech
budou pokračovat v roce 2020.
Tentýž den, taktéž za přítomnosti zástupců Církve římskokatolické, Národního památkového ústavu a Obce Bartošovice
v Orlických horách, se konal
kontrolní den také v kostele sv.
Jana Nepomuckého na Vrchní
Orlici. Zde byla shlédnuta nová
okna, zrekonstruovaná římsa
a dohodnuto provedení některých detailů a postup dalších
nutných oprav.
Petr Zámečník

ZNAKY A ERBY MĚST A ŠLECHTICKÝCH RODŮ - 54. díl
Město, jemuž náleží tento znak najdete při toku ... (PRVNÍ TAJENKA). Jeho název zní ... (DRUHÁ TAJENKA). Původní osada byla založena ve 13. století. Později to byl královský majetek. Od
1. poloviny patnáctého století až do bitvy na Bílé hoře (1620) bylo městečko v majetku ... (TŘETÍ TAJENKA). Najdete zde zámek, kterému původně předcházela vodní tvrz, poté gotický hrad, přestavěný
v roce 1663 a upravený v roce 1805. Dnes v něm najdete ... (ČTVRTÁ TAJENKA) muzeum. Již víte,
o které město v Karlovarském kraji se jedná?

HLÁSKOVÁ KŘÍŽOVKA

VODOROVNĚ: A. Rusky „čtyřicet“; ozdobná spona. – B. Kolem; francouzský revolucionář.
– C. Hornická svítilna; pěna do koupele. – D. Slezské město; pomlouvat. – E. Kvantový zesilovač;
podnik v Kraslicích. – F. Patřící Otovi; PRVNÍ TAJENKA; staroslovanský měsíc. – G. Konzervační
přípravek; druh želvy; pyré. – H. Vyznání; jihoamerický keř; stěrka. – I. Francouzský herec (komik);
pohovka; římskými číslicemi 554. – J. Africký kmen v Ghaně; revers; rybářská síť; škrabka u pluhu. –
K. Jméno šachisty Flora; zastarale „toulec“; níže. – L. Novotvar; značka zubní pasty. – M. ČTVRTÁ
TAJENKA.
SVISLE: 1. DRUHÁ TAJENKA; SPZ Klatov. – 2. Stéci po kapkách; hraniční řeka mezi Ruskem
a Iránem. – 3. Pták Trogon; jízdou opotřebovat; město v Belgii. – 4. Jméno norských králů; alkaloid;
louka. – 5. Čin (básnicky); lihovina z rýže; žlutohnědé barvivo; řeka v Etiopii. – 6. Anglicky „dub“;
původce díla. – 7. Slovenská řeka; náš karikaturista (Adolf). – 8. Vodní tok; mrchožrouti. – 9. Značka
našich elektrospotřebičů; jeden z prstů. – 10. SPZ Kroměříže; dvorana; hrdina; citoslovce drknutí.
– 11. Zastarale „lavice“; hrabavý pták; zvolání na koridě. – 12. Jméno herečky Kačírkové; zastarale
„balík“; dřevěné stropy. – 13. Jedovatý plyn; TŘETÍ TAJENKA. – 14. Rostlina využívaná hlavně při
dušičkách do košů a věnců; první žena.
NÁPOVĚDA: G – VAJO, J – AKAN, K – SALO, 3 – ROHAS, 4 – EVODIN, 11 – MIKADO,
13 – PALITE.							    Vladimír Čihák
Znění tajenek na str. 13

Knihovna
v Rokytnici v O. h.
/otevřeno každé úterý
a čtvrtek od 13 do 18 hodin/

Novinky na tento měsíc:

Světlo z Betléma
Přes Žamberk a Kunvald do Rokytnice opět dorazilo Betlémské
světlo. Lidé si mohli pro plamínek zapálený v místě narození Ježíše Krista přijít na Štědrý den odpoledne do farního kostela Všech
Svatých na náměstí. Spolu se starostou města Betlémské světlo
rozdával nový správce rokytnické farnosti Tomáš Kvasnička.
JKO

Pro děti a mládež:
Obrázkové pohádky pro nejmenší – o zvířátkách
Nejde se do školy! - Holanová. P.
- pohádky o významných dnech ČR
Nesnadný návrat – Campbell, J. - román pro dívky
Divoký západ – objevy - krásně ilustrovaná velká kniha

