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www.pinkreality.cz
800 400 900 infolinka zdarma

po - pá 8 - 20 hod.

č. inzerátu 

3.790.000,- KčCena:

RD Rychnov nad Kněžnou 
RD 6+1, CP 675 m2. Sklep, sklad na TP, 
garáž, dílna, terasa, půda,...  PENB:G

N11599č. inzerátu 

3.995.000,- KčCena:

Řadový RD Rychnov nad Kněžnou
Kompletně zrek. řadový RD 3+1, CP 171 m2. 
Krb. kamna, terasa, zahrada, půda,…PENB:C

N11608č. inzerátu 

info v RKCena:

Pronájem RD Solnice
Kompletně vybavený RD 4+kk, CP 692 m2. 
Parkovaní na pozemku, terasa. PENB:D

N11566

Řádková inzerce

Pozemek Čestice (RK), CP 1.626 m2, 199 000 Kč č. N11625
St. pozemek Doudleby n. O., CP 3.419 m2, 1 495 000 Kč č. N11607
St. pozemek Rychnov n. Kn., CP 380 m2, info v RK č. N11320
St. pozemek Moravská Třebová (SY), CP 1.017 m2, 550 000 Kč č. N11564
St. pozemek Srch (PU), CP 1.260 m2, 3 990 000 Kč č. N11606
Kom. pozemek Čestice (RK), CP 2.704 m2, 1 695 000 Kč č. N10720
Zahrada Hradec nad Svitavou (SY), CP 175 m2, 150 000 Kč č. N11592
Pronájem kom.prost. Choceň - Peliny, CP 170 m2, 12 000 Kč / měs. č. N11530

č. inzerátu 

19.950,- Kč/měs.Cena:

Pronájem kom. prostorů Rychnov n.K. 
Pronájem kom. prostorů v centru města. 
2 výlohy, sklad,… CP 127 m2. PENB:G

N11559

PINK REALITY, s.r.o. Vám nabízí:

  ZDARMA tržní odhad Vaší nemovitosti

  VIP SLUŽBA osobního makléře

  ZDARMA advokátní úschova kupní ceny

  VÝKUP NEMOVITOSTÍ do 24 hodin

  ŘEŠENÍ exekucí a zástav

  ZDARMA umístění na realitní servery

Staré náměstí 60
516 01 Rychnov nad Kněžnou

MASÁŽE 
Bc. Rudolf Osikovski 

NABÍZÍ

April hotel Panorama 
Masarykova 941, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
hotel@aprilhotel.cz, www.aprilhotel.cz
494 534 619 / 736 646 207

 klasické masáže,
 reflexologii nohy,
 manuální lymfatickou drenáž,
 masáž lávovými kameny,
 medovou detoxikační masáž,
 čokoládovou masáž se zábalem,
 aromatickou masáž,
 Dornovu metodu  

 & Breussovu masáž,
 Havajskou masáž Lomi Lomi,
 MAGIC BAMBOO - bambusovou  

 masáž.

Vyberte si oblíbenou masáž a při zakoupení tří, 
dostáváte čtvrtou ZDARMA. 

3 + 1
ZDARMAAKCE
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Náklad 6 000 výtisků je distribuován roznáškovou
službou České pošty zdarma do každé domácnosti,
podnikatelům a firmám v katastrálním území
města Rychnova nad Kněžnou.
Grafické zpracování: 
Mgr. Miroslav Hofmann
Tisk UNIPRINT Rychnov nad Kněžnou.
Fotografie na titulní straně: Nové elektromobily
sociálních služeb. Foto: M. Hofmann

Šťastná sedmička sociálních služeb

Pět osobních vozidel značky
Nissan LEAF a dvě dodávky
Nissan NV200 v červených bar-
vách sociálních služeb v celkové
hodnotě přesahující 6 milionů
korun získaly rychnovské sociální
služby v programu IROP Mini-
sterstva pro místní rozvoj. Přitom
90% rozpočtu pokryjí dotace
z MMR, zbytek financují sociální
služby. 
„Cílem projektu je zajištění dostup-

nosti pečovatelské služby lidem
v širším okolí Rychnova nad
Kněžnou. Auta jsou tedy určena pro
zaměstnance, kteří jezdí do domác-
ností, kde se starají o klienty,“
vysvětluje ředitelka sociálních
služeb Hana Skořepová a dodá-
vá: „Pro nás je to velký posun vpřed,
protože budeme moci obstarat kli-
enty i v obcích vzdálenějších od
Rychnova a samozřejmě důležité je
pro nás i ekonomické hledisko.
Provoz elektromobilů je lacinější
než provoz benzínových aut. Sedm
nových aut nám navíc umožní
obnovu vozového parku, protože
čtyři nejstarší auta vyřadíme.“ 

Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s. jsou s téměř 90 zaměstnanci
největší organizací v regionu poskytující služby sociální péče. Díky spojení
s Domácí zdravotní péčí nabízí ideální propojení zdravotní a sociální péče.
Od úterý 19. března 2019 pomůže se zajištěním potřebných služeb i sedm
nových elektromobilů. 

Vážení spoluobčané,

pomaličku se zima loučí a nastává
nejkrásnější období roku. Blíží
se jaro se svojí svěže zelenou
barvou a sluníčkem provoněnými
dny.
S přicházejícím jarem bude také
ve městě zahájena stavební
sezóna na akcích, které město
financuje ze svého rozpočtu. Rád
bych Vás všechny požádal
o trpělivost a shovívavost. Sta-
vební ruch se neobejde bez pra-
chu, hluku a trochy nepohodlí
pro veřejnost. Budeme se snažit
tyto rušivé vlivy omezit na mini-
mum. 
Věřím, že Vy, občané města,
budete s výsledkem spokojeni.
Určitě ne všichni, ale věřím, že
většina z Vás.
Prožijte krásné velikonoční svát-
ky a na Zelený čtvrtek přijďte na
Staré náměstí ochutnat „jidáše“
a k nim zelený čaj.
Dovolte mi, abych Vám všem
popřál sluníčkem prozářené
jarní dny plné radosti a pohody.

Jan Skořepa

To potvrzuje i dodavatel elektro-
mobilů Petr Chýška ze společ-
nosti AUTO IN s.r.o.:  „Záleží na
ceně za kilowatthodinu, ale mů-
žeme říci, že se pohybujeme do
jedné koruny nákladů na kilometr
proti klasickým vozidlům, kde
jsou náklady 3 až 6 korun.“ 
Kapacita baterie je 40 kilowatt a
na jedno nabití ujede auto asi
320 kilometrů, což je podle
Hany Skořepové naprosto
dostačující. Ani obavy někte-
rých zaměstnanců z řízení prý
nejsou na místě: „Sama jsem si
řízení vyzkoušela ještě před podá-
ním žádosti a zaměstnanci se
opravdu nemusí bát. Řízení je jed-
nodušší a je to jen otázka zvyku.
Auta jsou pohodlná a plně vyba-
vená včetně klimatizace, autorá-
dia i GPS systému.“ 
Sociální služby o dotaci usilova-
ly více než dva roky a na nová
auta se specifickými nároky jsou
připravené. „Když se stavěl nový
objekt sociálních služeb, tak už
jsme počítali, že se zde jednou
budou používat elektromobily.

Pro auta je připraveno sedm
dobíjecích stanic, každé auto
bude mít svoji zásuvku, přes noc
bude dobito a druhý den připra-
veno vyjet do terénu,“ říká sta-
rosta města Jan Skořepa. 
Každá nabíjecí stanice je navíc
připojena na počítač, a je tak
možné sledovat odběr i celko-
vou spotřebu každého vozidla
zvlášť. Sedm nových elektromo-
bilů tak již jen čeká na své znač-
ky a brzy je potkáte v Rychnově
a blízkém okolí. Pokud budouc-
nost patří elektromobilům, pak
se Sociální služby města
Rychnova nad Kněžnou vydaly
cestou budoucnosti mezi první-
mi.  „V oblasti sociálních služeb si
nejsem vědom, že by něco tako-
vého v Královéhradeckém kraji
bylo, a myslím si, že je to vynikají-
cí inspirace pro ostatní včetně
našich krajských organizací,“
uvedl při úterním slavnost-
ním předání vozidel Vladimír
Derner, náměstek hejtmana
pro sociální oblast. 

Miroslav Hofmann

Sedm elektromobilů pomůže pečovatelské službě na Rychnovsku

Vlevo: Příjezd kamionu s elektromobily. Vpravo: Petr Chýška předává klíčky od aut ředitelce sociálních služeb Haně Skořepové.
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Kdy vyjde zpravodaj?
zprávy z redakce 

KvěTen  
Uzávěrka je v pondělí 15.4.
do 12.00 hod.,
číslo vyjde v pondělí 29.4.

čeRven
Uzávěrka je v pondělí 20.5.
do 12.00 hod.,
číslo vyjde v sobotu 1. června

Splatnost místních poplatků 
ze psů a za komunální odpad

Připomínáme, že poplatník,
který má nárok na osvobození,
musí tuto skutečnost uplatnit a
prokázat do 30 dnů (např. naro-
zení dítěte, umístění v léčeb-
nách dlouhodobě nemocných
nebo zdravotnickém zařízení po
dobu delší než 30 dní, pobyt
mimo území ČR delší než 3 měsí-
ce a ostatní osvobození viz
obecně závazné vyhlášky).

Pro uplatnění nároku na osvo-
bození poplatníci mohou využít
tiskopisy zveřejněné na webové
stránce města nebo je lze
vyzvednout osobně na finanč-
ním odboru Městského úřadu
Rychnov nad Kněžnou v přízemí
– dveře č. 010, 011.
Bližší informace sdělí pracovni-
ce finančního odboru na tel. 494
509 509 (510). TZ

Sazby místních poplatků ze psů a za komunální odpad
se nemění, zůstávají ve stejné výši jako v roce 2018
a složenky budou rozesílány během měsíce dubna.
Poplatky jsou splatné jednorázově do 31. května 2019.

