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Naděje…
Můj dar k novému roku?
Má láska, tvé zdraví,
má vzpomínka, tvé uzdravení,
a trochu naděje, jako když poslední píši sloku.
Však sloka poslední může být nadějí,

tou, kterou cítím a živím ji v srdci.
Tak jako ty, tak jako my, tak jako všichni.
A nelze ji vyrvat mocí.
			
V. Jiroutová

ZPRÁVY

z Rokytnice v Orlických horách

Z Rady města

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

Informace z jednání rady města dne 23.11.2020
zkrácený výpis
l Darovací smlouva - ŠKODA AUTO a.s.
Radní Mgr. Zdeněk Dušek informoval o možnosti získání
finančního daru od společnosti ŠKODA AUTO a.s. ve výši
130 000 Kč za účelem technického vzdělávání pro Základní
školu Rokytnice v Orlických horách.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje přijetí daru od společnosti ŠKODA AUTO, a.s. ve výši
130 000 Kč za účelem technického vzdělávání.

obec Rokytnice v O. h. Radě města bylo doporučeno zajistit
možnou opravu fotoaparátu CANON IXUS a zbytek věcí
zlikvidovat v souladu s příslušným zákonným ustanovením.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje naložit s nalezenými věcmi dle návrhu.
l Návrh na změnu jízdního řádu
Radě města byl předložen návrh na změnu autobusového
jízdního řádu pro rok 2021, který bude platit od 07.03.2021
do 11.12.2021 na trase Ústí nad Orlicí - Libchavy - Žamberk
- Kunvald - Rokytnice v Orl. h. Nebyly žádné připomínky.
Rada města Rokytnice v Orlických horách bere na vědomí návrh na změnu jízdního řádu.

l Projektový záměr - Školní jídelna Základní školy Rokytnice v Orlických horách
Mgr. Zdeněk Dušek informoval o aktuálních problémech
ve školní jídelně Základní školy Rokytnice v Orlických horách. Především o získání finančních prostředků na vstupní
dveře, židle a elektronický stravovací systém. Projektový
záměr vyžaduje souhlas zřizovatele.
Rada města Rokytnice v Orlických horách souhlasí
s projektovým záměrem „Školní jídelna“ pomocí dotace
l Darovací smlouva
v IROP, zařazený do Strategického rámce MAP (projektový
Starosta předložil darovací smlouvu, jejímž předmětem je investiční záměr v oblasti vzdělávání na území ORP Rychfinanční dar města ve výši 10 000 Kč jako ocenění za práci nov nad Kněžnou).
pro město ze strany i členů sdružení hasičů, kteří nejsou zařazeni přímo v zásahových jednotkách.
l Termíny jednání RM - 1. pololetí 2021
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje Starosta předložil návrh termínů jednání Rady města Rokytuzavřít se SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Rokytni- nice v Orlických horách v I. pololetí roku 2021.
ce v Orlických horách, U Nádraží č. p. 572, 517 61 Rokytni- Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje
ce v Orlických horách darovací smlouvu dle předloženého termíny jednání Rady města Rokytnice v Orlických horách
návrhu.
v I. pololetí roku 2021: 11.01.2021, 25.01.2021, 15.02.2021,
08.03.2021,
22.03.2021,
12.04.2021,
26.04.2021,
Informace z jednání rady města dne 14.12.2020
10.05.2021, 24.05.2021, 07.06.2021, 21.06.2021.
zkrácený výpis
Informace z jednání rady města dne 22.12.2020
l Zápis o výběru uchazečů na pozici pracovník/pracovzkrácený výpis
nice v sociálních službách Pečovatelské služby Rokytnice v Orlických horách
l Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2021 a rozpočtový výhled
Radě města byl předložen zápis o výběru uchazečů na pozici ZŠ a MŠ na roky 2022 - 2024
pracovník/pracovnice v sociálních službách od 01.01.2021. Radě města byly předloženy návrhy rozpočtů na rok 2021
Rada města Rokytnice v Orlických horách bere na vě- Základní školy a Mateřské školy Rokytnice v Orlických
domí výsledek výběrového řízení na pozici pracovník/pra- horách a střednědobé výhledy na rok 2022 - 2024 těchto
covnice v sociálních službách Pečovatelské služby Rokyt- příspěvkových organizací.
nice v Orlických horách.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Rokytnice
l Návrh na úřední zrušení věci rok 2014, 2015, 2016
v Orlických horách v rozsahu předloženého návrhu v souRadě města byl předložen návrh na zrušení nalezených věcí. hrnné výši příjmů 23.872 tisíc Kč a výdajů 23.802 tisíc Kč.
Po dobu zveřejnění nálezu na úřední desce až doposud se Zároveň schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní
nikdo o nález nepřihlásil. Uvedená věc je uložena déle než školy Rokytnice v Orlických horách na roky 2022 - 2024.
3 roky na MěÚ v Rokytnici v O. h., tudíž podle směrni- Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje
ce č. 7/2014 po uplynutí 3 let od nálezu nabyla vlastnictví rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Rokytnice