Beletrie pro dospělé:
Panství Edenbrooke – Donaldsonová, J.
– historický román
Druhá naděje – Vernerová, P. – pro ženy
Nic neprozradím - Fieldingová, J.
– psychologický román
Mizera – Cartlandová, B. - historický román
Nejtemnější hodina – Chadbourn, M. – fantazy příběh
Vražda v Alphabet City – Harrisová, L. – detektivka
Babú – Vilém od jezera

Naučná literatura:
Dinosauři – kapesní atlas
Horolezkyně – z historie světového ženského horolezectví
Prostřený stůl – pro dobré hostitelky
My, Ludvík XIV., král francouzský

Burza knih a časopisů
KNIHY ZE SKŘÍNĚ

bude pokračovat i v měsíci lednu 2020 vždy v úterý
a ve čtvrtek od 13 do 17 hodin.

Půlnoční mše
O Štědrovečerní půlnoci proběhla v kostele Všech Svatých
v Rokytnici tradiční půlnoční mše. Sloužil ji nový rokytnický farář
Tomáš Kvasnička.
JKO

Zpívalo se s Českem
Česko zpívá koledy je akce, během které se ve stanovený den
a čas rozezní na stovkách míst po celé republice vybrané vánoční
koledy. Rokytnice se k akci připojila letos potřetí. Zpívání plynule
přešlo v adventní koncert Sboru z hor. Velice příjemnou akci v atriu
školy navštívilo kolem šedesáti lidí.			
ZS

Velká mikulášská
v Rokytnici
Tradiční Velká mikulášská s rozsvícením městského vánočního
stromu letos vyšla přímo na svátek svatého Mikuláše 6.12. Počasí
sice moc ideální nebylo, ale přesto se k večeru náměstí zaplnilo
lidmi, pro které opět připravilo na čtyřicet aktérů pěknou podívanou. Nechyběl ani svařák, hudba, světelná show, zvonění zvonů,
ohně, prostě vše, co k adventní době patří.
Ústřední scénka na jevišti byla na motivy pohádky Čert a Káča,
po náměstí se motala pestrá paleta čertisek a čertíků v různých podobách, nechyběl ani čertovský povoz a nově pekelnický stůl, kde
čerti mastili karty a hráli v kostky (z kostí). Vše korunovala jízda
andělů, letos jich bylo dokonce šest, na koních v nových světelných postrojích. A Mikuláš se svými nádhernými anděly pak přišel
v novém krásném oděvu (ornátu). Jak vidno, těch „nových“ věcí
bylo vcelku dost. Je znát, že to lidi stále baví a to je dobře.
Městské informační a kulturní středisko moc děkuje všem, kteří
se na akci podíleli a pomohli s její realizací, která není vůbec jednoduchá.						
vj

Termín příští Velké mikulášské
by měl být v pátek 4.12.2020,
následovat bude vánoční jarmark
v sobotu 5.12.2020.

Vánoční jarmark u Sýpky
Součástí adventních akcí v Rokytnici byl i tentokrát Vánoční
jarmark u muzea Sýpka, který 7. prosince zpestřil sobotní odpoledne všem, kdo se zde alespoň na chvíli zastavili.
Prostranství před muzeem je ideální pro postavení stánků, které
nabízely spoustu především vánočního zboží. Kdo chtěl, mohl nakupovat nebo se jen dívat a zajímavě si popovídat. Mnozí možná
poznali hrnčíře Martina Cvejna, který přivezl spoustu krásné keramiky a o její výrobě dovedl i zajímavě povídat. Vyřezávaný betlém
měl ve svém stánku Jan Prokopec. Na rozdíl od většiny řezbářů
nepoužívá pro svou práci lipové dřevo, ale smrkové. Byl z něho
vyroben krásný Králický betlém. Všechny stánky ale popsat nelze,
všechny byly pěkné a zajímavé. O jeden z nich se starala naše bývalá redakční kolegyně Karolina, starosta města se věnoval pečení
kaštanů a hasiči pilně pracovali ve stánku s občerstvením. U bývalé hasičské zbrojnice nabízel vánoční stromky a přátelské slovo
s každým prohodil hajný David Jedlička.
Součástí jarmarku byla i hudební produkce, o kterou se staral
Sbor z hor a proběhla i dvě velmi pěkná vystoupení dětí. Zazpíval
Sboreček vedený Lucií Toncrovou a jako každý rok velmi pěkné
vystoupení předvedly děti z mateřské školy.
JKO

q Vyřezávaný Králický betlém od pana Prokopce.

q Sbor z hor a krásná večerní atmosféra jarmarku.

q Sněhu moc nebylo, ale alespoň symbolicky trošku přes noc napadlo.
Asi jako odměna za úsilí pořadatelů.

q Dílničky a tradiční vánoční zvyky pro děti v „Krčmě“.

q Sboreček a Sbor z hor v akci.

q V muzeu Sýpka si děti mohly vyrábět různé vánoční ozdoby nebo se
podívat na pohádku divadélka Muzejní kufr.

