Jen pár lednových dní vypadalo
jako skutečná zima…
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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.

Ze Zastupitelstva města
Informace z jednání Zastupitelstva města Rokytnice
v Orlických horách konaného dne 16.12.2019
– Zkrácený výpis

l Plnění usnesení
ZM/9/3/2019
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. bere na vědomí zprávu
o plnění usnesení zastupitelstva města.

Informace z jednání Rady města Rokytnice v Orlických horách konaného dne 16.12.2019 – Zkrácený výpis

l Obecně závazné vyhlášky města
ZM/9/5a/2019
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. schvaluje obecně závazl Darovací smlouva - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů nou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku ze psů.
Rokytnice v O.h.
Radě města byl k projednání předložen návrh darovací smlouvy, ZM/9/5b/2019
kterou město daruje částku 10.000 Kč Sboru dobrovolných hasi- Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. schvaluje obecně závazčů Rokytnice v Orlických horách jako ocenění za práci pro město nou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu.
v roce 2019.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje uzavření darovací ZM/9/5c/2019
smlouvy s SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Rokytnice Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. schvaluje obecně závazv Orlických horách, U Nádraží 572, 517 61 Rokytnice v Orlických nou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného
horách.
prostranství.
l Zpracování projektu Zahradní III
Pan starosta seznámil radní se situací ohledně zpracování projektu Zahradní III architektkou Ing. Jindrou Novotnou. Projekt není
dosud městu předán, přestože je již tři měsíce po stanoveném termínu odevzdání projektu. Důvodem je podle architektky skutečnost, že je třeba vyřešit problém s tím, že dle platné legislativy je
nutné dodržet bezbariérové řešení pro pohyb chodců. Pro splnění
požadavku napojení na stávající silnici severním směrem vychází
niveleta navržené komunikace cca 80 cm nad úroveň stávajícího
terénu v téměř celé své délce. Napojení sjezdů/vstupů pro jednotlivé rodinné domy je komplikované. Parcely pro výstavbu RD by
byly pod úrovní komunikace.
Rada města Rokytnice v O.h. bere na vědomí informaci poskytnutou projektantkou Ing. Jindrou Novotnou.
Rada města Rokytnice v O.h. ukládá starostovi města zjistit názor stavebního úřadu Rychnov n.Kn. na situaci ohledně plánované
komunikace v lokalitě Zahradní III.
l Vyřazení pohledávek
Správa bytového a nebytového fondu požádala radu města
o schválení vyřazení pohledávek u nájemníků uvedených v příloze. Důvody vyřazení jsou úmrtí, ukončení insolventního řízení
a nevymahatelnost pohledávek starších více než 10 let.
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje vyřazení pohledávek dle
přílohy zápisu.

ZM/9/5d/2019
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
ZM/9/5e/2019
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Rokytnice v O.h.
ZM/9/5f/2019
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.
4/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí.

l Dohody o provedení práce - neuvolnění zastupitelé
ZM/9/7/2019
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. schvaluje uzavření dohod o provedení práce se zastupiteli:
1. Eva Tuhárská - pořadatelská činnost při městském plesu
a Anenské pouti
2. Michal Štefek - správce IT města
l Dodatek smlouvy o pronájmu sportoviště
3. Petr Fric - velitel jednotky JPO II
Radě města byl k projednání předložen návrh dodatku 4. Bc. Petr Buchal - zástupce velitele jednotky JPO II
č. 1 smlouvy o nájmu sportoviště uzavřené s 1. FC Rokytnice 5. Jakub Zimmer - velitel družstva JPO II
v O.h. z 21.08.2019. Předmětem dodatku je změna čl. IV. této
smlouvy týkající se údržby a oprav předmětu nájmu.
l Poskytnutí příspěvků uvolněnému zastupiteli
Rada města Rokytnice v O.h. schvaluje dodatek č. 1 smlouvy ZM/9/8/2019
o nájmu sportoviště ze dne 21.08.2019 uzavřené s 1. FC Rokytnice Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. schvaluje úhradu přív O.h. z.s. IČ: 150 404 02, se sídlem Rokytnice v O.h. č.p. 144.
spěvků uvolněnému zastupiteli, a to příspěvku na stravné, penzijní

nebo životní pojištění, sociální fond a ošatné. Příspěvky budou
poskytovány ve stejné výši jako ostatním zaměstnancům úřadu.
l Dodatek úvěrové smlouvy – výmaz zástavních práv
ZM/9/9/2019
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. schvaluje dodatek
č. 3 ke smlouvě o úvěru č. 10012/11/LCD ze dne 10.03.2011 uzavřené s Českou spořitelnou a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62,
140 00 Praha 4.
l Pověření finančního výboru
ZM/9/10/2019
Zastupitelstvo města Rokytnice v O.h. pověřuje finanční výbor
provedením veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací Základní škola Rokytnice v O.h. a Mateřská škola Rokytnice
v O.h.