Město Rychnov nad
Kněžnou ve spolupráci
s firmou Libor Černohlá-
vek OIL pro občany připra-
vilo sběr potravinářských
olejů a tuků pocházejících
z domácností na vybra-
ných místech na tříděný
odpad a ve sběrném
dvoře. 
Po městě bylo rozmístěno
10 černých plastových
nádob o objemu 240 litrů,
nádoby jsou opatřeny
nápisem OLEJE A TUKY
s otvorem na PET lahev – viz foto. 
Upotřebené oleje a tuky musí být z důvodu násled-
né manipulace odevzdány v uzavíratelných a
nepropustných plastových obalech, nejlépe v PET

lahvích. Do nádob patří použité potravinářské
oleje a tuky z domácností, fritovací oleje, jedlé tuky.
Do nádob se nesmí vhazovat technické oleje
(převodové, motorové, hydraulické), maziva a jiné
mazací kapaliny!
Seznam stanovišť s nádobami na kuchyňské 
oleje je následující: 
1. Mírová u výměníkové stanice čp. 1628
2. Mírová před bytovým domem čp. 1438
3. Mírová před bytovým domem čp. 1463
4. Vycpálkova pod bytovým domem čp. 1156
5. Na Trávníku před bytovým domem čp. 1235
6. Městská Habrová vedle kotelny čp. 1629
7. Jiráskova vedle bytového domu čp. 1034
8. Fáborského vedle bytového domu čp. 1111
9. Kalisova pod Společenským centrem
10. Centrální sběrný dvůr vedle ČOV 

Ing. G. Marková, odbor výstavby 
a životního prostředí MěÚ RK

Sběr použitého potravinářského oleje a tuku 

Zasílejte návrhy na Cenu města
Své návrhy mohou Zastupitel-
stvu města Rychnova nad
Kněžnou předkládat členové
zastupitelstva a občané města
do 30. dubna roku 2019.
Připomínáme, že návrhy musí
být písemné, označené k jedná-
ní Zastupitelstva města Rychno-
va nad Kněžnou a musí být
řádně odůvodněné. 
Cena města Rychnova nad
Kněžnou se uděluje za:
• vynikající tvořivé výkony a vý-
znamné výsledky vědecké, tech-

nické, umělecké, sportovní,
publicistické a veřejně prospěš-
né činnosti,
• činnost, kterou její nositel při-
spěl významným způsobem
k hospodářskému nebo kultur-
nímu rozvoji města Rychnova
nad Kněžnou, jeho propagaci
v ČR příp. i zahraničí,
• záchranu lidských životů a ma-
jetku.
K slavnostnímu předání ceny
dojde tradičně při zahajovacím
představení Poláčkova léta. R            

V soutěži „Zlatý erb 2019“ obdrže-
lo město Rychnov nad Kněžnou
stříbrné 2. místo v krajském kole
soutěže v kategorii nejlepší
webové stránky města. 

Ocenění webových
stránek města

Prvním místem byly oceněny
webové stránky Statutárního
města Hradec Králové. 

Jana Drejslová

Vandalství na nové cyklostezce!

Smutný pohled na poškozené bezpečnostní prvky na nové cyklostez-
ce. Asi si pachatel neuvědomuje, že svým chováním ohrožuje všechny,
kteří se po cyklostezce pohybují. Jsou to kromě dospělých i maminky
s malými dětmi. Jana Drejslová

Ve středu 17. dubna v 11.00
hodin bude slavnostně otev-
řený rekonstruovaný atletic-
ký stadion. Již od rána se na
stadionu konají závody ško-
láků v tzv. Odznaku všestran-
nosti olympijských vítězů.
Od 9 do 13 hodin bude pro-
bíhat i Den zdraví s rychnov-
skou nemocnicí. 
Pozvání do nově zrekonstru-
ovanéo areálu již přijali býva-
lí atleti, funkcionáři a trenéři,
účast přislíbil i olympijský
vítěz Roman Šebrle. 
Jste srdečně zváni! 

TZ

17.4.: Slavnostní 
otevření stadionu
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Úpravy zeleně ve městě

Rychnovští kriminalisté rozpletli mladíkovu síť

Výcvikové zařízení je rozděleno
do několika částí. V první je
tělocvična, ve které si hasiči
mohou před vstupem do poly-

gonu spočítat osobní spotřebu
vzduchu za použití dýchací
techniky při vysokém zatížení.
Další částí polygonu je imitace

Nejednoduchý případ podvodu přes internet se podařilo
objasnit policistům z rychnovského oddělení hospodářské
kriminality.

cisterny, ve které budou hasiči
trénovat pohyb v neznámém
průmyslovém prostředí. Dále se
zde nachází napodobenina bytu
pro simulaci požáru v obytném
prostoru. Poslední částí je kleco-
vý polygon s mnoha překážkami
a žárovou komorou. Jak v byto-
vé, tak i klecové části se hasiči
pohybují za podmínek, které
jsou velmi reálné. „Aby bylo vše
bezpečné, je celý polygon navrže-

ný tak, že cvičící budou sledováni
v každém místě termokamerami
a infrakamerami, které jsou sve-
deny do tzv. velínu,“ uvedl velitel
stanice HZS Rychnov nad
Kněžnou mjr. Radovan Bien.
Nový polygon najdeme v prv-
ním podzemním podlaží stanice
HZS Rychnov nad Kněžnou, kde
bylo jeho vybudování od počát-
ku výstavby stanice zamýšleno. 

(dokončení na straně 17)

Zahradníci Technických služeb s.r.o. v předjaří
zahájili údržbu keřových porostů a stříhání
uličních stromořadí. Na několika lokalitách
byly keře sestříhány až u země a někteří lidé
nesouhlasně kroutili hlavou, že dochází k jejich
likvidaci. Pro vysvětlení uvádíme, že radikální
sestřih keřů se provádí u velkého počtu druhů
z důvodu jejich zmlazení a obnovy.  Při růstu
keřů dochází od báze k postupnému vysychá-
ní spodních částí i některých jednotlivých
větví. V určité dosažené růstové fázi keře již
ztrácejí svoji stabilitu a pod tíhou sněhu nebo
deště se rozpadají, nedrží formu. Celkově jsou
esteticky nevzhledné a velké množství skry-
tých odpadků pod rozloženými keři pak nepři-
spívají k jejich kráse.  Sestříháním ke kořenové
části v předjaří se podpoří probuzení spících

pupenů a keře tak narůstají bohatší a bujnější.
Do dvou let keře dorostou do běžných velikos-
tí a opět zaplní záhony.
Během února a března bylo realizováno po
městě kácení vytypovaných vzrostlých stro-
mů. Jednalo se o dřeviny s nízkou provozní
bezpečností, proschlé nebo napadené hnilo-
bou. V několika případech ke kácení přispěly
velké větry, které uvolnily kořeny stromů a do-
šlo k jejich vyvrácení nebo vychýlení z osy
růstu. Naštěstí nedošlo ve městě k velkým ško-
dám na zeleni ani na majetku.
S nástupem jara připravujeme nákup nových
stromů a keřů, které vysadíme po městě. 
Výsadby budou realizovány na sídlišti Mírová,
u stadionu, ve Wolkerově ulici, u mateřské a
základní školy Na Láni  a jednotlivě i na dalších

místech. Po loňském suchém období stoupá
velká náročnost na udržení mladých rostlin.
Zálivky musí být intenzivní a trvalé. Prozatím
se podařilo téměř všechny provedené výsad-
by udržet. V několika případech nebyl pro-
blém vegetační, ale v podobě vandalismu.
Vyvrácené a polámané stromky, rozšlapané
keře jsou vizitkou přístupu některých lidí
k veřejné zeleni. Lze říct, že lidé si všímají dění
v zeleni v pozitivním i negativním smyslu. Bylo
by jen vhodnější, kdyby více komunikovali
a ptali se nás na městě nebo přímo zahradníků
než své myšlenky a pocity sdělovali na interne-
tových stránkách v mnoha případech se zcela
zavádějícími a nepravdivými informacemi.

Ing. Martina Langerová
Odbor výstavby a životního prostředí

iPhony nikdy nedorazily

Výcvikový polygon pro hasiče byl slavnostně otevřen
v úterý 19. března 2019 za účasti zástupců Královéhradec-
kého kraje, HZS Královéhradeckého kraje, města Rychnov
nad Kněžnou a zhotovitele. Zařízení bude určeno pro simu-
laci složitých variant zásahů, zejména těch v nebezpečném
průmyslovém prostředí s velmi vysokými teplotami za
masivního použití dýchací techniky a ochranných obleků. 

Na rychnovské stanici slouží pro výcvik jednotek požární ochrany nový polygon

Specialisté, zabývající se podvody
přes internet, vyšetřují v současné
době několik případů nákupu
mobilního telefonu zn. iPhone.
Ten ale poškození stejně jako inve-
stované peníze nikdy nespatřili.
Na některém z inzertních interne-
tových portálů si kupující v období
ledna až února roku 2018 vybrali
mobilní telefon uvedené značky a
podle požadavku prodávajícího
zaslali domluvenou finanční část-
ku předem na bankovní účet.
Prodávající s kupujícími komuni-
koval pomocí e-mailových adres
nebo telefonicky, přičemž e-mai-

lových adres si zřídil hned několik
a ke komunikaci přes telefon pou-
žíval téměř stovku anonymních
sim karet. Komunikace probíhala
pouze přes free wifi, aby falešný
prodejce anonymizoval svoje
kroky. Naopak pro větší věrohod-
nost pro kupující jim zasílal kopie
osobních dokladů, nikoliv svých,
ale  "bílého koně". Populární telefo-
ny nabízel za výhodnou, daleko
nižší, cenu, než za kterou lze zboží
v obchodech běžně pořídit. Část-
ky se pohybovaly mezi čtyřmi až
šesti tisíci korun za nabízený kus
a jeho existenci navíc dokumento-

val přiloženou, samozřejmě faleš-
nou, fotografií. Po obdržení poža-
dované finanční částky se prodá-
vající stal pro kupujícího nekon-
taktní a na telefonáty ani e-maily
již dál nereagoval.
Rychnovským kriminalistům,
mapujícím podrobně jeho stopy
ve virtuálním prostředí, se podaři-
lo po několikaměsíční intenzivní
práci dohledat dvacetiletého mla-
díka z Ostravy. Ten uvedené pod-
vody přes internet prováděl
s pomocí "bílého koně", muže, kte-
rého oslovil přes jeden ze serverů
a nabídl mu možnost výdělku,
pokud si založí bankovní účet. Ten,
aniž by se někdy potkali, tuto pod-
mínku splnil. Mladík podvodně
získané peníze směnil za bitcony,

zřejmě pod vlivem obecné před-
stavy, že tím se jeho nelegální
kroky zcela anonymizují, a ty pak
vybral v hotovosti z bankomatu
a utratil.
Kriminalisté doposud zadoku-
mentovali 14 případů poškoze-
ných osob z celé republiky. Škoda,
kterou jim způsobil, dosahuje část-
ky téměř 100.000 korun. Počet
poškozených ani částka ovšem
nejsou konečné, tato čísla dalším
šetřením případu budou narůstat.
Mladík, který je vyšetřovaný na
svobodě, si vyslechl obvinění
z přečinu podvodu, za který mu
hrozí až pětiletý nepodmíněný
trest.

por. Mgr. Alena Kacálková
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CO Je vHODNé Dávat DO SběrNýCH 
NáDOb Na biOODPaDy?
bioodpad z domácností

- listy a nať ze zeleniny
- slupky a zbytky ovoce a zeleniny
- zvadlé květiny, rostliny z květináčů
- čajové sáčky, kávová sedlina včetně

papírových filtrů
- skořápky z vajec

bioodpad ze zahrad, z údržby zeleně
- tráva, listí, seno, plevel
- zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny,

květin apod.
- kousky větví keřů i stromů (posekané,

nastříhané nebo seštěpkované)
- piliny, popel ze dřeva
- spadané ovoce

Do sběrných nádob nepatří tekuté
zbytky jídel, kosti a maso, uhynulá zvířa-
ta, pleny, obvazy, textilie, mikrotenové
sáčky, plasty, sklo, kovy, biologicky
nerozložitelné látky a jiné odpady.
Pokud se tedy chcete i Vy do pokračová-
ní projektu odděleného svozu bioodpa-
du zapojit, využijte tuto možnost a přijď-
te si od 1. 4. 2019 do 31. 5. 2019 vypl-
nit žádost o výpůjčku popelnice na
bioodpady na oddělení životního pro-
středí u Ing. Markové (tel. 494 509 354).
Popelnici na bioodpad si můžete
vyzvednout na základě předávacího
protokolu v areálu technických služeb
v ulici Soukenická 1124, Rychnov n. Kn.
do vyčerpání zásob. 

ing. Gabriela Marková, 
oddělení životního prostředí, 

MěÚ rychnov n. Kn.
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Svoz bioodpadu pokračuje v dalších ulicích města
Občané Rychnova nad Kněžnou, kteří bydlí v rodinném
domě se zahradou (předpoklad zeleného odpadu – tráva,
listí, ovoce) v ulicích Na Drahách, Sokolovská,
Fáborského, Wolkerova, Svobody, Hrdinů odboje,
Obránců míru a Palackého si mohou požádat o popelni-
ci na bioodpady.