Přehled plánovaných kulturních
akcí v Rokytnici /1. pololetí/
Myslivecký ples 			
Sportovní ples			
11. Rokytnický masopust 		
Ples Města Rokytnice v O.h.		
Dětský karneval 			
Příběh Titaniku – beseda		
Muzika pod širým nebem		
Orlický sekáč			
Anenská pouť		

pátek 10.1.2020
pátek 31.1.2020
sobota 15.2.2020
pátek 21.2.2020
sobota 14.3.2020
čtvrtek 16.4.2020
sobota 30.5.2020
sobota 6.6.2020
víkend 24. – 26.7.2020

Program akcí bude průběžně doplňován a zveřejňován
rovněž na stránkách Horského kurýra.

Město Rokytnice v Orlických horách
Vás srdečně zve na třináctý



Mikuláš
měl plné ruce práce
Bartošovice. Mikuláš se svým andělským a pekelným doprovodem sice obvykle obchází naše kraje v předvečer svého svátku, ale
není to jediná a nějakým zákonem daná možnost. V bartošovické
mateřské škole se tyto osobnosti objevily v pátek 6. prosince.
Dětí bylo přítomno sice poskrovnu, ale užívaly si. Uprostřed
třídy „parkoval“ nezbedný čert, který byl záhy usměrněn do patřičných mezí. Každé dítě si u něho zatočilo klikou historického
kafemlejnku, z šuplíčku si vytáhlo heslo, předalo ho Mikuláši a ten
přečetl jeho kladné i záporné vlastnosti. Po slibu, že se polepší
a přednesu básničky nebo písničky bylo andělem obdarováno.
Na závěr všechny děti předvedly synchronizovaný taneček. Ještě tentýž den navštívil Mikuláš Základní školu speciální.
V sobotu 6. prosince zavítala podobná sestava k dětskému hřišti
u Kulturního domu. Koňské spřežení s Mikulášem, andělem a vozíkem plným dárků přijelo hned poté, kdy byl rozsvícen vánoční
strom a zazpívány písničky nejen vánoční.
Začala nadílka, která téměř neměla konce, jak velké množství
dětí se dostavilo. Na závěr se mohli zájemci zastavit na občerstvení ve Sportovním klubu Ledříček.
Pořadatelé jednotlivých akcí: Mateřská škola Bartošovice, Základní škola speciální Bartošovice - Sdružení Neratov z.s.
a Obec Bartošovice.
Petr Zámečník

od 20.00 Klub Rokytnice

K tanci a poslechu hraje K-Band
Předtančení dětí z MŠ Rokytnice

Velká barmanská show

Bohatá tombola a občerstvení
VSTUPNÉ 100 Kč

Předprodej vstupenek od 3. února
v infocentru v Rokytnici.
Tel.: 736 752 200.

Všimli jsme si...
Demolice v kasárnách je téměř u konce. Bývalá ubytovna Sport
je „na prášek“. Foto: M. Saligr

q Mikulášská nadílka v Mateřské škole v Bartošovicích

ZŠ Rokytnice
ADVENTNÍ
SETKÁNÍ
Tradiční Adventní setkání
proběhlo ve čtvrtek 12. prosince 2019 v aule ZŠ Rokytnice
v O. h. Zúčastnila se ho téměř
stovka účinkujících. Klienti Domova na Stříbrném vrchu připravili vystoupení o koledování
v průběhu času pod vedením paní Marty Gregušové, malí tučňáci
z tanečního kroužku zatančili v rytmu známé Pomády v choreografii Hanky Vyvlečkové a všichni jsme si zazpívali koledy a vánoční
písně se Sborečkem za kytarového doprovodu Lucky Toncrové.
Ukrátili jsme si čekání na Ježíška v příjemné atmosféře společného setkávání. Díky za takové tradice, za sdílení a prima spolupráci.
L. Hamáčková