ZEPTALI JSME SE…
… 10. ledna 2020 navštívil Rokytnici v O. h. pan ministr kultury Lubomír Zaorálek a my jsme se při této příležitosti zeptali pana starosty Petra Hudouska, co bylo obsahem či smyslem
této návštěvy.

HORSKÝ KURÝR SLAVÍ TŘICETINY
V minulém vydání jsme zavzpomínali na začátky vydávání
Horského kurýra. Nyní se podíváme na Horský kurýr „v číslech“.
l V roce 1991 vychází první Horský kurýr v nákladu 400 výtisků. Tiskne ho ZETKA TISK – soukromá tiskárna Záveský
a Kňourek Hradec Králové. Cena jednoho výtisku na pultech
obchodů je 2 Kč. Vydavatelem je Městský úřad Rokytnice
v O.h.
l K první změně dochází v r. 1993. Kurýr nyní tiskne UNIPRINT s.r.o v Rychnově v nákladu 500 výtisků. Cena pro
čtenáře je 3 Kč.
l V r. 1994 stoupá cena na 4 Kč a později na 5 Kč.
l V r. 1995 se zvyšuje náklad na 700 výtisků při ceně 5 Kč za
kus.
l V r. 1996 náklad stoupá na 1000 kusů, cena je stále 5 Kč.
l V r. 1997 náklad klesá zpět na 700 výtisků, cena 5 Kč.
l K další změně dochází v r. 2000, kdy náklad stoupá na 800
výtisků, v květnu tohoto roku však klesne opět na 700. Cena
se zvyšuje na 6 Kč.
l V dubnu r. 2004 tiskne UNIPRINT Horského kurýra v nákladu 600 výtisků, v červenci se pak vrací osvědčený model 700
výtisků. Cena jednoho činí stále 6 Kč.
l Větší změna nastává v březnu 2009. Náklad se snižuje na 500
výtisků, cena jednoho naopak stoupá na 10 Kč.
l Počínaje dubnem r. 2010 se Horský kurýr začal tisknout na
kvalitnější LWC papír. Doposud to byl papír novinový. Tato
změna přispěla zejména ke zlepšení kvality otištěných fotografií.
l Ve stejném období se experimentovalo s barvami. Kromě
ustálených barev se zkoušely různé odstíny žluté, hnědé, okrové. Od toho se však upustilo.
l Od ledna 2017 má Horský kurýr celobarevnou obálku. Opět
tato změna prospěla fotografiím.
l V r. 2018 bylo na titulních stranách logo Oslav 700 let od
první písemné zmínky o Rokytnici. V r. 2020 bude zdobit
obálku zpravodaje logo „30 let s Kurýrem“ od výtvarnice
Ivy Novákové.

Pan ministr si prohlédl interiér obnovené části dělostřeleckého srubu tvrze Hanička, jelikož se připravuje návrh na zápis této
památky do seznamu Národních kulturních památek ČR. O jeho
vyhlášení rozhoduje nařízením Vláda ČR, proto je nutný lobbing
ministra kultury. Prohlédl si také expoziční prostory muzea, kde
mu byl představen největší pohyblivý exponát válečného pracoviště – samouzavíratelná plynotěsná vrata ve vchodovém objektu
R79a a projel se vojenským vozidlem Tatra 805.
Po pracovním obědě v Hotelu Orličan pokračoval v další cestě Královéhradeckým krajem. Návštěvy se účastnil také hejtman
Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, náměstkyně hejtmana a radní pro školství a kulturu Martina Berdychová a radní pro cestovní
ruch Pavel Hečko.
Za odpověď poděkovala: LG

l Velký pokrok v historii zpravodaje nastává v r. 2019, kdy
se zpravodaj začíná tisknout barevně. Přesněji první celobarevné vydání vyšlo v únoru 2019. Tato změna nenavýšila
rozpočet města.
l V současné době z redakce posíláme zpravodaj 120 předplatitelům, k tomu 25 povinných výtisků do knihoven a archívů.
Prodáváme jej na třech místech v Rokytnici (Infocentrum,
Trafika Kunc, Jednota) a ve čtyřech obchodech v okolních
vesnicích (Pěčín, Bartošovice, Orlické Záhoří, Říčky).
l Rozpočet na vydávání zpravodaje je cca 200 tisíc korun ročně, z toho zhruba jedna čtvrtina se vrátí na příjmech z prodeje
a inzerce. Ceník inzerce a prodeje zůstává stejný.
Redakce