v Orlických horách v rozsahu předloženého návrhu v souhrnné výši příjmů 6.338 tisíc Kč a výdajů 6.338 tisíc Kč.
Zároveň schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Mateřské
školy Rokytnice v Orlických horách na roky 2022 - 2024.
l Smlouva o poskytnutí mimořádného členského pří-

spěvku - Mikroregion Rychnovsko
Starosta předložil smlouvu, kde předmětem je poskytnutí
mimořádného členského příspěvku Mikroregionu Rychnovsko za nákup ochranných pomůcek proti COVID 19
ve výši 817 Kč.
Rada města Rokytnice v Orlických horách schvaluje
uzavřít s Mikroregion Rychnovsko, Havlíčkova 136, 516 01
Rychnov nad Kněžnou smlouvu dle předloženého návrhu.

Ze Zastupitelstva města

Kompletní text usnesení zastupitelstva 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 ze dne
23.11.2020 - zkrácený výpis
l Zpráva o hospodaření města k 31.10.2020
Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách bere
na vědomí informaci o hospodaření města k 31.10.2020.
l Dohody o provedení práce - neuvolnění zastupitelé
Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách schvaluje
uzavření dohod o provedení práce se zastupiteli na rok 2021:
1. Eva Tuhárská - pořadatelská činnost při městském plesu
a Anenské pouti
2. Michal Štefek - správce IT města
3. Petr Fric - velitel jednotky JPO II
4. Bc. Petr Buchal - zástupce velitele jednotky JPO II
5. Jakub Zimmer - velitel družstva JPO II

Životní jubilea občanů
našeho města
Komise pro občanské záležitosti pracuje v Rokytnici v Orlických horách při městském úřadu a dříve
při národním výboru více jak 60 let. Vždy se zabývala
hlavně jubilanty ve městě, ať už jubilanty v délce věku,
tak i jubilanty v délce manželství, vítáním dětí do života apod.
Členové komise i pan starosta navštěvovali občany
našeho města vždy dle nějakého rozpisu a kulatosti jubilea. Dlouhá léta to bylo tak, že komise navštěvovala
poprvé jubilanta u příležitosti 70. narozenin a potom
po pěti letech. Dále v 80 letech a pak již každý rok.
Jak všichni víme, dnes se občané tohoto státu a tudíž
i našeho města dožívají mnohem vyššího věku, a tak je
logické, že se tabulky jubileí poněkud změnily. Je jasné, že dnešní sedmdesátníci jsou velmi aktivní senioři,
v mnoha případech si ani nepřipouští, že jsou seniory. Mnozí stále pracují, podnikají a jsou i udiveni, že
za nimi přijde někdo z úřadu jako za seniorem. Proto
od letošního roku se přehodnotila tabulka jubileí a dovolíme si za Vámi - seniory přijít s blahopřáním poprvé
až ve Vašich 75 letech, potom v 80 a dále po pěti letech,
tedy v 85 letech, a pak již každý rok.
Teď v době pandemie, kdy se omezují všechny společenské styky je to i velmi vhodné. I tak všem přejeme
pevné zdraví, pevné nervy a mnoho elánu všem - nejen
jubilantům.
Komise pro občanské záležitosti