Cílem projektu je umožnit občanům odkládat zelený
odpad (trávu, listí, ovoce, zeleninu apod.) odděleně od
komunálního odpadu a tím zamezit ukládání tohoto

odpadu na skládku. Odpad bude ukládán do zapůjčených
240 l hnědých popelnic označených BIO a následně odvá-
žen do malého zařízení, kde bude tento biologicky rozlo-
žitelný odpad zpracován na kvalitní kompost. 

Svoz a vyprazdňování zapůjčené popelnice na bioodpa-
dy bude uskutečňován ve výše uvedených ulicích každý
lichý týden ve středu od dubna do prosince. Svoz směs-
ného komunálního odpadu zůstává v týdenních interva-
lech.

Jarní svozy velkoobjemového odpadu a zeleně 4. 4. - 17. 4. 2019

Od dne 25. března 2019 je opět v pro-
vozu bufet na Městském úřadě
Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136.

Provozní doba:
Po:   8.3o – 15.oo Čt:   8.3o – 14.oo
Út:   8.3o – 14.oo Pá:   8.3o – 13.oo
St:   8.3o – 15.oo

Bufet na Městském úřadě 
v Rychnově opět otevřen
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Rok 2018 rokem plným novinek 
Městská policie Rychnov začne s měřením rychlosti a spustí své facebookové stránky 

Začněme statistikou, jak vyznívá rok 2018
z pohledu čísel?
v roce 2018 bylo zjištěno 1 346 přestupků, což
je nárůst o 95 přestupků proti roku 2017. Počet
přestupků v příkazním řízení (blokovém řízení)
je 742. v těchto přestupcích bylo uloženo
296.800,- kč, což je nárůst o 55.100,-kč proti
roku 2017. Policii Čr bylo předáno 19 důvod-
ných podezření na spáchání trestného činu,
což je stejné číslo jako v roce 2017. Spolupráce
s obvodním oddělením PČr v rychnově nad
kněžnou je na vysoké úrovni, v roce 2018 jsme
uskutečnili 158 společných výjezdů. ze statis-
tik bych rád upozornil na 27 osob, které byly
v roce 2018 převezeny na protialkoholní
záchytnou stanici do hradce králové, což je
o 17 osob více než v roce 2017! 
z dalších statistik lze uvést 107 odchycených
zvířat, o 16 odchytů více než v roce 2017. Nale-
zeno bylo také 15 mrtvých zvířat. a pak jsou
zde ztráty a nálezy. v roce 2018 bylo zaevido-
váno 208 nálezů a 138 nahlášených ztrát věcí. 

V jakých počtech a kde strážníci slouží?
v roce 2017 došlo k navýšení počtu, přijato
bylo šest nových strážníků a po jejich zapraco-
vání byly směny doplněny na počet 4 strážní-
ků a jednoho zaměstnance obsluhující měst-
ský kamerový systém a pult civilní ochrany.
Strážníci tvoří dvě autohlídky, jedna hlídka
vykonává výkon služby v rychnově a druhá
přibližně v časech do 05.00 do 07.00 hod.,
od 13.00 do 15.00. hod. a od 22.00 do 24.00
hod. dle potřeby v Solnici a v kvasinách. Mimo
to každý školní den od 07.30 do 08.00 máme
dozor nad přechodem pro chodce u základní
školy Solnice a kvasiny.

Od ledna 2018 funguje ve městě nový par-
kovací systém, který máte na starosti… 
Nový systém byl instalován na konci roku 2017
a rok 2018 byl premiérovým, kdy dohled pro-
váděla Městská policie. Snažíme se o důsled-
nou kontrolu placených parkovišť a kontrolu
vydaných parkovacích karet. za loňský rok
bylo na tomto úseku zjištěno celkem 545 pře-
stupků, za které bylo uloženo v příkazním říze-
ní celkem 71.700,-kč. Největším problémem je
nekázeň řidičů – majitelů vozidel, kteří nevlast-
ní „parkovací kartu“ a snaží se parkovat na
vyznačených parkovištích.

Ve druhé polovině roku 2018 bylo roz-
hodnuto vedením ŠKODY AUTO Kvasiny
o udělení daru a koncem roku vám bylo
předáno nové vozidlo ŠKODA KAROQ.
Další finanční dar ŠKODY AUTO Kvasiny
směřoval na zakoupení radaru. Proběhla
již první měření rychlosti?
radar jsme obdrželi v závěru roku 2018.
Následně všichni strážníci prošli odborným
školením a obdrželi certifikát na měření rych-
losti. Dále bylo nutné získat z Ministerstva
dopravy povolení k přístupu do evidence řidi-
čů a evidence motorových vozidel. Ten jsme
v těchto dnech obdrželi a v nejbližších dnech

rok 2018 byl pro Městskou policii v rychnově nad kněžnou ve znamení novi-
nek. Stačí stručné shrnutí – nový parkovací systém, nový kamerový systém,
nový vůz ŠkoDa karoQ a nový laserový měřič rychlosti. o tom, jak se se
všemi novinkami vypořádali, a jaké jsou statistiky roku 2018, jsem si povídal
s velitelem Městské policie rychnov nad kněžnou josefem Martincem.  

začneme měřit. jen dodám, že pro měření
máme schváleno Policií Čr 9 stanovišť. 

V prosinci loňského roku byl v Rychnově
instalován nový kamerový systém. V čem je
lepší než ten původní?
jedná se o nejmodernější digitální systém pře-
nosu dat, který využíváme zejména k prevenci
kriminality, ale i k dokumentaci přestupků
a trestných činů. Dokumentaci provádí 22
kamer na 13 kamerových bodech. Nově přibyl
kamerový bod u vlakového nádraží, který
zajišťuje přenos dat z autobusového terminá-
lu. hlavní rozdíl spočívá v kombinaci stacionár-
ní kamery, která stále zabírá určitý úhel,
a pohyblivé kamery, kterou můžeme ovládat
dle potřeby. Nový systém také dává prostor
pro případné napojení kamerového systému,
který plánují zřídit v Solnici a v kvasinách. 

Rok 2018 přinesl řadu novinek, chystáte
něco nového také v roce 2019?
v dubnu zprovozníme facebookové stránky
Městské policie. rádi bychom na stránkách
přinášeli týdenní statistiky o naší činnosti
a informovali veřejnost o ztrátách a nálezech.
v roce 2018 jsme ve ztrátách a nálezech měli
346 položek a sociální sítě nám mohou pomoci.
a nebráníme se ani zveřejnění informací, kde
budeme měřit rychlost.   

v sobotu 2. března se skupina nadšenců z Litohrad rozhodla
pomoci matičce zemi. za hojné účasti místních obyvatel a za
podpory litohradského Sboru dobrovolných hasičů se tři sku-
piny daly do práce. Po dvou hodinách vyčerpávajícího uklízení
příkopů podél silnic se všichni mohli radovat z ohromného
úspěchu. Celkově bylo uklizeno 20 pytlů odpadu, plná popel-
nice skla, kárka plná železného šrotu a spousta dalších zajíma-
vých věciček, např. pneumatiky, kleště, tvaroh, dopravní znač-
ka a dvě diplomatky.  Chtěli bychom poděkovat všem zúčast-
něným a zároveň doufáme, že takovýchto akcí bude
v budoucnu přibývat. M. Linhartová

Ukliďme Litohrady…
Děkuji za rozhovor
MiroSLav hoFMaNN
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Bylo to náročné a bylo to krásné

Z pohledu organizátorů – podařilo se nám přepravit,
ubytovat a v pořádku dovézt zpátky přes 100 účinku-
jících ze 4 sborů a rychnovské ZUŠ. Zdařilo se zajistit
páteční vystoupení při slavné mši svaté. Hlavním
celebrantem byl p. dómský prelát Karl Rühringer, za
účasti 4 českých koncelebrantů, dómského varhaní-
ka, zástupců Velvyslanectví ČR, čestných hostů a
nespočetného množství dalších návštěvníků (slovy:
bylo plno). Čechů bylo v chrámu více než Rakušanů a
mnoho z nich mělo milé rychnovské tváře.
Svatováclavský chorál zpívaný takovou masou lidí byl
povznášející. Česká mše sv. v sobotu, v komornějším
prostředí kostela Maria am Gestade, již byla určena

přímo pro naše krajany. Z pohle-
du účinkujících – provedení
Tomáškovy „Korunovační“ se nám
po hudební stránce povedlo snad
ještě lépe nežli naposledy v Rychnově, liturgicky
bylo důstojné a přiměřené. A pohledy našich hosti-
telů a posluchačů jen zářily. Měli z nás radost a
neostýchali se dávat nám to najevo. To ke cti a slávě
české hudby, (nejen) rychnovských muzikantů, naše-
ho města i farnosti.   Podrobnější zprávu o této spa-
nilé jízdě mohou případní zájemci nalézt ve
Vídeňských svobodných listech a snad již brzy i na
stránkách www.rychsbor.cz 

Závěrem ještě půvabnou příhodu, která potkala na
druhý den po akci hlavní organizátorku Dr. Croy:
»Čekala jsem na vídeňském hlavním nádraží na vlak a
tu se ke mně přitočil jakýsi muž s batohem. „Promiňte,
mohu Vám něco říci ?“, zeptal se německy.  „V žádném
případě.“ „Ale já bych Vám rád něco pověděl.“ „Ne, roz-
hodně ne.“ Pevně jsem chytila kabelku, poodstoupila
a začala se rozhlížet, kdo by mi tak pomohl, když se
na mě vrhne. „Ale jako křesťanka byste mne snad
mohla vyslechnout,“ nedal se odbýt.  „Včera jsem seděl
za Vámi v katedrále a při pozdravení pokoje jste mi
dokonce podala ruku. Víte, já jsem varhaník v Bernu a
cestuji do Bratislavy na oslavu narozenin svého profe-
sora. Jen náhodou jsem se dozvěděl o včerejší akci, při-
šel do kostela a slyšel tam jedno z nejkrásnějších
hudebních provedení za celý svůj život. To jsem Vám
chtěl říci.“«

A dnes je vše již jen vzpomínkou. Čas plyne a hudba
je pomíjivá. Na rozdíl od ostatních umění se však dá
znovu zopakovat. Nu, na pozvání do Švýcar je ještě
brzy. Ale až přijde, budeme připraveni.                    JF

V únorovém Zpravodaji jsme informovali o tom, jak páni kardinálové
Duka a Schönborn pozvali rychnovské hudebníky do
Svatoštěpánského dómu. A jaká je to čest pro náš chrámový sbor
i rychnovskou ZUŠ. Nuže, již je vše za námi. V sobotu 17. 3. v noci jsme
se šťastně vrátili z dvoudenní vídeňské jízdy. Unavení a spokojení,
protože akce dopadla nad očekávání dobře. 