MEZI HIMALÁJEM
A KARÁKÓRAMEM – NA KOLE
Když mi Eliška Hubená loni
vyprávěla svůj příběh o své
cestě za splněným snem, krátce po svém návratu z Ládakhu,
říkala jsem si, že tohle musí
mezi lidi – nejen prostřednictvím článku, který jste si mohli
přečíst v říjnovém čísle Horského kurýra, a který se četl
jedním dechem. Ale zažít to
i naživo – slyšet ten příběh. Stalo se tak v sobotu 18. 1. 2020
od 17 hodin, kdy se konala beseda s Eliškou v Sýpce v Rokytnici v O. h. Sešlo se zde na 90
posluchačů, kteří se během Eliščina dvouhodinového povídání
dozvěděli mnoho zajímavého z jejího cestování na kole v nadmořské výšce přesahující 5 tisíc metrů, o lidech, které potkala, co zde
zažila, což doprovodila projekcí krásných a poutavých fotografií.
Na závěr pak s radostí odpovídala na dotazy posluchačů a zahrála
na tibetskou mísu. Děkuji za všechny přítomné za toto milé setkání
a možnost být při tom.
Dovolím si zopakovat to, co Eliška prohlásila po svém návratu,
protože to dle mého platí stále: Každý máme nějaké sny a sny nejsou nesplnitelné. A když si je nesplníme teď, tak v příštím životě,
jen bychom se podle toho měli chovat… Přeji Elišce a vám všem,
ať se vám plní, co si přejete.		
Text a foto: LG

Všimli jsme si...
Pravidelný zákazník prodejny u Kalousů si jistě všiml, že prodejna změnila svého provozovatele. Stal se jím KHUONG PHAN
THI (provozovatel současného obchodu v prostorách bývalé Sněžky). Zavítali jsme do prodejny, abychom si odpověděli na to, co
se jistě každému hned honí hlavou, když dojde k nějaké změně,
takže: i nadále zde bude pracovat sympatická Marcelka, na kterou jsou rokytničtí obyvatelé zvyklí, prodejní doba se upravila
následovně – pondělí až pátek od 4:30 do 16:00, sobota od 6:00
do 11:00 a v neděli zavřeno. Dosavadní sortiment bude zachován,
a to zejména pečivo a potraviny firmy Falta Nekoř, v regálech zůstává i uzenina od stejných dodavatelů a platit zde i nadále můžete
platební kartou. Takže se možná tak moc nezmění…
Nostalgicky spíše vzpomínám na „rokytnické dlouhé rohlíky
od Kalousů“, které znali všude v okolí a říkám si, „kde jsou ty
časy“… 				
Text a foto: LG

NOVINKY ZE ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA

l od 01.06.2020 – sdílený lékový záznam – tedy možnost
nahlédnutí do elektronického seznamu léků lékařem, který Vás
ošetřuje – jak mnou, tak i specialistou, kterého navštívíte, ale i lékárníkem, u kterého si léky vyzvedáváte, které byly předepsány,
vyzvednuty a které tedy užíváte. Efektem má být ochrana Vašeho
zdraví, tak aby léky nebyly předepisovány stejné,které již užíváte,
a nebo aby neměly nežádoucí účinky při vzájemné kombinaci.