TERMÍNY SVOZU BIOODPADU
V ROCE 2021

l Termíny jednání zastupitelstva města v roce 2021
nádoby budou přistaveny den před svozem
Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách schvalunebo v den svozu od 05:00 hodin
je termíny jednání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách na rok 2021 ve dnech: 25.01.2021, 22.03.2021, 8. ledna, 22. ledna, 5. února, 19. února, 5. března, 19. břez21.06.2021, 13.09.2021 a 22.11.2021, vždy od 18:00 hod. na, 2. dubna, 16. dubna, 30. dubna, 14. května, 28. května,
11. června, 25. června, 9. července, 23. července, 6. srpTERMÍNY SVOZU PLASTŮ V ROCE 2021 na, 20. srpna, 3. září, 17. září, 1. října, 15. října, 29. října,
POZOR ZMĚNA – SVOZOVÝ DEN STŘEDA 12. listopadu, 26. listopadu, 10. prosince, 24. prosince
20. ledna, 17. února, 17. března, 14. dubna, 12. května,
Upozorňujeme občany, že od 1. dubna 2021 již svozová
9. června, 7. července, 4. srpna, 1. září, 29. září, 27. října,
společnost nebude vyvážet popelnice na komunální odpad
24. listopadu, 22. prosince
a bioodpad na známku z roku 2020. Na městském úřadě
Naplněné a řádně svázané pytle dávejte k popelnicím u paní Marcely Rykrové je třeba si vyzvednout nové známna tříděný odpad ráno v den svozu od 05:00 hodin nebo ky pro rok 2021.
nejlépe den před svozem, aby nedošlo k poškození pytle
Žádáme občany, aby ze svých nádob odstranili veškeré
a vysypání odpadu na chodník či komunikaci.
Pokud budou pytle připraveny v jiných dnech, než známky z minulých let a nechali pouze tu pro příslušný rok.
v termínech k tomu určených, nebudou kódy načteny Dále upozorňujeme, že nádoby musí být přistaveny buď
den před svozem, nebo v den svozu od 05:00 hodin. Děkua pytle nebudou započítány do slevy.
Tyto pytle budou vhozeny do žlutého kontejneru na plasty. jeme za pochopení.

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

Pro děti a mládež:
Moje první čtení – Příběhy pro holky
Putování skřítka Všudybýlka – Socha, R.
Strašidlář – mezi námi přízraky
Dinosauři – leporelo pro nejmenší

Beletrie pro dospělé:

Aristokratka u královského dvora – Boček, E. (5. díl)
Pro ženy:
Hříšný kanec – Monyová, S.
Zážitky z karantény – Pawlovská, H.
Pralinky – Nesvadbová, B.
Příliš mnoho mužnosti – Hauptmanová, G.
Skrytá láska – Cartland, B.
Thrillery, detektivky:
Sféra vlivu – Millis, K.
Záhada na zámku Styles- Christie, A.
Krvavé evangelium- Rollins, J. – fantazy horor
Sběratelé ostatků – Vondruška, V. – česká detektivka z historie
Špionážní román:
Hranice v písku – Seymour, G.

Plesová sezóna 2021
v Rokytnici?
Co je špatně?
Plesy nebudou. Ani myslivecký, ani sportovní, ani
městský. Jak malicherné je nyní jakési soupeření, kdo z nás
má lepší ples? Všichni ho pořádáme s radostí, chutí a touhou zaujmout lidi a zviditelnit naše městečko. Každý z plesů si najde své návštěvníky a cíl je všude stejný. Pobavit se,
potkat se s přáteli, užít si a třeba i podpořit nějakou dobrou
věc. O to letos přijdeme.
Co je dobře?
Zjistíme, že není vše automatické, že naše vůle
nemusí být vůlí vyšší moci. Není samozřejmostí, že něco
naplánujeme, uskutečníme, zúčastníme se, nezúčastníme
se, pochválíme, zkritizujeme. Budeme jiní, budeme si vážit
obyčejných, roky zavedených věcí? Těžko říct. Lidstvo je
společenství nevděčné.
My pořadatelé si odpočineme od různých věcí, kdy se
každoročně po plese tážeme: „Stojí nám to za to?“ A snad si
tedy všichni v roce 2022 řekneme: „Ano, stojí nám to za to
a plesy uspořádáme zase. A rádi.“
Držme tedy kultuře pěsti, ať nám zcela neumře.
vj

Naučná literatura:
České tajemno – Vašíček, A. – fakta, nálezy, hypotézy,..
Základy práva – 2. aktualizované vydání
Třicet let pod přísahou
– Robert Šlachta – osobní zpověď policisty
Petr Novotný, továrna na legraci
Napoleon Bonaparte
Knihovna je z důvodu vládního nařízení prozatím uzavřena.
Nabízíme Vám však možnost objednat si knihy nebo časopisy
prostřednictvím e-mailu: knihovna@mu.rokytnice.cz
Na stránkách Infocentra Rokytnice v O.h. je záložka on- line
katalogu: http://knihovna.rokytnice.cz/katalog/
Knihy a časopisy Vám po dohodě předáme u vchodu do Infocentra v přízemí Domu služeb. Stejně tak můžete předat vypůjčené knihy k navrácení. Pokuty za opožděné vrácení samozřejmě vyžadovat nebudeme.
V. Jiroutová, knihovnice

Všimli jsme si...
Krásné překvapení měli strávníci, kteří přišli do školní
jídelny pro oběd v den, kdy chodí čerti. Kuchařky se vymódili v čertovském stylu, takže pekelně dobrá rajská i andělské lívanečky z jídelníčku chutnaly ještě více.
Foto: Eva Tuhárská, ZS

Kdo v srdcích žije, neumírá...