Rychnováci zahráli Tomáškovu „Korunovační“ ve Vídni

KaRel a eVa HoStinSKýcH
z Rychnova nad Kněžnou oslaví
ve čtvrtek 4. 4. 2019 šedesát let
společného života. 
K diamantové svatbě vše nejlepší
a hlavně hodně zdraví do dalších
společných let přejí jejich dcery
Dana a Renata a vnoučata
Matěj, apolena, lada a Jana.

blahopřání
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Vyprávění lidí, kteří překročili hranici smrti a bylo jim umožněno vrátit se zpět. Obsahuje nejen
průběh prožitku, ale celkovou změnu, která těmto lidem klinická smrt do života přinesla. Po pro-
jekci filmu bude následovat přednáška Dalibora Stacha, který je režisérem filmu, spisovate-
lem, scénáristou, výtvarníkem a fotografem v jedné osobě. Sám klinickou smrt dvakrát prožil. 

Dokument s lidmi, kteří přežili svou smrt.
Režie Dalibor Stach, kamera Martin Šácha. 
Vstupné 120,- Kč
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Benátský karneval završil 25. plesovou sezónu

4,5gigabytový DVD průvodce
Rychnovem nad Kněžnou,
vydaný začátkem března
2019 vlastním nákla-
dem, obsahuje v oddí-
lech OSOBNOSTI, PRE-
ZENTACE, ČTENÍ O
RYCHNOVĚ, LITERA-
TURA mnoho komen-
tovaných powerpoin-
tových prezentací a
kapitol, dokumentárních
fotografií, kreseb i filmových
záběrů. 

Toto automaticky otvíratelné
DVD je rozčleněno dále

podle ročních období,
částí města a přiložena

jsou shrnutí v angličti-
ně, němčině i polšti-
ně. Zdarma k využití
a k nahrání je tento
nejnovější DVD prů-

vodce Rychnovem v
čítárně městské kni-

hovny (k dispozici jsou
tam počítače) v 1. patře

Společenského centra. kr

Josef Krám: DVD o Rychnově

Když jsme před čtvrt stoletím zakládali tradici plesů Rychnovského
dětského sboru, chtěli jsme netradiční, laskavou a originální zábavu.
A tak vznikla řada plesů, které Carmina, kapela Koplaho band a ple-
sový výbor přetvořili k obrazu svému. K nejzdařilejším (dle ohlasů
a vzpomínek účastníků) patřily Renesanční, Tibetský, Newyorský,
Africký, Židovský, Keltský nebo Levandulový. 

kum benátských masek, které vyústilo na pomysl-
ném náměstí svatého Marka. O slavnostní program
k zahájení plesu se postarala Carmina a taneční obor
ZUŠ. Nechyběl ani historický let anděla, který se
vznášel nad hlavami tanečníků. Největší odměnou
pro všechny organizátory a účinkující byl vyprodaný
sál a spokojení tanečníci, kteří se aktivně zapojili
a přišli na ples v maskách či škraboškách. Atmosféra
byla skvělá. 25 plesů je minulostí, krásné vzpomínky
zůstanou… EŠ

PS: Plesový výbor děkuje paní Evě Štréglové za orga-
nizaci všech 25 plesů. Bylo nám potěšením „být
u toho“ a pomáhat. Někdy to byly docela nervy, ale
vždy jsme se hodně nasmály a plesy si užily.

Pro letošní rok jsme hledali téma slav-
nostní a okázalé, abychom co nejlépe
oslavili čtvrt století. Tradiční benátský kar-
neval se nám zdál dostatečně vznešený,
a tak jsme se inspirovali právě touto

benátskou atrakcí. V sobotu 2. 3. se tedy
prostor před Pelclovým divadlem změnil
v benátské kanály, návštěvníci využili slu-
žeb gondoliérů a připluli na gondolách.
Dále už příchozí provázelo jakési panopti-



Kultura Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.

SWINGOVÝ 
FESTIVAL

17. – 18. 5. 2019
Zámecká jízdárna Rychnov nad Kněžnou
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Poláčkovo léto 2019
Tak tedy:
ViDěli jSme Pro VáS 2
mam´zelle Nitouche
Známou operetu k nám přiveze
divadlo F. X. Šaldy Liberec, které se
již v roce 2011 na Poláčkově létě
představilo operou Rusalka.
Mam´zelle Nitouche (česky
"Slečna Netýkavka") vznikla před
130 lety, v roce 1883, jako pos-
měšná parodie na tehdejší bom-
bastickou operní tvorbu. Českým
divákům dodnes nabízí výbornou
hudbu a libreto, které v překladu a

úpravě Oldřicha Nového vyniká
nápaditým situačním i slovním
humorem. „Mamzelka“ je nejzná-
mější a rozhodně nejlepší opere-
tou skladatele Florimonda Hervé.
Dosáhla světového úspěchu a
mnohokrát se hrála i v českých
divadlech.

Příběh o klášterní chovance
Denise a Célestinovi, učiteli
zpěvu, klášterním varhaníkovi a
zároveň operetním autorovi, je
vtipnou konfrontací tří rozdílných
světů: kláštera, divadla a kasáren.

Pokračujeme v rubrice „Viděli jsme pro Vás“, kde Vám,
čtenářům, nabízíme některé tituly letošního Poláčkova léta. 

Vše je hráno s profesionální leh-
kostí a přirozeností, za doprovodu
orchestru Divadla F. X. Šaldy.
Hlavní roli Célestina ztvárnil

patron letošního Poláčkova léta
Lumír Olšovský.
Srdečně Vás zveme 2. července
do zámecké jízdárny! KD

Pozor! Vstupenky na Poláčkovo léto online
Zcela zásadní novinka Poláčkova léta 2019,
která se dotkne každého návštěvníka.
Letošní ročník bude průlomový ve způsobu
předprodeje vstupenek – ten poprvé proběh-
ne online. 
Vstupenky si budete moci zakoupit přes
webové stránky polackovoleto.eu, kde si

v klidu domova vyberete místa, přes platební
portál zaplatíte a vstupenky buď vytisknete,
nebo si je necháte zaslat na mobilní telefon.
Zastánci klasického předprodeje budou moci
navštívit Městské informační centrum
v Rychnově nad Kněžnou, kde si vstupenky
budou moci na místě zakoupit nebo mohou

navštívit všechna místa s terminály Sazky, kde
možnost nákupu bude také. Poslední šance
nákupu bude 30 minut před každým předsta-
vením v areálech konání festivalu.
Zahájení předprodeje v pondělí 20. května
2019 v 8.00 hodin.

KD

...dejte prednost kvalite!
Tiskárna UNIPRINT, 

Zbuzany 1584, 
516 01 Rychnov n. Kn.

www.uniprint.cz

www.ckkalousek.cz, www.ckkalousek-skolnizajezdy.cz 

STANY | KARAVANY | MOBILHOMY | APARTMÁNY  | STUDIA | HOTELY

SLEVY
ZA VČASNÝ NÁKUP

AŽ 15 %

Pobytové a poznávací zájezdy 2019

NOVINKY CHORVATSKO 

32 nástupních míst po ČR 

odjezdy pátek a pondělí

jízdenky do Chorvatska

2019
CHORVATSKO 

ŠPANĚLSKO

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, TERMÁLNÍ LÁZNĚ

ZÁJEZDY PRO SKUPINY, ŠKOLNÍ ZÁJEZDY DO VELKÉ BRITÁNIE

CHORVATSKO od 629 Kč/týden

CZECH
FICTION FILMS 2018–2019

WWW.FILMCENTER.CZ  |  WWW.FONDKINEMATOGRAFIE.CZ
   

PŘEDPLATITELÉ JSOU VÍC NEŽ ZLATOVelký rozhovor s CEO Vltava Labe Media  Vítem Nantlem

SLYŠELI JSME  ŘVÁT LVA
Exkluzivní reportáž  z natáčení spotu prestižní�lmové soutěže

KAŽDÝ SI
MĚ NEKOUPÍ

JOHNY
MACHETTE
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MISTŘI  
A NADĚJE  
REKLAMY

Více se dozvíte na fmfocus.cz

| |

Miloš Vogl

zima - jaro

Ostrovyživota

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  

Filmař 
Jaroslav Doleček
Blanka 
Růžičková

Zimní aktivity 

v Královéhradeckém kraji

OBJEVTE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Tipy na letní výlety

v Královéhradeckém kraji

OBJEVTE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Hrady, zámky 
a církevní památky 
Královéhradeckého kraje

OBJEVTE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

  
  

Technické památky, lidová a moderní architektura v Královéhradeckém kraji

OBJEVTE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

TOP atraktivityKrálovéhradeckého kraje

OBJEVTE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
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Do Borohrádku dorazilo 

8. března očekávané 

stanovisko ŘSD k možné 

odchylce průjezdné výšky 

železničního viaduktu 

v Borohrádku, za kterou 

vedení radnice bojovalo.

IRENA VOŘÍŠKOVÁ

BOROHRÁDEK Změnu 

měla přinést plánovaná mo-

dernizace (zdvojkolejnění) 

traťového úseku Týniště nad 

Orlicí – Choceň. Odchylka 

byla dle představ radnice 

3,50 metru – (dopravní zá-

kazové značky) + 0,15 cm 

stavební rezerva, (ta je vždy 

u každé stavby podobného 

typu) – to je 3, 65 metru. 

Místo projektovaných 4,80 

či 4,20 metru.

„Roční vyjednávání a boj 

města Borohrádek přinesl 

své ovoce. Jsem moc rád, že 

se podařilo výjimku prosadit, 

protože výše uvedená stavba 

ovlivní životy nejenom naše, 

ale i životy příštích generací 

občanů města. Bral jsem to 

jako osobní boj za všechny 

obyvatele města Borohrádek, 

které jako starosta zastupuji. 

Sám nechci ve městě kami-

ony, těžkou dopravu, prach, 

hluk, zvýšený objem dopravy 

a konečně ani vysoko polože-

nou dvoukolejku a nevzhled-

ně trčící stavbu, která ruší 

krajinný ráz. Chápu lidi, kteří 

bydlí u kolejí, že nechtějí ko-

leje vyvýšit,“ uvedl starosta 

města Martin Moravec.

Pokud by se průjezdná 

výška dle stavební legislativy 

u silnic I. třídy zvýšila na 4,80 

metru, město by bylo zahlce-

no nákladní dopravou.

„Nejkratší cesta směrem 

od Brna, Svitav, Holic na Ča-

stolovice, Kvasiny, Rychnova 

n. K. by zákonitě vedla přes 

naše město. Neumím si před-

stavit hluk, nebezpečné pře-

cházení frekventované vozov-

ky, potkávání se nákladních 

aut v úzkých místech jako 

například v zatáčce u pošty 

nebo pod náměstím u firmy 

AVEPO,“ vysvětlil starosta.

Ten teď stejně usilovně bo-

juje také za přeložku silnice 

I/36 spojenou s obchvatem 

města, ale za její oddálenou 

variantu tak, aby byl ochvat 

skutečně obchvatem, jeho 

hluk nerušil a nemusela se 

budovat nákladná a často stej-

ně nevyhovující protihluková 

opatření.