V předchozích letech došlo v rámci poskytování zdravotní péče
k řadě změn, které vstupovaly postupně v platnost. V oboru, jakým
je praktické lékařství, kde řady předchozích let nebyli lékaři na veliké úpravy zvyklí, došlo legislativními kroky (zákony) k řadě
změn, se kterými se musíme každodenně potýkat jak my, lékaři,
tak Vy, pacienti.
Možná jsem na některé dílčí informace pozapomněl, ale i tak je
toho více než dost.
l od 01.01.2018 vstoupil v platnost eRecept – na ten jsme si snad
Váš praktický lékař
již zvykli.
l od 01.01.2019 se platností zákona změnila pravidla pro předINFORMACE O PROVOZU ORDINACE
pis inkontinenčních a zdravotnických prostředků, kdy
V měsíci březnu 2020
od 01.12.2019 je faktická aplikovatelnost – tedy změna v praxi.
nejsou plánovány změny v provozu.
Co to znamená?
Všechny pomůcky, od vložek, plen, kompresních punčoch, až
Sledujte vývěsky, www stránky ordinace či obdobné inforpo kompenzační pomůcky typu nástavce na toaletu apod., dostaly
mační kanály, kde budou uváděny aktuální informace – např.
nové číselné označení k jejich předpisu. Je tedy nutné toto číslo
neplánovaná omezení při seminářích, kongresech, z provoz(SÚKL kód) znát, abychom je mohli předepsat. Číselník obsahuje
ních důvodů apod.
tisíce položek, není tedy v našich silách ihned zjistit tento kód,
a raději než procházet číselník se budu věnovat pacientům. Pokud
VYBAVENÍ ORDINACE NOVÝM PŘÍSTROJEM
je to tedy možné, snažte se kód pomůcky, kterou požadujete, zjistit
Pro splnění všech zákonných požadavků a zkvalitnění péče si
– od toho, kdo doporučuje, v lékárně apod.
dovoluji informovat naše pacienty o zakoupení nového přístroje
Přestal být hrazen tzv. Bílý program – tedy koupelnové a toalet- pro stanovení lidově řečeno krve ve stolici (odborně test na okultní zdravotní pomůcky – jako klozetová křesla, sedačky do vany/ ní krvácení) v rámci včasného odhalení rizika rakoviny tlustého
sprchy apod. Tyto pomůcky si musí pacient koupit zcela sám. Je- střeva.
diné, co z této skupiny je možné psát, tzn. na pojišťovnu, jsou
Tento test se provádí u bezpříznakových pacientů – tedy i bez
nástavce na toaletu.
jakýchkoli potíží od 50 let, a to 1x ročně až do věku 55 let, poté
Zákon zavedl doplatky na inkontinenční pomůcky – například pak v dvouletých intervalech – např. při pravidelných preventivpodložky 25%, vložky 15%.
ních prohlídkách, za předpokladu, že již nebyla provedena kolol od 01.01.2020 je v provozu eDPN, tedy eNeschopenka – do- skopie („vyšetření tlustého střeva přes konečník kamerou“).
časná pracovní neschopnost je již vystavována elektronicky, což
zejména znamená, že pacient nemusí odevzdávat II., modrý díl
Přístroj jsme za nemalé náklady zakoupili i proto, abychom
zaměstnavateli. Veškeré informace o zaměstnavateli i zaměstnanci i nadále mohli toto vyšetření provádět přímo v naší ambulanci,
se sehrávají do elektronického formuláře automaticky.
tedy místě nejbližším pro Vás.
Velice důležitou informací je to, že eNeschopenku Vám vystaví kdokoli s titulem MUDr., zjistí-li, že Váš zdravotní stav
Věřím, že i tuto službu budete aktivně využívat v rámci ochrany
neumožňuje vykonávat práci. Není třeba jen pro „papír“ na- vlastního zdraví, neboť prevence je to nejmenší, co pro své zdraví
vštívit zbytečně (pro stav, který již jednou lékař viděl) i naši může člověk udělat, a je to také hlavní náplň mé práce jako Vašeho
ordinaci. Takovou neschopenku daný lékař vede do doby, kdy praktického lékaře.
o Vás pečuje, tedy včetně kontrol.
Toto sice platilo i před platností eDPN, nebylo však ze strany
Sadu pro domácí odběr vzorku stolice dostanete při splnění
kolegů dodržováno. Nyní s ohledem, že s eDPN se výrazně zjed- indikací (viz výše) v naší ambulanci při Vaší návštěvě nebo při
nodušil předpis pro veškeré lékaře včetně specialistů – např. chi- preventivní prohlídce. Vzorek stolice pak jen donesete sestře
rurga, ortopeda, neurologa, ale i všechny další – kdy není třeba mít zpět - bez čekání.
speciální formuláře, které se vyzvedávali na „sociálce“, a jelikož
všichni musí psát eRecepty a mají/měli by mít tedy počítač, nebrání nic tomu, aby také vystavili neschopenku. Neschopenka z jiné
než mojí indikace tedy nebude v naší ordinaci vystavována,
neboť i za to by nám hrozila pokuta.
l od 01.01.2020 je nutné provádět testy na okultní krvácení
 Žaluzie všech druhů, typů a provedení
(lidově řečeno test na krev ve stolici) v rámci včasného odhalení
rizika rakoviny tlustého střeva pouze přístrojově – takovýto pří Termotěsnění do oken a dveří
stroj jsme pro Vás v naší ambulanci zakoupili, abychom i na Termoizolační dvojskla
dále mohli vyšetření provádět přímo v naší ambulanci, tedy místě
 Sítě proti hmyzu do oken a dveří
nejbližším pro Vás. Tento test se týká všech lidí i bez jakýchkoli
Firma: 465 612 077
 Termorolety plastové i hliníkové
potíží nad 50 let, pokud nebyla provedena koloskopie („vyšetření
Mobil: 602 412 012
 Garážová vrata, markýzy a rimini
tlustého střeva přes konečník kamerou“).
Privat:

žaluzie krčMář

Dále nás čeká:
l od 01.05.2020 povinnost EET – elektronická evidence tržeb
přijatých v hotovosti – tedy za platby dle ceníku za služby nehrazené zdravotní pojišťovnou.

465 612 602

564 01 ŽAMBERK
SNP 1348

 Bezpečnostní dveře zámky štíty a závory

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

Město Rokytnice v Orlických horách
Vás srdečně zve na třináctý



vrstvy, jak se bohužel v Rokytnici traduje. Nakonec, další slova
jsou zde zbytečná a nahrávající těm, kteří nám tuto pověst přiživují. Přijďte se prostě sami přesvědčit.
Za pořadatelský kolektiv vj

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.

Zveme Vás
na Rokytnický městský ples!

Již po třinácté pro Vás kolektiv pracovníků Města a také několika dobrovolníků připravuje ples, který se tradičně koná v únoru,
letos tedy v pátek 21. února.
Každý, kdo pořádá jakoukoliv tradiční akci, má zajisté představu, jak těžké je vymýšlet každý rok něco, co lidi zaujme, jak těžké
je udržet partu lidí, která do pořádání půjde stále se stejnou chutí
a energií jako v prvních ročnících. Protože první, druhé ročníky
bývají ve znamení euforie, optimismu a velkých plánů. Časem se
vytrácí právě ta euforie, energie a později i zapálení pořadatelé.
Zbude jen skalní jádro, které toho hodně ustojí.
Rádi Vás tedy uvítáme na třináctém plese Města Rokytnice v O.h.
Jak je v následujícím článku paní Lavrenčíkové řečeno, na letošním plese budeme prostřednictvím naší tomboly sbírat korunky
na schodolez pro naše spoluobčany, kteří jej potřebují k lepšímu
životu. Možná ho jednou oceníme i my, které zatím nohy jakžtakž
nesou. Výtěžky z tomboly městských plesů v Rokytnici se vždy
použily na dobrou věc. Pro děti, seniory, sportovce, hasiče,…
Přijďte se tedy s námi pobavit, zatančit si, zhlédnout třeba parádní barmanskou show mistra republiky a taky něco pěkného
vyhrát ve zmíněné tombole. Pardon, tedy v „soutěži o ceny“, jak
se dnes tombole musí říkat, ale to byste asi moc nevěděli, o čem
mluvím. Míváme každý rok již přes 300 cen.
Ale hlavně si přijďte na chvilku odpočinout od životních peripetií a „blbých“ zpráv, které běží kolem nás a moc nás nešetří. Rokytnický městský ples je stejně náš, jako Vás všech, kteří v našem
městě a okolí bydlíte. Není to záležitost snobů ani nějaké horní

Výtěžek z 13. městského plesu
pro Pečovatelskou službu Rokytnice v O.h.
Rada
města
Rokytnice
v O.h. na svém zasedání dne
04.11.2019 schválila využití
výtěžku soutěže o ceny městského plesu konaného dne
21.2.2020 na zakoupení kompenzační pomůcky pro Pečovatelskou službu Rokytnice v O.
h. - schodolez.
Děkujeme a věříme, že toto
transportní zařízení bude velkou pomocí při manipulaci
s imobilní osobou při zdolávání
schodiště. Díky schodolezu se
tak mnozí uživatelé služby dostanou ven ze svého bytu. Bez
této pomůcky je to v některých
případech nemožné, protože vícepatrové domy v našem městě
nemají výtahy. Mnozí místní občané jsou tak „uvězněni
ve svých bytech“.
Bude to již podruhé, kdy
výtěžek z plesu města bude
věnován Pečovatelské službě Rokytnice v O.h. na nákup kompenzačních pomůcek
pro podporu mobility. V roce