Dne 12. ledna 2021
tomu bude již 5 let,
kdy nás navždy opustila

paní
URSULA SALIGEROVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte tiše s námi.
S láskou stále vzpomíná manžel Adolf,
dcery Marie a Iveta s rodinami.

Policie v baru

Kvůli přechodu České republiky do čtvrtého stupně
protiepidemického systému musely od pátku 18. prosince znovu zavřít restaurace a bary.
Řada z nich po celé České republice se ale rozhodla navzdory vládnímu nařízení nechat otevřeno. Jedním
z rebelujících podniků je i bar na rokytnickém náměstí
provozovaný Jakubem Vavřičkou. O situaci si s ním povídám v místech, kde bychom správně být neměli, tedy
v baru jeho podniku. Protestující hospodští mají založeny internetové stránky, kde se registrují jak oni, tak jejich
podporovatelé. Snaží se maximálně komunikovat a vysvětlovat nelehkou situaci. Na svoji stranu získali některé
regionální politiky, ale i lidi z oblasti kultury a byznysu.
Prostředí baru se zajímavým názvem Tátův obývák je
moc příjemné a za běžných okolností by se tady určitě skvěle sedělo. Ale je pátek 18. prosince v podvečer.
Přichází trojice policistů z obvodního oddělení Policie
České republiky v Rokytnici a nekompromisně nařizují
všem přítomným opustit prostor. Jejich zásah je přísný
a profesionální, nedá se mu nic vytknout. I já předkládám
doklady ke kontrole a odcházím.
Jak varianta otevřených, tak i varianta zavřených hospod mají své podporovatele. Ale v době vzniku těchto
řádků počty nemocných Covidem-19 hrozivě narůstají.
JKO

STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODU, ŘEMESEL A SLUŽEB
ŽAMBERK, ZÁMECKÁ 1

DNY
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
15. ledna 2021
16. ledna 2021

po telefonické dohodě možná individuální prohlídka školy
Učební obory 3-leté:
• Instalatér • Obráběč kovů • Operátor plechové výroby /klempíř /
• Truhlář • Kuchař • Číšník/Servírka • Cukrář • Prodavač /asistent prodeje/
Maturitní obory 4-leté:
• Gastronomie • Management obchodní logistiky /obchodník/

TĚŠÍME SE NA VÁS

www.ssorszamberk.cz,  465 614 225, 774 610 641

PF pro pobavení

Pidifrk je pohlednice, většinou zobrazující zajímavé
místo v České republice. Tyto pohlednice na sebe navazují
a jako sbírka vytvářejí ojedinělou mapu. Na každém pidifrku nechybí vtipy. Také Rokytnice již několik let má svůj
pidifrk. A jako věrnému odběrateli těchto pohlednic nám
přišla do Informačního střediska speciální vtipná PF pohlednice, o kterou se s vámi rádi podělíme.
ZS

Vzpomínka na Dny zrady
V závěru loňského roku
jsme na televizních obrazovkách mohli vidět film
Otakara Vávry Dny zrady.
Starší čtenáři to vědí, my
o něco mladší jsme o tom
slyšeli, že si v komparsu
tohoto filmu zahrála i řada
lidí z Rokytnice a okolí.
Lidé byli tehdy oslovováni přímo v ulicích města. Někteří dostali nabídku
práce v komparsu cestou
na pivo a byli pozváni
do dnes již neexistující
Sokolovny na jakýsi casting. Kromě dalších si
ve filmu zahráli: Zdeněk
Dytrt, Hana Hanušová,
Petr Bogdány nebo Jan
Stříbrný. S automobilem
zde jezdil Josef Adášek.
Uběhla řada let a vzpomínat na natáčení už je
samozřejmě
obtížné.
Přesto si pamětníci ještě

některé zajímavé situace
vybaví. Například to, jak
před natáčením napadl
sníh, což nebylo žádoucí. Vyřešilo se tím, že jej
zemědělci na poli, které
mělo být v záběru, zaorali.
Drobným problémem byly
i dlouhé vlasy u mužů.
Buď je ukryla pokrývka
hlavy nebo byly ostříhány. Za každý natáčecí den
komparsisté dostávali jako
odměnu na tehdejší dobu
slušných padesát korun.
Je velmi zajímavé sledovat film na zařízeních,
která umožňují kvalitní
zastavený obraz. Za pozornost pak stojí třeba zajímavé záběry z Českých
Petrovic nebo konkrétně
muž s kravským povozem.
Bydlí kousek od rokytnického náměstí.
JKO

ZNAKY A ERBY MĚST
A ŠLECHTICKÝCH RODŮ 61. DÍL
Nyní se podívejme na to, jak se do znaků obcí promítla
mytologie. Příkladem může být na Mělnicku obec ...
(PRVNÍ TAJENKA), která má ve svém znaku personifikovaného ... (DRUHÁ TAJENKA), kterak fouká vítr
mezi dvě zlaté pískovcové skály. Název obce je v historické literatuře vysvětlen jako osada vysazená větrům
zimavým. Pískovcové skály odkazují na krajinný rámec
obce charakterizovaný její polohou na jižní hranici ...
(TŘETÍ TAJENKA). Obec má svůj znak od roku 2018.