MŠ Rokytnice
TROCHA
BILANCOVÁNÍ
Celý rok se v mateřské škole
něco děje, ale předvánoční čas
je obzvlášť naplněn akcemi, přípravami a těšením. Několikrát
během podzimu navštívili školku rodiče a kamarádi a vyráběli
společně krásné drobnosti z keramiky. Paní učitelka Vnenková
pomohla radou i zkušeností a děti si odnášely domů vánoční ozdoby, lucerničky a jiné výrobky pro potěšení.
Různá setkání a akce se zapojením nejen rodin, ale i obyvatel
města, pomáhá dětem k získání pocitu sounáležitosti s našimi horami a naším městečkem. Proběhla malá výstavka betlémů, kterou
děti společně připravily v prostorách školky. Návštěvníci zavzpomínali a potěšili se pohledem na rodinné betlémy, ale i ty vyrobené
dětskou ručkou a vycházející z dětské fantazie.
Malí koledníci připomenuli tradiční koledování při Jarmarku u Sýpky a pozvali přítomné na Živý betlém u školky. Za toto
vystoupení odjela třída Lištiček do Doudleb na vánoční akci
v zámku.
Tradiční vystoupení před mateřskou školou „ŽIVÝ BETLÉM“,
bylo završením adventního času v mateřince. Děti nejen předvedly
své vystoupení, ale viděly, že všichni dospělí jsou k sobě slušní,
milí a přejí si jen to dobré.
Další akcí na zkrácení čekání na Ježíška byla návštěva v Muzeu
Sýpka a opět s předvánočním programem.
Cílem všech těchto aktivit není jen seznámení s tradicí, koledami a betlémem. Chceme hlavně našim dětem ukázat, že i když
pod vánočním stromkem jsou většinou dárečky pro ty nejmenší,
tak za péči a lásku si zaslouží dárek pro radost i všichni rodiče,
prarodiče a všichni dobří lidé. Naši malí zatím věří krásnému dětskému snění a čekají na Ježíška. Proto při předvánočním posezení
leckteré dětské mudrování „chytí za srdíčko“ i dlouholetého pedagoga. Děti šeptaly do obálky přání, co by potěšilo jejich blízké.
Tak zaznělo přání na dárek pro maminku: „Ježíšku, ať se tatínek
polepší“. Některé děti domýšlí vše až do důsledků. Zaznělo přá-

ní, ať Ježíšek přinese nové boty pro taťku. No a následně dostala
maminka vyhubováno, proč utrácí za nové boty, když již holčička
objednala boty u Ježíška.
Věnovat se dětem, a zvláště těm nejmenším, je radost. Věřím, že
i posláním. Proto jsou Vánoce tak krásným obdobím plným očekávání a hlavně radosti přijímané i dávané.
Novoroční pozdrav posílají všichni z mateřské školy.
Přejeme spokojený a úspěšný rok 2020 všem rodičům,
prarodičům, přátelům školky a vůbec všem našim
příznivcům.

MŠ Bartošovice
Advent v naší školce

Mrazivé počasí nám přinesly první prosincové dny a my jsme
opět v mateřské školce Bartošovice nezaháleli.
Začátkem měsíce jsme ve školce tvořili papírové čerty na výstavu dětských výrobků do rychnovského Déčka. Do Rychnova
nad Kněžnou směřoval i náš první výlet, abychom se podívali, jak
taková pekelná výstava vypadá. Pořadatelé nás provedli podzemními prostory, kde jsme se na malou chvilku ocitli v pekle. Dětem
se dostal i krátký výklad a na závěr i ochutnávka pekelné vody.
První týden jsme měli ve školce opravdu nabitý. Do školky zavítal Mikuláš s andělem a přišel i čert. Větší děti na tyto postavy už
moc nevěří, ale čert byl opravdu důvěryhodnou kopií pekelníka.
Po předvedení krátkého tanečku si děti u čerta zamlely kouzelným
mlýnkem a rázem si vyslechly od Mikuláše jejich prohřešky, které
měl napsané v knize hříchů. Neobešlo se to bez slziček, ale na závěr si děti za ty dobré skutky a za zazpívanou písničku odnášely
od Mikuláše úsměvy a malou nadílku.
Poslední dny ve školce děti trávily v duchu adventu. Pekly se
perníčky a cukroví, zdobila se okna, vyráběly se dárečky pro rodiče, zdobil se stromeček pro Ježíška, který nám dokonce přinesl
dárečky a nezapomněli jsme ani na zvířátka v lese, které jsme byli
nakrmit.
V naší školce proběhla také vánoční besídka na téma televizních
zpráviček. Nácvik takové besídky s dětmi probíhal celý měsíc. Děti
se naučily vánoční básničky, zpívaly se koledy a nacvičilo se i krátké divadélko s učitelkami, které pobavilo všechny zúčastněné.
Rádi bychom vám chtěli poděkovat za přízeň, v nastávajícím
roce hlavně zdraví a po Novém roce na viděnou.
Kolektiv mateřské školky Bartošovice