Foto: Eva Samešová

Karneval v Sedloňově navštívil 

i vládce hor Rampušák

SEDLOŇOV – V Sedloňově se konal minulou sobotu karneval na lyžích. Ukončení úspěšné sezony bylo za deštivého počasí doprovázeno příjezdem vládce hor 

Rampušáka. Akce se zúčastnilo 40 masek, které si užily zábavné odpoledne. Na programu byl už známý běh se sudem, závod lyžníků na dobových lyží a v dobo-

vém oblečení nebo soutěž v pití limonády pro děti. Letos nově přibyl skok přes uměle vytvořené jezírko. Odpoledne bylo zakončeno zabijačkovými specialitami.  

A všichni si užili zábavné odpoledne.

Glosa 

Petra Voldána

Den a noc v dějinách

Minulý pátek jsme si při-

pomněli osmdesát let od za-

hájení okupace Čech, Mo-

ravy a Slezska nacistickým 

Německem.
Budí to zvláštní pocity, 

když se například podíváme 

na sondu do znalostí osm-

náctiletých – podle ní sko-

ro polovina z nich prý neví, 

co byla třeba mnichovská 

dohoda. A tak si nedělám 

iluze ani o povědomí mla-

dých o okupaci nacistickým 

Německem. Čí je to chyba? 

Těžko ukázat prstem jen 

jedním směrem. Škola, mé-

dia, rodina, že by rychlost 

moderní doby, netečnost 

mladých – i ze všeho řečené-

ho určitě nějaká ta kostička 

do mozaiky patří.

A tak jsem si v duchu tro-

chu poskládal ty svoje stříp-

ky s vazbou na osmdesát let 

starou historii, kterou jsem 

pochopitelně nezažil, ale 

kterou mám v seznamu udá-

lostí dějin naší země také 

nějak uloženou. A nejsou 

v té schránce jen informace 

ze školy nebo útržky z ro-

dinných vzpomínek. Mám 

v ní i mnohá nesmírně silná 

setkání s lidickými ženami, 

návštěvy této středočeské 

vesnice i třeba tzv. „velšské 

Lidice“, vesnici, kde natočili 

film o tragédii u nás.

Patří sem ale také – ač 

se to možná na první dojem 

nezdá – zážitky z bojů dout-

najícího Afghánistánu nebo 

krvavě nevraživé atmosféry 

katolicko-protestantského 

konfliku v Severním Irsku.

I k takovým momentům 

dějin utíkají moje myšlenky 

při připomínce začatku tem-

ných let po 15. březnu 1939. 

Kam utíkají ty vaše, to je po-

chopitelně niterně subjek-

tivní záležitost. Každopádně 

by 15. březen nějakou remi-

niscenci provokovat měl.

A jestli se vrátím k myš-

lence z titulku glosy o dnu 

a noci v dějinách, za kterou 

je německý spisovatel Hein-

rich Heine, který se prý ze-

ptal „Je v dějinách také den 

a noc jako v přírodě?“, pak 

je pro mě příkladem pro tu 

noc ta před osmdesáti lety. 

Začátek okupace českých 

zemí nacistickým Němec-

kem. A teď už klidné úter  

i celý týden.

Borohrádek získal výjimku 

pro stavbu viaduktu

HASIČI 

Z DOBRUŠKY 

ZAZNAMENALI 

REKORDNÍ 

POČET 

UDÁLOSTÍ

RYCHNOV N. K. Tradiční 

Vítání jara se chystá v areálu 

rychnovského pivovaru v so-

botu 23. března. Stejně jako 

v minulých letech se můžete 

těšit na soutěž ve vaření kot-

líkového guláše, hudební pro-

dukci – JK Band, rychnovská 

piva a mošty, limonády či pá-

lenky z Podorlické sodovkár-

ny. Připraven je i doprovod-

ný program a dětský koutek. 

Akce začíná v 11 hodin.  

 
(voř)

Vítání jara v pivovaru

DOBRUŠKA – Na silnici 

I/14 v katastru obce Dobruš-

ka probíhají  stavební práce 

(rekonstrukce křižovatky, 

kyvadlový provoz je veden 

jedním jízdním pruhem), 

a to od 18. března do 3. 

července. Plánovaná je 

částečná uzavírka silnice 

I/14 v Dobrušce, v místě 

křižovatky se silnicí II/298 

a s místní komunikací ul. 

Provozská, z důvodu pře-

stavby této průsečné křižo-

vatky na okružní křižovatku.

Provoz bude kyvadlově ří-

zen, a to od pondělí do sobo-

ty od 6 do 18 hodin pracov-

níky stavby. Mimo tuto dobu 

světelným zařízením.

Dopravní připojení místní 

komunikace ul. Provozská, 

do a z centra města Dobruš-

ka, bude uzavřeno. Dopravní 

silnica II/298 a II/309 (směr 

Olešnice v Orlických horách 

a směr Deštné v Orlických 

horách) bude omezeno. Pro-

voz je veden po značených 

objízdných trasách.

Po skončení prací bude 

následovat II. etapa v před-

pokládaném termínu 4. čer-

vence – 30. září 2019. (voř)

Omezení v Dobrušce

úterý  Ι  19. března 2019  Ι  ročník 60/12 

Jiskra Rychnovska  Ι  cena 20 Kč

    Den: 9
   Noc: 1

čtvrtek

   Den: 4
    Noc: 0

redakce@orlickytydenik.cz

 sport@orlickytydenik.cz, inzerce@orlickytydenik.cz 

tel.: 777 761 401

facebook: Orlický týdeník

Den: 5                        
Noc: 1

úterý
středa

  Dnes čtěte:

REGION – Evropské peníze 

z dalších sedmi projektů týka-

jících se Královéhradeckého 

kraje podpoří například vznik 

cyklotras v okolí Nového 

Hrádku nebo záchranu hradu 

Vízmburk.  
>>2

REGION – Stovky energeti-

ků řešili při orkánu Eberhard 

více než 2 400 poruch, call 

centrum přijalo 42 tisíc hovo-

rů o poruchách. Škody na dis-

tribučním zařízení dosáhly 30 

milionů korun. >>3

Miliony z Evropy 

podpoří i náš region

Orkán Eberhard 

škodil za 30 milionů

I.B třída: „Chceme 

hrát jako City!“
RYCHNOVSKO – Po kraj-

ském přeboru a I.A třídě 

začne tento víkend také I.B 

třída, ve které máme osm 

okresních týmů. Fanoušci se 

tak v jarní části znovu dočkají 

mnoha derby. >>SPORT

součástí je TV program



zprávy
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Zveme Vás nejen do Pelclova divadla
qStředa 10. 4. v 19 hodin
Kino – Společenské centrum
Jazz, rock, blues podvečer s …
SAX & CRIME/ Rakousko
Jazzový šanson exčlenů Tres
Hombres aneb rakouské crazy jazz
duo na svém posledním turné
v České republice.

Harald Kräuter – saxofon, zpěv,
show, Thomas Vigl – kytara, basky-
tara, mašinky, show
Vzpomínáte na saxofonistu Tres
Hombres? Na pódiu stojí neskuteč-
ně charismatický lídr, kšandy
a popruh od saxofonu se zařezáva-
jí do nahého těla, boty jsou někde
odkopnuty. Tak takový je dodnes
Harald Kräuter, který si bláhově
myslel, že pověsí vyčerpávající
muzikantskou profesi na hřebík.
Harald je však zpět se svým projek-
tem Sax & Crime, v němž s ním
hraje na kytaru a zpívá jeho přítel
Thomas Vigl, který kdysi pár sezón
zahrál na baskytaru u již zmiňova-
ných Tres Hombres.
Tvorbu rakouského dua Sax &
Crime lze vzdáleně označit jako
„jazzový šanson“. Stojí na fúzi neu-

věřitelného koncertního nasazení,
parodie nedotknutelných pop-kul-
turních ikon, funku, rapu a špetky
(sebe) ironie. Vynikající live show,
kterou je velmi těžké popsat slovy,
nutné zažít osobně!

qPátek 12. 4. v 19:30 h
Pelclovo divadlo
KISS Forever Band (HU/CZ)
Skupina Kiss Forever Band je věrná
kopie známé americké skupiny
Kiss. Jedná se o maďarsko-českou
skupinu, která objíždí Evropu a baví
fanoušky.  Kapela byla založena
roku 1995 v Budapešti. 
Členové – Zoltán Váry jako
Starchild (Paul Stanley), Zoltán
Fuzfa jako Démon (Gene
Simmons), Zoltán Márothy jako
Spaceman (Ace Frehley) a Tobola
Csaba jako Catman (Peter Criss).

Zpočátku se kluci z kapely malova-
li jen na půl obličeje, později se však
přeměnili do svých idolů úplně.
Skupina hrála takto tři roky, až
došla k závěru, že musí show být
dopodrobna identická jako ta od
KISS. Roku 2005 odchází z kapely

Tobola Csaba a nahrazuje ho ústec-
ký rodák Radek Šikl v roli Catmana,
jeho první akce s kapelou byla na
turné v Anglii.
Kapela se právem pyšní titulem
nejlepší Kiss revivalová kapela
světa a vy budete mít nyní mož-
nost si je naplno vychutnat a toto
odvážné tvrzení si potvrdit na vlast-
ní oči a uši!

qPondělí 15. 4. v 19:30 h
Pelclovo divadlo
Peter Quilter - 4000 DNŮ

Drama napsané s anglickou leh-
kostí a humorem o nezbytnosti
poslouchat sám sebe, a to i ve chví-
li, kdy mám pocit, že sám sebe
neslyším. Matka, syn a jeho partner
vzpomínají na uplynulých jedenáct
let. Každý z nich si je ale pamatuje
jinak. Do jaké míry utváří paměť
naši osobnost?
Hrají: Hana MACIUCHOVÁ, Ondřej
NOVÁK, Petr STACH, režie: Pavel
Ondruch
Uvádí: Divadlo Ungelt Praha