úval“. – 7. Lék (z řečtiny), pilkou odstranit. – 8. Okop,
severočeské město. – 9. Lovecké fanfáry, nerost. – 10.
Pracoviště v dole, žebrák v mariáši, asi, slaná minerálka.
– 11. SPZ Loun, anglicky „starý“, stěna s obrazy svatých
v pravoslavném chrámu. – 12. Puma, uondat, přítok Dunaje. – 13. Druh flétny, druh palmy, slovensky „tříska“,
černý pták. – 14. PRVNÍ DÍL PRVNÍ TAJENKY, zkratka
Aeroklubu, hmota v roztaveném stavu.
NÁPOVĚDA: E – AMYL, 1 – PH, 3 – JAKOMA,
4 – SAN, 6. LOŽINA, 7 – IAMA.
Vladimír Čihák
Znění tajenek na str. 11

MŠ Bartošovice
ČEKÁNÍ NA JEŽÍŠKA
V tomto adventním čase jsme se po tradičním pečení perníčků, zdobení, vyrábění dárečků a přáníček sešli aspoň u stromečku
a zazpívali vánoční koledy.
MNOHO ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2021,
AŤ JE LEPŠÍ NEŽ TEN MINULÝ
PŘEJE MŠ BARTOŠOVICE!

HLÁSKOVÁ KŘÍŽOVKA

VODOROVNĚ: A. Vyhrnovat, značka našeho piva.
– B. Klovati, cizí mužské jméno. – C. Jméno herečky
Chýlkové, chem. prvek, ukazovací zájmeno. – D. Druh
kávy, vruboun posvátný, ochrana zboží. – E. Slovenský
hrad, skupina atomů, glycerid. – F. Doba pohlavní aktivity jelenů, kupovat za peníze, prázdní. – G. Královna
víl, hliníková fólie, Dietlova hrdinka. – H. TŘETÍ TAJENKA. – I. Pletivo z rákosí, plachtoví. – J. Lyžařská
rolba (značka), lékařská obchůzka pacientů, druh sýrů.
– K. Části těl, Zolův román, styk. – L. Předložka, jméno
zpěvačky Špinarové, SPZ Tábora, pokrývka těla obratlovců, iniciály spisovatele Těsnohlídka. – M. Opojiti,
nadezdívka nad římsou. – N. Podnik v Kopřivnici, město v Německu. – O. Výkal, dvakrát snížený tón.
SVISLE: 1. DRUHÝ DÍL PRVNÍ TAJENKY, označení
letadel Nizozemska, znoj. – 2. Podnik zahraničního obchodu, Italská metropole (slovensky), svinovací roleta,
šachová remíza. – 3. Rostlinné vlákno, kmen v Zairu,
proud vzduchu. – 4. Řeka v Polsku, klekání, DRUHÁ
TAJENKA. – 5. Značka přetlaku, druh zákopu, kujné
nerosty, mořské pobřeží. – 6. Borax, nářečně „mělký

TRAFIKA PETR KUNC
ROKYTNICE
NABÍZÍ:

NOVÁ SLUŽBA: ÚLOŽNA balíčků
přepravních firem: DPD a BALÍKOVNA
q
q
q
q
q
q

Nástěnné a stolní kalendáře, diáře na rok 2021
Krmivo pro psy, kočky a venkovní ptactvo
Kancelářské potřeby
Výměna bombiček – Soda stream
Fotosběrna
Výběr peněz z Air bank (prostřednictvím terminálu
Sazka)

TECHNÉ 2020

Z ROKYTNICKÉ HASIČÁRNY

STŘÍBRO A BRONZ PRO RODINU HORSKÝCH

VÁNOCE MLADÝCH HASIČŮ

Firma Bühler Žamberk vyhlásila začátkem října 2020
soutěž pro technické nadšence, která se i ve velmi složité
době způsobené pandemií COVID 19 uskutečnila. Soutěží se ve třech kategoriích a jednotlivé kategorie jsou ještě
rozděleny na tři věkové skupiny. V soutěži bylo celkově 77
výrobků ze 13 škol. Z naší školy se výborně umístila rodina
Horských.