Silvestrovské veselí
I na rokytnickém náměstí se o Silvestrovské půlnoci
odpalovala pyrotechnika, většinou se o to postarali vietnamští
prodejci.					
JKO

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

Ohře
Sokolov
Šliků
hornické

Výjezdy rokytnických hasičů
Výjezdovou jednotkou sboru dobrovolných hasičů v Rokytnici
většinou zaměstnávají dopravní nehody. Bylo tomu tak i v závěru
loňského roku, kdy kromě toho hasiči zasahovali i ve dvou bytech.
Třináctého října krátce před půl třetí odpoledne vyjela výjezdová jednotka v zásahovém vozidle Volkswagen Transporter
k dopravní nehodě osobního automobilu a motocyklu u přímského
mostu. Na místě spolupracovala s ostatními složkami integrovaného záchranného systému, tedy s policií, zdravotníky a profesionálními hasiči z Rychnova.
Čtrnáctého listopadu minutu po osmé večer vyjelo zásahové vozidlo k dopravní nehodě osobního automobilu v obci Zdobnice.
Nehoda nebyla vážná a nedošlo ke zranění, hasiči nakonec nezasahovali.
Dvacátého pátého listopadu po druhé hodině odpoledne bylo
zapotřebí vyjet na pomoc dodávce do Pěčína. Při couvání najela
na břeh a nebezpečně se naklonila. S použitím lidské síly byla vrácena do správné polohy.
Zprvu velmi vážně vypadala situace, ke které došlo třináctého
prosince ve večerních hodinách. Z bytu na sídlišti U Nádraží se
ozývalo volání o pomoc. Za přítomnosti policistů hasiči otevřeli
dveře. V koupelně byla nalezena, pádem otřesená, ale nezraněná
osoba. Hasiči ji přenesli do obývacího pokoje a po příchodu členů
rodiny zprovoznili dveře a místo opustili.
Příliš klidu si ale neužili, hned druhý den pomáhali zapadlému
sypači na Říčkách.

BĚŽKOLEPKY
Milovníci bílé stopy a nejen ti, mohou dobrovolným
příspěvkem podpořit úpravu běžeckých tras v Orlických horách, kterou zajišťují samy obce a města s podporou Královéhradeckého kraje.
Běžkolepky v hodnotě 50, 100, 200 a 300 Kč lze zakoupit
např. v Turistickém informačním centru v Rokytnici v O.h.

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vám všem, kteří se aktivně zapojujete do dění
ve své obci, ať již jako členové zastupitelstva, sboru dobrovolných hasičů, zástupci sportovních oddílů, včelařů, rybářů,
myslivců nebo kteréhokoliv jiného místního spolku, srdečně
poděkoval za vaši soustavnou, nezištnou a obětavou práci ve
prospěch nás všech, stejně jako za rozvoj partnerství a spolupráce mezi krajem a místní samosprávou. Zároveň všem občanům našeho kraje přeji úspěšné vykročení do nového roku.
Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje

Zrovna tak mohli zapomenout na klid první pracovní den po Vánocích, v pátek dvacátého sedmého prosince před půl jedenáctou
dopoledne spěchali otevřít byt na Severáku. Nacházela se v něm
osoba, která nekomunikovala s okolím kvůli zdravotním problémům. Po otevření dveří byla předána zdravotníkům.
Po návratu domů si hasiči „tepla rodinného krbu“ příliš neužili
a o půl čtvrté odpoledne nasedali do zásahového vozidla znovu.
Tentokrát směřovali k nehodě dodávky a sanitního vozu ve Ski
centru v Říčkách. Kromě jiného zde bylo zapotřebí ošetřit pět lidí.
JKO

žaluzie krčMář

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

564 01 ŽAMBERK
SNP 1348

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

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

Obec Říčky v Orlických horách
Vás srdečně zve na

31. ledna 2020 v 19.00 hodin
v kostele Nejsvětější Trojice
v Říčkách

VYSTOUPÍ

Výtěžek z dobrovolného vstupného
bude použit na opravu kostela v Říčkách.

Město
Rokytnice 
v Orlických horách
517 61
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