2014 účastnící plesu věnovali
20 630,- Kč na nákup chodítek
a invalidních vozíků. Tyto pomůcky jsou permanentně využívány uživateli naší služby,
jejich zápůjčka je zdarma.
Děkujeme
účastníkům
13. plesu města Rokytnice
v O.h. za projevenou štědrost.
Mgr. Dagmar Lavrenčíková,
vedoucí Pečovatelské služby
s výkonem sociální práce

Burza knih a časopisů
knihovna Rokytnice v O.h.
…se bude konat vždy v úterý a ve čtvrtek při
provozu městské knihovny od 13 do 17 hodin.
Cena časopisu: 3,- Kč
Ceny knih: od 5,- do 20,- Kč
Navštivte naši burzu v Domě služeb v 1.patře.
Burza poběží do vyprodání zásob.

HOUBY JÍST ČI NEJÍST?
8. DÍL

NOVOROČNÍ VÝSTUP NA FARÁK
Dne 1. 1. 2020
ve 14:00 se konal každoroční výstup na Farský kopec v Rokytnici
v O. h. Stala se z toho
již pěkná tradice, kdy
po přivítání panem starostou posléze člověk
rozjímá s těmi, kteří si
ten den našli stejnou
cestu – o tom, co bylo
a co přinese ten nadcházející rok.
Text a foto: LG

Po déletrvajících deštích roste na živých a mrtvých větvích
ucho Jidášovo, též ... (tajenka zeměpisné hřebenovky). Dužnina této houby má nevýraznou chuť a zatuchlou vůni, a přesto je
ve východoasijské kuchyni považována za ... (tajenka síťovky).
Používá se do zeleninových pokrmů s rýží. Můžeme se setkat
i s lidovým názvem – dřevěné ... (řešení skrývačky).

1. Oblíbený balkánský pokrm
2. Město husitů
3. Západoslovanské město
4. Hrad při Dyji
5. Rumunská oblast s českými obcemi
6. Centrum Tibetu
7. Členský stát USA
8. Italský přístav v jaderském moři
9. Stát ve Středomoří
10. Největší finské jezero
11. Obec s přehradou na Vltavě

PŘESMYČKOVÁ VÝPUSTKA

Zleva doprava:
1. - 2. Snížení cen
2. – 3. Náboj
3. – 4. Záhyb (anatomicky)
4. – 5. Odštěpená náboženská skupina
5. – 6. Třída (hovorově)
6. – 7. Rodička
7. – 8. Bály
8. – 9. Náplň tuby
9. – 10. Pojítko
Zprava doleva:
2. – 1. Nožík
3. – 2. Autor Malého Bobše
4. – 3. Klusácký vozík
5. – 4. Velké štěstí (hovorově)
6. – 5. Brepta
7. – 6. Město u Plzně
8. – 7. Strojek
9. – 8. Horské jezero
10. – 9. Společenská skupina v Indii

SKRÝVAČKA

S projevy lidského chování se můžeme setkat i u šimpanzů.

Stanislav Lank
Znění tajenek na str. 9

K+M+B
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v ČR a uskutečňovat jí lze díky koordinátorům, koledníkům a dárcům. V Rokytnici v Orlických horách se sbírky tradičně ujali žáci a absolventi místní ZŠ pod vedením pedagogů a čtyř ochotných rodičů.
Poprvé jste mohli spatřit děti v roli Tří králů v kostele na mši
v neděli 5. ledna, dva průvody králů chodily po městě v pondělí
se školní družinou a v sobotu 11. ledna 2020 vyšlo na obchůzku
po rokytnických domácnostech 24 králů, aby pozdravili, vinšovali a do kasiček vybrali finanční dary, které budou na Rychnovsku v letošním roce použity dle schváleného záměru na obnovu
vybavení Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou pro
seniory a lidi s mentálním a kombinovaným postižením, pro podporu rodin ohrožených sociálním vyloučením, na nové vybavení
chráněného bydlení v Neratově a na pomoc při mimořádných situacích. Desetina výnosu sbírky bude poskytnuta na realizaci humanitárních projektů v Indii. V pondělí 13. ledna 2020 se všechny
pokladničky na městském úřadě odpečetily a počítalo se. V Rokytnici v O. h. se vybralo 43932,- Kč, což je, myslím, úctyhodná
částka. Děkujeme.
Za dobrovolníky L. Hamáčková