Posledních několik let nosí do rokytnické hasičárny dárky
pro naše mladé hasiče hasičský Ježíšek. Tento rok bylo vše jinak, z důvodu vládních nařízení. Děti do hasičárny nemohly
přijít, proto přijel on za nimi.
Každý mladý hasič obdržel jízdní řád a pokyny, aby věděl, kde
a v kolik má na Ježíška čekat. Hasičský Ježíšek (staletý a fousatý
pan Soptík) vyrazil s hasičskými saněmi, které byly vidět i slyšet
široko daleko, v doprovodu svých skřítků a sobíků.
Ježíšek dle seznamu hříšníků zkontroloval, zda děti, které
Kategorie III. Modely ze součástek stavebnic Lego,
ho vyčkávají, jsou opravdu na seznamu hodných dětí. U něMerkur, pevné i pohyblivé 1. – 3. ročník:
kterých už to bylo sporné, ale i tak Ježíškovi pomocníci ote2. místo: Eliška Horská, ZŠ Rokytnice v Orlických horách
vřeli vánoční okénko do saní, ve kterých se nacházel strome„Lego – zámek, kočár, loď, kočka z filcu“
ček s kupou dárků, a opravdu se na všechny dostalo. Skřítci
si pro děti připravili i prskavky a fontánky. Nakonec vytáhli
kelímky a šampus. Společným odpočítáním jsme spolu oslavili
i příchod nového roku za řinčení ohňostroje na noční obloze
– a každý s nevysloveným přáním, aby ten nový rok 2021 byl
daleko lepší než tento.
Ježíškova slova na závěr: „Jsem rád, že mám tolik skřítků, kteří
mi se vším pomohli. Skřítci zdobili hasičské saně, balili dárečky,
pouštěli s dětmi prskavky a předávali dárečky. A aby vše vyvrcholilo ohňostrojem, použili jsme vysílačky, které měli skřítci na každém stanovišti a společně jsme odpálili nový rok 2021. Odstřelovači byli opět skřítci. Bohužel ohňostroj se nesetkal s pochopením
některých místních občanů. Menší postesknutí za vynadání však
hned překonal spokojený úsměv, který se všem rokytnickým mladým hasičům objevil při našem příjezdu na tváři.”

Kategorie III. Modely ze součástek stavebnic Lego,
Merkur, pevné i pohyblivé 7. – 9. ročník
3. místo: Tomasz Horský, ZŠ Rokytnice v Orlických horách
„Merkur – jeřáb, Jeep, bugy“.
Tomasz účast v soutěži popsal takto:
„Když jsem se dozvěděl o soutěži v Bühleru, hned jsem
se chtěl zúčastnit. Jeden výrobek jsem již měl postaven.
Řekl jsem si, že bych chtěl ještě něco dalšího postavit, ale
neměl jsem žádný nápad. Až jednou jsem se dozvěděl, že
paní učitelka Blanka
Koďousková
půjčuje
školní Merkur. Hned
první večer, kdy jsem
měl půjčený Merkur,
jsem rozestavěl první
výrobek. Byl to JEEP.
Za několik takto strávených večerů jsem měl
dohromady tři výrobky
z Merkuru a jeden domeček z dřevěné stavebnice. Stavění z Merkuru
mě strašně moc bavilo.“
Blanka Koďousková

VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA POUŽÍVÁ
NOVÉ VOLACÍ ZNAKY
V souladu s nově vydaným „Řádem rádiových komunikací
Hasičského záchranného sboru České republiky o součinnosti
v integrovaném záchranném systému“ vydaným pokynem GŘ
HZS ČR byly 23. prosince přečíslovány volací značky a číselné
řady na našich radiostanicích (ve vozidlech, v kapesních vysílačkách i základnových). A tak od tohoto dne se nebudeme při
výjezdu s Tatrou hlásit PRK 771 ale HRK 801 a třeba při jízdě
s dětmi na závody budeme místo PRK 772 ohlašovat HRK 813.
Poprvé se použití nových volacích značek použilo hned
na Štědrý den, kdy jsme vyjížděli k vyproštění zapadlého sanitního vozu ZZS KHK.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Ani v těžkých časech nechybělo o Vánocích v Rokytnici Betlémské světlo.
Stejně jako každý rok si
pro něj lidé mohli přijít
mezi čtrnáctou a šestnáctou
hodinou do kostela Všech
Svatých na náměstí, pak byl
plamínek přes mříž k dispozici v kapli svaté Anny.
Tam se počet lidí, kteří si
pro něj přijdou, nijak nesleduje. V kostele byla účast
oproti předcházejícím letům
o něco nižší, ale i tak pěkná. Pro plamínek zapálený
v místě narození Ježíše Krista přišlo přibližně sedmdesát
rodin nebo jednotlivců. Při
dodržování vládních opatření proti šíření koronaviru
se příchozí pozdravili se zástupci nebo spíše zástupkyněmi žambereckých skautů
a měli možnost pozdravit