Vstupenky si  můžete rezervovat
na tel. 494535329, 604565372

Představení, která byste si neměli nechat ujít

Předprodej vstupenek: kancelář Pelclova divadla -  I. patro, Panská 79, Rychnov n.Kn. tel: 494 535 329, 
ve dnech Po: 13.00 - 16.00, St: 8.00 - 17.00, Čt: 8.00 - 16.00. Podrobný program Pelclova divadla najdete na www.kulturark.cz 

zubní pohotovost

Rozpis služeb 
ordinační hodiny: 

sobota, neděle, svátek   
08,00 - 12,00 hod

06.04. MUDr. Kašparová Dagmar
Voříškova 169, Vamberk
602 514 715

07.04. MUDr. Loukota Jan
Komenského 127, 
Opočno, 494 621 665

13.04. MUDr. Malátková Ludmila
poliklinika Rychnov n. Kn.
494 515 696

14.04. MDDr. Matějková Denisa
Záhumenská 445, 
Č. Meziříčí, 734 324 600

19.04. MUDr. Pokorná Věra
Jana Pitry 448, Opočno
494 667 628

20.04. MDDr. Motyčka Martin
Komenského 44, 
Rychnov n. Kn., 775 224 093

21.04. MUDr. Nentvichová Eva
K. Michla 942, Dobruška
494 623 775

22.04. MDDr. Petrák Tomáš
Náměstí Dr. Lützowa 244, 
Vamberk, 721 200 244

27.04. MUDr. Plšková Ivona
Svatohavelská 266,  
Rychnov n. Kn., 494 534 841

28.04. MUDr. Podolská Jana
poliklinika, Mírové nám.88,
Týniště n. O., 494 371 783

Městská knihovna upozorňuje
Upozorňujeme návštěvníky městské knihovny, že od 1. dubna 2019
zvyšujeme poplatek – poštovné za meziknihovní výpůjční službu (MVS)
ze 30,- Kč na 50,- Kč/1 kniha. Poplatek za objednávku MVS účtujeme
i v případě následného nevyzvednutí knihy čtenářem. Uzavření kni-
hovny: 6. 4., 13. 4. a 20. 4. (soboty) bude knihovna uzavřena. V pátek
5. 4. budou všechna oddělení knihovny otevřena pouze do 15 hodin. MK

knižní novinky z knihovny 

• Svoboda, Karel - Nahoru
a dolů Hedvábnou stezkou
Cestou, necestou 24 000 km, 18
zemí, 15 pohoří – 8 měsíců,
z České republiky do Nepálu.
Cestopis dvou nadšených skial-
pinistů.
• Gawliczková, Dominika -
Dominika na cestě Jižní
Amerikou
Velká cesta malé motorkářky.
Metr a půl vysoká Dominika
s ještě menší motorkou se vydá-
vá sama napříč Jižní Amerikou.
• Groen, Hendrik - Tajný deník
Hendrika Groena, 83 1/4 roku
O tom, že stáří není jen čekání
na smrt, ale lze na něj pohlížet
i s humorem, vás přesvědčí
Hendrik Groen, který už si ve
svém věku může dovolit prosto-
řece říkat pravdu.

Kultura RK přijímá chlapce a dívky 
do TANEČNÍHO KURZU – podzim 2019. 
Přihlášky v kanceláři KULTURY s.r.o.
nebo na www.kulturark.cz  Info: 494 535 329, 603 449 652

TANEČNÍ 2019
11. 4. 2019 v 18 hodin  

Pelclovo divadlo–malý sál   

Městská knihovna Vás srdečně
zve na vyprávění Mgr. ALENY
NAIMANOVÉ „V sedmdesáti 

do Santiaga  de Compostela“ 





ART CAFÉ

MUZEUM – bývalá kasárna

Přehled kulturních a sportovních událostí 
Kultura s.r.o.

Pelclovo divadlo

Pelclovo divadlo

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

APRIL HOTEL PANORAMA

ZUŠ RYCHNOV N.K.

Kulturní události

Vaše pozvánky do kulturního a sportnovního přehledu posílejte na 
e-mailovou adresu Rychnovského zpravodaje zpravodaj@rychnov-city.cz
Prezentace akcí na této dvoustraně je zdarma.

nROCK, BLUES PODVEČER S...
     SAX& CRIME
     St 10. 4. 2019, 19:00
Jazzový šanson exčlenů Tres Hombres
aneb rakouské crazy jazz duo na svém po-
sledním turné v ČR
Harald Kräuter – saxofon, zpěv, show; Tho-
mas Vigl – kytara, baskytara, mašinky, show
Místo konání: KINO – Společ. centrum
Vstupné:160,-Kč
Předprodej: 140,-Kč;
Předprodej od 1. 4. od 13 h.

nKISS FOREVER BAND (HU/CZ)
     Pá 12. 4. 2019, 19:30
Největší hity slavné americké kapely v po-
dání dokonalých kopií z Budapešti. Právem
se pyšní titulem nejlepší Kiss revivalová ka-
pela světa. Přijďte si toto odvážné tvrzení
potvrdit na vlastní oči a uši!
Místo konání: Pelclovo divadlo
Vstupné: 250,-Kč,
Předprodej: 200,-Kč; předprodej probíhá

n TANEČNÍ ODPOLEDNE  
      Ne 14. 4. 2019, 14:00
K tanci hraje taneční skupina COMBI
Místo konání: Pelclovo divadlo
Vstupné: 50,-Kč     

nPETER QUILTER  
     4000 DNŮ
     Po 15. 4. 2019, 19:30 
Drama napsané s anglickou lehkostí a hu-
morem o nezbytnosti poslouchat sám
sebe a to i ve chvíli, kdy mám pocit, že sám
sebe neslyším.
Hrají: Hana MACIUCHOVÁ, Ondřej NOVÁK,
Petr STACH; režie: Pavel Ondruch    
Uvádí: Divadlo Ungelt Praha
Místo konání: Pelclovo divadlo
Vstupné: 350,-Kč; 320,-Kč; 
Předprodej: od 1. 4. od 13h

Jiráskova 2, 516 01
Rychnov nad Kněžnou, 

otevřeno Po - Pá 9:00 - 14:00 

Stálá expozice:
nFOTOHISTORIE 
    MĚSTA RYCHNOVA
Stálá expozice je pojata formou trvale in-
stalované fotografické výstavy. 
Celkem znázorňuje 228   historických fo-
tografií.

nPLACHETKŮV PAMÁTNÍK
stálá expozice, ucelená ornitologická
sbírka 700 exemplářů

nVELIKONOČNÍ SPECIALITY
    19. 4. – 22. 4. 2019

nV SEDMDESÁTI 
     DO SANTIAgA DE COMPOSTELA
Čt 11. 4. 2019, 18:00
Vyprávění Mgr. Aleny Naimanové
Místo konání: Pelc. divadlo – malý sál

nSEMINÁŘ OSOBNÍ STYL A IMAgE
St 17. 4. 2019, 18:00
Seminář povede profesionální stylistka a
vizážistka Dana Beranová
Místo konání: Pelc. divadlo – malý sál
Vstupné: 50,-Kč; předprodej v knihovně,
Pelclově divadle a Informačním centru

HOTEL  STUDÁNKA

nPROBOUZENÍ LESA VČELNÉHO
     Ne 7. 4. 2019
Otevření pohádkové cesty, start a cíl je
přímo před hotelem na kolonádě, otevírání
lesa Včelný s bohatým doprovodným pro-
gramem pro děti
Místo konání: Hotel Studánka od 14:00
hodin

n JARNÍ PŮLMARATON
     Ne 21. 4. 2019
V okolí letoviska Studánka se startem a
cílem na Studánce

nPPPV – SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
     PIVNÍ STEZKY
     Ne 21. 4. 2019
VI. ročník pochodu naučnou pivní stezkou
na Studánku, začátek ve 14:00 hodin. Na
posilněnou dobré pivo z pivovaru a uze-
niny z Třebešova.

nPPC – ZAHÁJENÍ 
     CYKLISTICKÉ SEZÓNY
     Ne 21. 4. 2019
Zahájení cyklistické sezóny; III. ročník nej-
delší pivní cyklostezky v ČR

nVELIKONOČNÍ POHÁDKA
     Pá 19. 4. 2019, 15:00
Jak pan Slepička a paní Kohoutková ma-
lovali vajíčka
Veselý příběh z pohádkové vesnice, kde ne-
zvaný host Vajíčkojed Žlutý nakonec
společně s paní Kohoutkovou zachrání ne-
poslušného pana Slepičku.
Hraje:  DIVADÉLKO ROMANETO Praha
Místo konání: Pelclovo divadlo
Vstupné: 80,-Kč
Předprodej: od 1. 4. od 13h

nMAUI – OSTROV, 
     KDE POLOBŮH CHYTIL 
     SLUNCE
     Čt 25. 4. 2019, 16:30
Cestopisná přednáška Luboše HARTMANA
Místo konání: 
Pelclovo divadlo – malý sál
Vstupné: 30,-Kč
Pořádá: Klub cestovatelů

nTANEČNÍ ODPOLEDNE
     Ne 28. 4. 2019, 14:00
K tanci hraje taneční skupina STUDIO MIX
Místo konání: Společenské centrum
Vstupné: 50,-Kč     

nSWINgOVÝ FESTIVAL 
     JIŘÍHO ŠLITRA
     17. – 18. 5. 2019,17:00 – 23:00
Místo konání: Zámecká jízdárna

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: 
kancelář Pelclova divadla –  I. patro, Panská 79,
Rychnov n.Kn., tel: 494535329
Po: 13.00 – 16.00, St: 8.00 – 17.00, Čt: 8.00 – 16.00
Program Pelclova divadla na 
www.kulturark.cz

n ČTENÍ S ANNOU
    Út 16. 4. 2019, 17:30
Každé 3. úterý v měsíci
Pořádá: Městská knihovna RK ve spo-
lupráci s Art Café

ORLICKÁ gALERIE

ORLICKÁ gALERIE

II. patro Kolowratského zámku

nVÝSTAVA NA TÉMA 
     „PROSTŘENO!“
     26. 4. – 27. 10. 2019
Výstava „Prostřeno!“ představí sváteční i
všední stolování v různých venkovských i
městských domácnostech v průběhu času,
především v 19. a první polovině 20. století.
Vernisáž výstavy proběhne 26. 4. 2019
od 17:00

nVÝSTAVA NA TÉMA „ZAŠITÁ 
     KRÁSA V KRAJCE
     26. 4. – 15. 9. 2019
Skupina Ten to Twelve představí kolekci
textilních obrazů, ve kterých skloubí různé
textilní techniky včetně patchworku se
všemi druhy krajek, získaných z vlastních
zdrojů i darováním z pozůstalostí. 
Vernisáž výstavy proběhne 26. 4. 2019
od 17:00

nVERNISÁŽ JARNÍHO CYKLU 
     VÝSTAV A SLAVNOSTNÍ 
     ZAHÁJENÍ VÝSTAVNÍ SEZÓNY 
     26. 4. 2019, 17:00
Slavnostní uvedení jarního cyklu výstav s
kulturním programem.

nVÝSTAVA NA TÉMA
     „Z KRAJINÁŘSKÉHO DÍLA 
     JOSEFA HOLUBA (1870-1957)“
     26. 4. – 15. 9. 2019
Výstava prací Mařákova žáka a předního
českého krajináře, rodáka ze Slaného, který
závěr svého života prožil v nedalekých Kva-
sinách. 
Vernisáž výstavy proběhne 26. 4. 2019
od 17:00

nVÝSTAVA NA TÉMA 
     „UMĚNÍ AKCE  
     VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH”
     26. 4. – 16. 6. 2019
Dokumentace happeningů a land-arto-
vých projektů. Málo zmapovaná etapa vý-
chodočeského výtvarného života, spojená
zejména s undergroundem a neoficiálním
uměním. 
Vernisáž výstavy proběhne 26. 4. 2019
od 17:00

nVYSTOUPENÍ ŽÁKŮ LDO 
     Po 1.4. 2019, 17:00
Místo konání: Divadýlko v poschodí

nŽÁKOVSKÝ KONCERT 
     Út 9. 4. 2019, 17:00
Místo konání: Koncertní sál ZUŠ

nABONENTNÍ KONCERT (KLAVÍRNÍ
     RECITÁL)
     Út 23. 4. 2019, 17:00
Místo konání: Koncertní sál ZUŠ

nŽÁKOVSKÝ KONCERT 
     St 24. 4. 2019, 17:00
Místo konání: Koncertní sál ZUŠ

nJARNÍ KONCERT MALIČKÝCH RDS
     Pá 26. 4. 2019, 17:00
Místo konání: Pelclovo divadlo

nKONCERT ŽÁKŮ 
     NÁSTROJOVÉHO SEMINÁŘE 
     Po 29. 4. 2019, 17:00
Místo konání: Koncertní sál ZUŠ

nVÝSTAVA NA TÉMA „SLATINSKÝ 
     ROK MILOSLAVA HOLÉHO“
     26. 4. – 16. 6. 2019
Vernisáž výstavy proběhne 26. 4. 2019
od 17:00



na měsíc  duben  2019

Sportovní události

CENTRUM INNATE

PLAVECKÝ BAZÉN

FOTBAL

KUŽELKY

RŮZNÉ

DÉČKO

DÉČKO MC JÁJA 

n HLEDÁNÍ VELIKONOČNÍHO 
    VAJÍČKA /VÝROBA VELIKO-
    NOČNÍ DEKORACE 
    Út 16. 4. 2019, 10:00
Hledání vajíčka na zahradě, odměny pro
děti 

nSLET ČARODĚJNIC
    Po 29. 4. 2019, 16:30
Soutěže pro děti, opékání párků (akce se
koná za příznivého počasí; párky s
sebou).
Vstup: 20,-Kč/dítě