Mudrci z východu
obcházeli kraj
Christus mansionem benedicat. Tak zní původní heslo dnešní
Tříkrálové sbírky. Znamená to „Kristus požehnej tomuto domu“.
Dříve se psalo na veřeje domu: +C+M+B. Až novověk nám dal
Kašpara, Melichara a Baltazara.
Od 4. ledna vysílala Farní charita Neratov skupinky královen
a králů s doprovodem a zapečetěnými kasičkami s emblémem pořadatele, jímž je Charita Česká republika do Neratova, Bartošovic,
Rokytnice a okolních obcí a osad. Počasí letos bylo ke koledníkům
relativně vlídné. Což není v tomto zimním období samozřejmé.
V sobotu 4. ledna se v kostele Nanebevzetí Panny Marie konal
tradiční tříkrálový koncert. Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby
zde provedly Spojené litomyšlské sbory Vlastimil, Mužský pěvecký sbor, Sbor paní a dívek a Litomyšlský symfonický orchestr.
Dobrovolné vstupné bylo součástí sbírky. Kostel byl zcela zaplněn
nadšenými posluchači a aplaus nebral konce. Na závěr všichni zazpívali „Narodil se Kristus pán“ za doprovodu sborů.
V úterý 7. ledna se vydali na obchůzku králové a královny ze
Základní školy speciální a Mateřské školy. V tomto seskupení se
to „korunovanými“ jen hemžilo a jejich návštěva Kopečku byla
velice příjemná.

Královské skupinky, vyslané Farní charitou Neratov vybraly
na dobročinné účely něco přes 111 600,- Kč, což je částka přímo
úctyhodná.		
Text a foto: Petr Zámečník

q Nádvoří Kopečku zaplněné králi a doprovodem

TRAFIKA PETR KUNC
ROKYTNICE
NABÍZÍME:

q Nástěnné a stolní kalendáře, diáře
na rok 2020
q Krmivo pro psy, kočky a venkovní
ptactvo
q Kancelářské potřeby
q Potřeby na karneval
q Výměna bombiček – Soda stream
q Fotosběrna
q Výběr peněz z Air bank
(prostřednictvím terminálu Sazka)

Bartošovický Zelokošt
poprvé
V sobotu 18. ledna uspořádal Spolek Magdalena historicky
první bartošovickou soutěž o nejlepší kysané zelí vlastní výroby.
Akce byla inspirovaná v minulosti pořádanými Zelokošty
na Panském Poli, toho našeho se zúčastnil i tamější zakladatel.
V Penzionu Hruška se sešlo nečekané množství vzorků, celkem
čtrnáct. Každý, kdo měl zájem hodnotit, dostal pět bodů, které
mohl libovolně rozdělit nebo dát jedinému vzorku. Hodnotit mohl
kdokoliv z přítomných, čehož využili i někteří hosté penzionu.
Po skončení ochutnávky byly body sečteny a vyhodnoceni vítězové. Vzorky byly ve své většině chutné a tudíž přidělování bodů
obtížné. Vítězové dostali pěkné a chutné ceny. Každý soutěžící
obdržel dárek.
Po celou dobu kromě sortimentu penzionu byla možnost k zakousnutí - prejt a kroupy se zelím a bramborem. Penzionu Hruška
patří dík za poskytnuté zázemí a další služby. Akci podpořila firma
MASOEKO.
Za Spolek Magdalena Petr Zámečník

ZNĚNÍ TAJENEK V TOMTO ČÍSLE
1. boltcovitka
2. delikatesu
3. uši

MŠ Bartošovice
Sněhové hrátky v MŠ Bartošovice

Lednové počasí nám hromady sněhu nepřineslo. Děti se
na sníh těšily a každý den se ptaly, kdy už bude sněžit. Dočkaly
se. Proto jsme tu malou nadílku
využili tak, jak se má. Stavěli
jsme sněhuláky, sjížděli jsme
kopec, který máme na zahradě,
vyšlapávali cestičky a hledali
zmrzlé plochy ke klouzání.
Začátek ledna byl ve znamení příchodu „Tří králů“. Po vyrobení královské koruny jsme
se vydali popřát zdraví a štěstí
našemu panu starostovi a poté
také na lyžařský vlek. Děti si za tříkrálovou písničku vykoledovaly
něco malého na zub a také pochvalu. Také děti ze Speciální školy
Neratov měly tříkrálový pochod. Ani na něm jsme nechyběli.
Díky ledovému počasí se podařilo zahájit i lyžařský výcvik.
Lyžařský areál Nella, který se nachází přímo naproti naší školce, konečně mohl zasněžovat a všichni jsme si přáli, aby připadlo
i trochu sněhu přírodního. A stalo se! Rádi bychom touto cestou
poděkovali panu Sotonovi, který denně svah upravuje a stará se
o to, abychom mohli sjezdovku využívat.
MŠ Bartošovice