se a pohovořit se starostou
města a i s farářem Tomášem Kvasničkou. Kromě
Betlémského světla si lidé
odnášeli kalendář města
Rokytnice a mnohdy i příjemný pocit, že mohli vidět
a alespoň omezeným způsobem pozdravit známé. Sešla se tu i řada lidí spjatých
s Horským kurýrem, ať už
to byla redakční kolegyně
Lucka Grunclová nebo náš
skvělý spolupracovník Dušan Divíšek, který ochotně
zapózoval na fotografii.
Pro plamínek přišel i Mikuláš. Samozřejmě nešlo
o postavu s bílými vousy
a v doprovodu čertů. Malý
šikula přišel s tatínkem a sestrou Gabrielou, se kterou ho
u zadního východu z kostela
zachytil redakční fotoaparát.
Text a foto JKO

Zima zatím vypadá spíš
jako podzim

Zima se zatím moc
nechystá k nástupu do Bartošovic. Zato koronavirus
ano, a to již poněkolikáté.
Což nezabránilo svatému
Mikuláši i s jeho nebeským
a pekelným doprovodem
v nadílce hodným dětem.
Pekelníci přišli pro jistotu
hned dva, ale nebylo jim
to nic platné. Nikoho si neodnesli. Protože situace je
stále komplikovaná a svatí
i nesvatí nemohli navštěvovat domácnosti, děti si pro
dárky přišly ven.
O to krásnější měly podívanou, dárci přijeli na hezky
vyzdobeném a osvětleném
vozíku s „koňským“ spřežením. Vozík totiž táhli poník
a minikůň.

q Foto: R. Toman

Také vánoční strom nám
jmenovaný virus nesebral,
o to se postarali místní hasiči. Svítí uprostřed obce,
hned vedle krásného Betléma, instalovaného v malé
salaši. Tam se už jen čeká
na narození Ježíška. Až toto
budete číst, bude i Ježíšek.
Tradiční
štědrovečerní
zpívání v kostele si musíme
odpustit, ale spokojíme se
s reprodukovanou vánoční
hudbou.
Tento zvláštní čas nás
inspiruje a přímo vybízí k tomu, abychom více
vnímali svoje okolí, asi se
mnozí z nás stanou mistry
improvizace.
Posílám vám všem pár fotek pro potěchu oka a duše.
Petr Zámečník
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Sestavila společnost OREDO s.r.o. (platı́ od 01. 01. 2021 do 11. 12. 2021)

10
11
12
13
14

jede od 2.1.2021 do 5.4.2021
jede od 1.7.2021 do 31.8.2021
nejede od 1.7.2021 do 31.8.2021
nejede 1.1.2021
nejede 29.1.2021, od 8.2.2021 do 14.2.2021, od 1.4.2021 do 5.4.2021, od 1.7.2021 do 31.8.2021, od 27.10.2021 do
29.10.2021

isybus

OREDO s.r.o., se sídlem Nerudova 104, 500 02 Hradec Králové; IČ 25981854; DIČ: CZ 25981854; společnost zapsaná v obchodním rejstříku,
spisová značka C 18628 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Neobvyklý pohled na jižní stranu náměstí okolo r. 1900 ještě bez silnice na Kunvald.

Rokytnice

a její lidé
na historických snímcích

Náměstí okolo roku 1910, kdy fotograf ještě budil značnou pozornost
přihlížejících.

Zajímavý záběr z věže kostela s vyhlídkou na náměstí a do ulice
5. května.

Historický skupinový snímek asi největšího počtu obyvatelstva
z Rokytnice a okolí z 6. 5. 1905, kdy byla zahájena stavba železnice
Doudleby – Vamberk – Rokytnice.

Pohled na severní stranu náměstí s trhovci okolo r. 1910, na klidnou
atmosféru ještě dohlíží litinová socha Josefa II. z r. 1882, která byla
stržena čs. vojskem v květnu 1919.

Stavba válečných pomníků v sobě nesla úctu k zemřelým
občanům a spolubojovníkům zejména ve „Velké válce“, jak se tehdy
1. světové válce říkalo. Na snímku budování pomníku padlým z Horní
Rokytnice na Severáku.

V roce 1923 oslavovala jednotka rokytnických hasičů 50 let od
svého vzniku. Na slavnostním shromáždění předvedla požární
útok vodním proudem na stěnu věže farního kostela.