Hlídání dětí, info na tel. č. 734377357

nVELIKONOCE – SVÁTKY JARA
    12. – 14. 4. 2019
Tradiční výstava velikonočních tradic a
staročeských řemesel a zvyků.
Pořádá: ÚS ČZS RK
Místo konání: Výstaviště Častolovice od
9:00 do 17:00 hodin (v neděli do 16:00
hodin)

n BAZÉN VE ŠPRÝMU
    Po 1. 4. 2019
Aprílové legrácky

nPLAVÁNÍ SE ZPŠ
    2., 9., 16., 23. a 30. 4. 2019 
Pojištěnci mají v čase 15:00 – 16:30 vstup
na hodinu + 15 minut ZDARMA

nSENIORSKÉ STŘEDY 
    3., 10., 17. a 24. 4. 2019,
    13:00 – 14:00 
Srdečně zveme seniory do bazénu 

nOKRESNÍ ŠKOLNÍ LIGA 
    V PLAVÁNÍ 
    4.4.2019 
Závěrečné kolo školních plaveckých zá-
vodů. Pro veřejnost otevřeno od 14:00

nVELIKONOCE 
    18.4. – 22.4.2019
Otevřeno denně

nFINÁLE 
    OKRESNÍ ŠKOLNÍ LIGY
    26.4.2019
Pro veřejnost otevřeno od 14:00

4.5.2019 – MIMOŘÁDNĚ POSU-
NUTA OTVÍRACÍ DOBA BAZÉNU
OD 10:00

V průběhu května – přechod na letní
provoz sauny.

více na www.bazenrk.cz

n 05.04.2019 od 17:00 hod.
TJ START RK „B“ – TJ České Meziřící
Východočeská divize

n 13.04.2019 od 10:00 hod.
TJ START RK „A“ – KK Kosmonosy
2. kuželkářská liga mužů „A“

nRychnovská liga 
     neregistrovaných (RLN)
    2.4., 4.4., 9.4., 11.4., 16.4. 2019

nNEDĚLNÍ KOULENÍ 
     PRO VEŘEJNOST
    Každou neděli od 16:00 hod.

Rozpis zápasů RLN a aktuality z činnosti
oddílu jsou uvedeny na 
www.startrychnov.cz

nKERAMIKA PRO ZEMĚKVÍTEK
     Pá 5. 4. 2019, 9:00 – 11:00
Zveme všechny rodiče s dětmi, kteří si
chtějí společně vytvořit výrobek z kera-
miky, téma – Velikonoce. Akce je ve spolu-
práci s rodinným centrem Zeměkvítek
Místo konání: Déčko – DDM RK

nAPRÍLOVÝ KEMP – KOKOŘÍNSKO
     6. – 7. 4. 2019
Víkendová výprava pro předem přihlášené
Cena: 25,-Kč členi ZÚ, 100,-Kč

nTANEČNÍ SOUTĚŽ –  HLINSKO
     So 6. 4. 2019
Soutěže se zúčastní skupina Chaozs a to
složky Junior a Girls

nTANEČNÍ SOUTĚŽ – DVŮR  KRÁL.
     Ne 7. 4. 2019
Soutěže se zúčastní skupina Chaozs a to
složky Juniors, Basic a Girls

nO RYCHNOVSKÝ POHÁREK
     13. – 14. 4. 2019, 10:00 – 17:00
Dvoudenní taneční soutěž kolektivů z celé ČR
Pořádá: Déčko – DDM RK
Místo konání: Společenské centrum

nORG 1/19 – POHÁREK
     12. – 14. 4. 2019, 16:00
Technicko-bezpečnostní zabezpečení or-
ganizace taneční soutěže. Jen pro předem
přihlášené členy ATT a KVAP
Místo konání: Déčko

nLÍTÁME 1/19
     18. – 19. 4. 2019, 9:00
Výcviková akce pro členy zú adrenalino-
vých aktivit od 18 let. Zaměření výcviku –
parašutistický výcvik. 
Jen pro předem přihlášené.

nAIRSOFT COMBAT 4/19
     So 20. 4. 2019, 7:30
Jednodenní akce zaměřená na airsoft a
military aktivity.
Cena: 25,-Kč (členi ATT); 100,-Kč (nečleni),
doprava v rozmezí 50,-Kč – 100,-Kč se hradí
zvlášť, dle počtu účastníků
Místo konání: Déčko

nMEDITACE BEZE SLOV
     Út 9. 4. 2019, 18:00 – 20:00
Zvukem i tichem, pohybem i klidem - vyla-
dění mj. v oblastech dávání a přijímání, ote-
vření se důvěře a lásce

nHARMONIE ROVNOVÁHY - 
     VYKLÍČENÍ NOVÉHO  
     Po 15. 4. 2019, 17:30 – 20:00 
Pentagram Dřevo-Oheň-Země-Kov-Voda
má až nekonečně mnoho podob v našich
životech... jaká energie kraluje právě teď? 

nOM CHANTING
     Út 16. 4. 2019, 18:00 - 20:00
S tématem soucitu 

Rezervace míst nutná předem -
innate@seznam.cz, SMS 737 343 242 
Centrum Innate, Panská 79, 2. patro,
Rychnov n.Kn. , www.innate.cz 

FC SPARTAK RK B – Sokol Žďár n. Orl.
n So 6. 4. 2019, 14:00
Okresní přebor mužů

FC SPARTAK RK – FK Jaroměř
nNe 7. 4. 2019, 16:30
Krajský přebor mužů

FC SPARTAK RK – Slovan Broumov
n So 13. 4. 2019, 11:15
Krajský přebor dorostu

FC SPARTAK RK B – FK Kostelec n. Orl. B
nNe 14. 4. 2019, 14:00
Okresní přebor mužů

FC SPARTAK RK – FK Chlumec n. C.
nNe 14. 4. 2019, 17:00
Krajský přebor mužů

FC SPARTAK RK B – Sokol Křivice
nNe 21. 4. 2019, 14:00
Okresní přebor mužů

FC SPARTAK RK – Nový Hradec Králové
n So 27. 4. 2019, 11:15
Krajský přebor dorostu

FC SPARTAK RK B – SK Dobruška B
nNe 28. 4. 2019, 14:00
Okresní přebor mužů

FC SPARTAK RK – TJ Červený Kostelec
nNe 28. 4. 2019, 17:00
Krajský přebor mužů

nAIRSOFT NEDĚLE 3/19
     Ne 21. 4. 2019, 7:30
Jednodenní akce zaměřená na airsoft a
military aktivity.
Cena: 25,-Kč (členi ATT); 100,-Kč (nečleni),
doprava v rozmezí 50,-Kč – 100,-Kč se hradí
zvlášť, dle počtu účastníků
Místo konání: Déčko

nDEN ZEMĚ
     22. – 26. 4. 2019, 10:00 – 11:30
Soutěže a úkoly zaměřené na oslavu svátky
naší Země s přírodovědnou a ekologickou
tématikou. Výukový program pro ZŠ
Místo konání: Poláčkovo náměstí, Déčko

nHOLKYČIČINY
     26. – 27. 4. 2019
Přespávačka v Déčku. Holčičí setkání pro
dívky od první do páté třídy. Podrobnější
info na letácích Déčka. Pro předem přihlá-
šené do čtvrtka 25. 4. 2019
Cena: 90,-Kč
Místo konání: Déčko

nEXKURZE DO VČELÍNA
     So 27. 4. 2019
Včelařova práce na jaře – prohlídka včelínů,
úlů, prohlídka včelstev… lektoři manželé
Ungerovi. Pro předem přihlášené do středy
24. 4. 2019, podrobnější info na letácích
Déčka
Cena: 50,-Kč
Místo konání: sraz u kapličky na Hlásce

nACWA 1/19
     26. – 28. 4. 2019
Víkendová akce zaměřená na airsoft a mili-
tary aktivity
Cena: 25,-Kč (členi ATT), 100,-Kč (nečleni),
doprava v rozmezí 50,-Kč – 100,-Kč se hradí
zvlášť dle počtu účastníků

nSLET ČARODĚJNIC V ZÁMECKÉM
     PARKU
     Út 30. 4. 2019, 17:00 – 19:00
Slet všech malých i velkých čarodějnic a ča-
rodějů. Soutěže pro děti, věštírna, salón
krásy, čarodějná zahrádka, loutkové di-
vadlo, malování na obličej, opékání špe-
káčků, občerstvení.
Cena: 10,-Kč; dítě v kostýmu zdarma
Místo konání: Zámecký park
V případě špatného počasí se akce nekoná

nORG 2/19 – ČARODKY
     Út 30. 4. 2019, 16:00
Technicko-bezpečnostní zabezpečení or-
ganizace sletu čarodějnic. Jen pro předem
přihlášené členy ATT a KVAP

JIŽ NYNÍ SE MŮŽETE HLÁSIT NA
LETNÍ TÁBORY! NABÍDKA LETNÍCH
TÁBORŮ 2019 JE ZVEŘEJNĚNA! 
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Již dvanáctým rokem zve rychnovský Dům dětí a
mládeže své přátele a kamarády na Ples Déčka, kde
oceňuje své externisty, partnery, talenty a dobrovol-
níky na slavnostním předávání „Cen Déčka“. Již od
roku 2007 se koná tato akce jako poděkování všem
našim kolegům a pomocníkům. Také letos chce
Déčko vyjádřit tímto způsobem důležitost všimnout
si jejich práce v oblasti volnočasových aktivit dětí a
mládeže v našem regionu za rok 2018. Jsme rádi, že

v našem kraji jsou lidé, kteří věnují svůj volný čas
dětem a mládeži a zapojují se také do aktivit pořáda-
ných pro naše město. Tato činnost je dobrovolná
a jedná se především o pomoc při realizaci akcí.
Déčko ročně pořádá skoro 400 akcí, má přes 150
zájmových kroužků s 1400 přihlášenými členy, a to
by nešlo bez pomoci dobrovolníků a externích pra-
covníků DDM! Velmi si vážíme jejich práce, protože
bez jejich pomoci bychom se neobešli. 