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

sobota 15.2.2020
pátek 21.2.2020
sobota 14.3.2020
čtvrtek 16.4.2020
sobota 30.5.2020
sobota 6.6.2020
sobota 13.6.2020
víkend 24. – 26.7.2020

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

SÝPKA
– MUZEUM ORLICKÝCH HOR
Plán akcí na rok 2020
(1. pololetí)
Zabíjačkové speciality přímo od řezníka: jitrnice, jelita, tlačenka, prdelačka,
škvarky, ovar, zabíjačkový guláš...
K podpoření apetitu: pivo, svařák, slivovička ...
Přijďte si užít příjemnou chuť i vůni zabíjačkových pochoutek!
Více informací na tel.: 737 017 703

15.2.2020 od 16 hodin
Odpoledne se slezským norikem - jak koně uzdravují
krajinu
Koně k člověku neodmyslitelně patří již několik tisíc let.
Od své původně vojenské funkce se přes pracovní zvíře dostali až do pozice mazlíčků. Dnes se již koňská síla při práci
uplatňuje jen zřídka a pomalu zapomínáme, jak důležité toto
zvíře nejen pro nás ale i pro krajinu bylo. Práci těchto ušlechtilých zvířat přiblíží prostřednictvím vyprávění a krátkých filmů
nadšenci ze spolku Centrum slezského norika. A možná přijde
i minikůň Andělka. Přednášející: Jindřiška Svobodová.
29.2.2020 od 17 hodin
Přednáška: Tajemství Orlických hor
Orlické hory, pro mnohé důvěrně známé, stále skrývají nádherné nedotčené kouty. Kdo jiný by je měl znát lépe, než ředitel Správy chráněné krajinné oblasti Orlické hory David Rešl.
Přijďte si vyslechnout jeho přednášku o jejich přírodních zajímavostech. Pořádáno ve spolupráci se sdružením Splav, z.s.

18.4.2020 od 16 hodin
Den památek
Mezinárodní den památek, vyhlašovaný organizací UNESCO je
14.3.2020 od 14 do 17 hodin
každoročně připomínán v kulturních zemích celého světa. U této
Muzejní kavárna: s chutí čokolády
Muzeum Sýpka se již podruhé rozvoní kávou. Čerstvě nam- příležitosti každoročně Město Rokytnice a Sýpka - Muzeum Orletá káva však tentokrát nebude jediným lákadlem, letos k ní lických hor představuje známé i neznámé památky Rokytnicka.
přibude i čokoláda a to ve všech možných podobách. Přijďte si
23.5.2020 od 19 do 22 hodin
ochutnat a dozvědět se zajímavosti o této celosvětově rozšířené
Muzejní noc v Sýpce - Noc střelců
pochoutce!
Sýpka se, jako již tradičně, otevře návštěvníkům ve večerních
hodinách. V případě příznivého počasí bude připraveno tradiční
11.4.2020 od 10 do 17 hodin
posezení při svíčkách pod ořechem, káva a občerstvení. TentoVelikonoce v Sýpce – tvořivá dílna
Oblíbený jarní program vycházející z velikonočních lido- krát však také zavoní střelný prach. Letošní muzejní noc bude
vých tradic. Pletení pomlázek, malování kraslic různými tech- nocí střelců!
nikami, velikonoční dekorace, drátkování a další.

Sestavila společnost OREDO s.r.o. (platı́ od 01. 01. 2020 do 12. 12. 2020)

Odjezdy ze zastávky Rokytnice v Orl.h.,žel.st.

Cı́lová zastávka
odj.stánı́

Bartošovice v Orl.h.
odj.stánı́

Častolovice

odj.stánı́

Doudleby n.Orl.

odj.stánı́

Hradec Králové
Javornice
Kameničná

odj.stánı́

odj.stánı́

odj.stánı́

Kostelec n.Orl.

odj.stánı́
Cı́lová zastávka
Kunvald
odj.stánı́
Žamberk odj.stánı́
Lanškroun odj.stánı́
odj.stánı́
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Cı́lová zastávka
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