Masopustní veselí je tradiční událostí v místních dějinách. Snímek jej
zachycuje 1. března 1927 před hotelem Černý orel, který stál v místě
dnešního domu čp. 4.

2021

Společenstvo živnostníků města Rokytnice na dvoře za hotelem Orličan, před dnes již neexistující depandancí Sonenhof – Sluneční dvůr.

K oblíbeným hostincům patřila hospoda Burza (Zur Börse) v domě
čp. 69 nacházející se v rohu jižní strany náměstí (později Detecha,
dnešní masna).

Starosta města Rokytnice Petr Hudousek vydává každoročně
plakátový kalendář. Ten úplně první byl vytištěn v roce 2008.
Jeho smyslem bylo připomínat si jednak historii města prostřednictvím dobových snímků, případně připomenout různá
výročí nebo prezentace města pomocí aktuálních snímků.
Celkově je potom cílem potěšit různými zajímavými snímky
všechny rodáky a přátele našeho městečka.
Kalendář je k dispozici v informačním centru nebo na městském úřadu.

Okénko do historie rokytnické kopané
Rok 1960 je brán jako první ročník, který je dohledatelný, i když se zdejší kopaná datuje o deset let dříve. Díky
kronice také víme, že tu existovaly dva kluby – Dukla Rokytnice složená zřejmě z vojenské posádky a Sokol Rokytnice, jehož členové odstartovali místní tradici. Po nedokončeném ročníku 1960-1961 se další ročník odehrál bez účasti
místních oddílů. Až ročník 1962-1963 byl vzkříšením obou
oddílů.					
P. Koukol

Omlouváme se čtenářům za přehozené popisky u fotografií
pánů Oldřicha Tomana a MUDr. Jana Lokaye v minulém vydání Horského kurýra v článku o rokytnické kopané. Děkujeme
panu Jiroutovi za upozornění na tiskovou chybu.
ZS

ZNĚNÍ TAJENEK V TOMTO ČÍSLE
1. Dolní Zimoř
2. boha větru
3. Kokořínska

Jiráskova stezka
Jiráskova stezka je vůbec
první značenou turistickou
trasou na hřebeni Orlických
hor. Stezka, která dala impuls k dalšímu rozvoji turistiky v Orlických horách.
„Dálková“
hřebenovka
značená červenou značkou
měří 170 km. Nástup najdeme v Broumově a pokračujeme přes Hronov, Náchod,
údolím Metuje, zpotíme
se k Šerlichu přes Velkou
Deštnou ke Kunštátské kapli, povede nás na Anenský
vrch, Haničku a k Zemské
bráně. Dále pak do Mladkova přes Suchý vrch do České
Třebové a končí v Litomyšli. Stezka má spoustu výhod.
Můžeme se na ni v mnoha
místech napojit, je to skvělá
cyklotrasa a v zimním období na mnoha místech nabízí
upravenou stopu nejen pro
milovníky běžeckého lyžování.
V určitých bodech nám
poskytne přístřeší a ukojí
žíznivé hladové poutníky.
Z historických pramenů
je možné se dozvědět, že

q

kého Zielence a byl velký
milovník horské turistiky
a lyžování. Chata byla tehdy jediné útočiště pro turisty na vrcholcích Orlických
hor.
Bohužel se do dnešní
doby nedochovala, neboť
v roce 1946 vyhořela a nebyla již obnovena. Vrchmezí stojí ještě za další
zmínku a to, že za krásnými výhledy, které nabízí,
kráčela nejedna významná

osoba. Svoji stopu nám tam
zanechal také císař Josef II.
Na závěr je dobré skončit
u Aloise Jiráska, který nejen
že mapoval stezku, ale zúčastnil se také slavnostního
otevření jedné části 31. července 1921 u chaty Panorama v Deštném, tehdy již
jako 70tiletý.
Vydejme se tedy za dalšími zajímavostmi této stezky
a to nejen fyzicky.
SaM.

Foto: Skicentrum Říčky

první trasa hřebenovky vedla z Rychnova přes Deštnou na Vrchmezí, které je
nejvyšší horou polské části Orlických hor – 1084 m
n.m. Je dobré vědět, že
v těchto místech kdysi stála
šestnáctimetrová dřevěná
rozhledna (1880) s chatou
(1883), které tam vybudoval
a provozoval jistý Heinrich
Rűbartsch (1852 – 1930),
po němž byla chata také
pojmenována. Výše jmenovaný pocházel z nedale-
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q Na Vrchmezí byla na sklonku loňského roku dostavěna
a zpřístupněna nová rozhledna v rámci česko-polského projektu Euroregionu Glacensis Překračujeme hranice. Foto: Gmina
Duszniki Zdrój
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