Svou účastí na předávání cen podpořila i paní mís-
tostarostka města Mgr. Jana Drejslová a paní zastu-
pitelka města Ing. Ivana Skřítecká, která předala i
finanční odměnu vedoucímu zájmovému kroužku
POI-ky na jejich podporu další činnosti. Účastnici
kroužku vystupovali na Sportovci roku města.
Jednotlivé ceny si přišli v letošním roce vyzvednout:
cenu „Externista Déčka 2018“ Syrovátková Ivana,
Hájková Markéta, Beránková Štěpánka, Jan
Alexandr Dostálek, cenu „Dobrovolník Déčka 2018“
Roleček Milan, Kulhavý Ivan, Jandík Jakub, Štěrba
Michal, cenu „Partner Déčka 2018“ SVČ Déčko
Náchod a „Talent Déčka 2018“ získali Vojtěch
Kubíček a Michal Petrů. 

Déčko Všem oceněným
děkujeme a těší-
me se na další
spolupráci, která
přinese radost
dětem i dospě-
lým.
Letošní ples se
uskutečnil ve
Společenském
centru, kde v pří-
jemné atmosféře vystoupilo několik taneč-
ních skupin, hudební kapela EGO RETRO
MUSIC se střídala s DJ Miroslavem
Novotným, takže parket byl neustále plný.

Příjemná atmosféra byla až do brzkých ran-
ních hodin! Poděkování patří i Michaele
Kašparové z Mishule-párty, jinak z Kostelce
nad Orlicí, která se ujala výzdoby.               D

Déčko ocenilo dobrovolníky na Plese Déčka 
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A máme tu jaro. Uvidíme, zda
si s námi aprílové počasí
pohraje jako to březnové.
Nám však nevadí ani chlad-
nější počasí a stále máme co
dělat. Všechny naše aktivity se
konají v prostorách DDM
Déčko, kde jsme našli své
zázemí.
V dubnu jsme si pro Vás nachystali velikonoční
keramiku v pátek 5. 4. v čase 9.30 - 11.30 hod. Pro
předem přihlášené na tel. 731569300, cena 100,-
Kč (materiál, vypálení, provozní náklady). Ve stře-
du 10. 4. máme připravený hudební workshop pro
rodiče a děti v čase 9.30 - 11.30 hod. Cena 30,- Kč
za dítě pod vedením Mgr. Gabriely Malé. V pondě-
lí 15. 4. budeme mít velikonoční dílničku od 16.45
hod. do 18.00 hod. Cena 20 Kč. A na závěr měsíce
budeme opět tvořit, tentokrát čarodějnicky,
v pondělí 29. 4. od 16.45 do 18.00 hod. Cena 20 Kč.
S herničkou máme tentokrát malou změnu, pro-
běhne ve středu 3. 4., pak v pátek 12. 4., ve středu
17. 4. a poslední v tomto měsíci ve středu 24. 4.
Hernička je vždy v čase 9.30 - 11.00 hod., cena je
10,- Kč za dítě. 
V případě dotazů se na nás můžete obrátit na tel.
731 569 300, těšíme se na Vás. Akce se konají za
finanční podpory města Rychnov nad Kněžnou.

Mirka Látalová

V pondělí si děti pořádně ZATANČILY na
workshopu street dance pod vedením
Angels ze Španělska, která je v Déčku
letos jako dobrovolnice EDS. Hrály se
taneční hry a tvořilo se. Úterý patřilo dnu
s VAŘENÍM. Děti se naučily uvařit polévku,
hlavní chod i desert. Vše, co si připravily, si
i samy snědly, a moc jim chutnalo. Ve stře-
du proběhla CESTA ZA POZNÁNÍM.
Vlakem se děti vydaly do Knihovny města
Hradce Králové, kde pro ně pracovnice
Informačního střediska Europe Direct HK

připravily program „Poznáváme Evropu“.
Poznávala se hlavní města a jejich památ-
ky, dále pak kreslené postavičky z pohá-
dek a filmů. Čtvrtek byl ve znamení
TVOŘENÍ, kdy si děti namalovaly batohy
a vyrobily si velikonoční dekorace - slepi-
ce. Nechyběla zábava a hry. Poslední den,
pátek, byl pro všechny AKTIVNÍ děti, které
si užily spoustu zábavy. Sportovalo se,
hrály se hry. 
Byl to krásně užitý poslední den jarních
prázdnin. D

Pestrý prázdninový program Déčka
Déčko mělo o jarních prázdninách připravený pestrý program pro děti.
Není divu, že zájem byl velký. Každý den se programu zúčastnilo průměrně
kolem 20 dětí, takže prázdniny v Déčku využilo přes 100 dětí za týden. 

Zeměkvítek v dubnu

Nabízíme k pronájmu část prodejny,
která se nachází na ulici Panská, č.p. 78,
Rychnov nad Kněžnou. 
Jedná se o samostatnou místnost, do které se
prochází přes naši stávající prodejnu Levných
knih. K dispozici je WC a v případě potřeby
i sprcha, prostor je vhodný pro masáže, nehto-
vé studio a pod. 
Prosím dotazy posílejte na email
ucetni@beranekknihy.cz a na telefonu 569
429 077  nebo 732 151 098 Vám rádi sdělíme
podrobnější informace. 

(pokračování ze strany 5)
Realizace tohoto projektu souvisí se zvýšením
nebezpečí a různých typů rizik v rozrůstající se
průmyslové zóně Solnice – Kvasiny. „I z toho
důvodu bylo vybudování polygonu zahrnuto do
série projektů hrazených ze státního rozpočtu
v rámci rozvoje průmyslové zóny,“ řekl ředitel
Hasičského záchranného sboru Královéhra-
deckého kraje brig. gen. František Mencl.
Náklady na výstavbu polygonu činily 7,6 milionu
korun včetně DPH. Projekt realizovala firma
Safetech Pro s.r.o.  TZ

Na rychnovské stanici slouží
pro výcvik jednotek požární
ochrany nový polygon
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Může se přihlásit skoro každý. Od letošního roku
nově i studenti starší třinácti let, kteří mají snížené
startovné. Registrovat se můžete do 30. dubna na
stránkách dopracenakole.cz. Tak přemluvte své

kolegy a pojeďte v tom s námi! Poznáte nové lidi,
pobavíte se a ještě si při tom zasoutěžíte o zajíma-
vé ceny. Stejně jako v minulých letech je hlavním
partnerem město Rychnov nad Kněžnou.               K

ZŠ MOZAIKA

Do práce na kole
Akce Do práce na kole je celostátní soutěž, jejíž devátý ročník
proběhne v květnu 2019 ve více než čtyřiceti městech v Česku.
Již čtvrtý ročník čeká na účastníky v Rychnově nad Kněžnou.
Infrastruktura pro cyklodopravu se v regionu neustále zlepšuje a díky
tomu je cesta do práce na kole čím dál pohodlnější a bezpečnější.
Akce Do práce na kole je ideální příležitost, jak si to vyzkoušet
Záměrem projektu je motivovat co nejvíce lidí, aby se naučili používat
jiný dopravní prostředek, než ten motorový. Můžete se zúčastnit nejen
na kole, ale i na koloběžce, skateboardu, vozíku, můžete chodit i běhat.

Náboženská obec Církve 
československé husitské 
v Rychnově nad Kněžnou

Farářka  Mgr. Alena Naimanová,
telefon  739 071 416,     

mail:   naina@seznam.cz 
Pastorační asistentka 

Petra Šenková, Rychnov n. Kn.,
mail: senkovap@seznam.cz

Bohoslužby v dubnu 2019:
14. 4. v 8,30 (Květná neděle)

28.4. v 8,30 (1. neděle po
Velikonocích)

Velikonoční bohoslužby: 
19. 4. v 18h 

(Velký Pátek, s pašijemi)
21. 4. v 10 h 

(Boží hod velikonoční)

Biblické hodiny vždy v úterý od
16 hodin na faře.

Klub KaKaDú/ děti a dorost :
vždy v pátek v 17,30

Všechny programy jsou otevřeny
široké veřejnosti.

Bližší informace na vývěsce 
u Husova sboru.

NAVŠTIVTE NÁS NA NAŠICH
WEBOVÝCH stránkách:

www.husiterk.estranky.cz

Konečně jsme se dočkali!
Jezdili jsme na lyžák! Jako
velcí kamarádi z Mozaiky. 
Od pondělí do pátku,
hned po obědě, čekal
před školkou na všechny
natěšené lyžaře a lyžařky
pohádkový autobus s
usměvavým panem řidi-
čem, aby je odvezl do
Olešnice v Orl. horách. Tam
ho už netrpělivě vyhlížel tým instrukto-
rů ze Soptíkovy školy lyžování.  
Nejprve vždy proběhla pravidelná
rozcvička s dráčkem Soptíkem a dračicí
Bucifalkou. Draci pokaždé dokázali děti
krásně rozehřát a připravit na to, co je
čeká. Někteří stáli na lyžích poprvé. To
ale nebyl pro instruktory žádný pro-
blém, dokázali probudit lásku k lyžová-
ní i u bojácných nováčků lyžařského

sportu. Děti si užily hodi-
nu a půl skvělé zábavy na
sněhu a na lyžích. Na
konci týdne nedělala
dětem jízda na pomě
či kotvě žádný problém.
V pátek, poslední den
kurzu, se děti zúčastnily
závodů. Za potlesku rodi-
čů a dalších diváků dojeli
všichni úspěšně do cíle.

Každý si odnesl vysvědčení a malý
dárek jako vzpomínku na úspěšné
zvládnutí Soptíkovy školy lyžování. 
Velký dík patří kolektivu instruktorů za
perfektní servis, skvělou organizaci
a především za vlídný a citlivý přístup
k  tak malým dětem, pro které se tak
stalo seznámení se s lyžařským sportem
nezapomenutelným zážitkem. Už teď
se těšíme na příští sezónu! :-)            MK

Víte, jak připravit brazilské „brigadeiros“,  jak
vystřihnout čínské dekorace z papíru nebo jak
napsat vaše jméno v indonézštině? Zkoušeli
jste si někdy zazpívat chilskou píseň, zahrát pohádku v ruštině, navrhovat vzory
ukrajinského kroje nebo si hrát hry australských dětí? Měli jste možnost jen tak si
při obědě nebo při posezení ve školní čajárně popovídat s mladými lidmi ze sedmi
zemí světa? Dětem z Mozaiky už to nepřijde nijak zvláštní, to vše a ještě mnoho
dalšího si mohly zažít během projektu  Edison, jenž probíhá díky agentuře AIESEC.
Na naší škole se konal již podruhé, a to od 18.2 do 22.2. 2019. Kromě zajímavých
informací o zemích, odkud naši hosté přijeli, a zdokonalení se v jazykových doved-
nostech nám projekt přinesl hlavně jedinečná setkání s lidmi, kteří sice žijí v úplně
jiných koutech světa, ale vlastně jsou v mnohém stejní jako my. Už teď se těšíme
na další báječný týden s Edisonem.       Za ZŠ Mozaika Jana Řičařová

Báječný týden 
s Edisonem

Kamínek v Soptíkově škole lyžování

Velikonoční výstava v Častolovicích
Zahrádkáři zvou na 19. veli-
konoční výstavu do Častolo-
vic, která se uskuteční
v celém výstavním areálu od
12. do 14. 4. 2019 s názvem
VELIKONOCE  SVÁTKY
JARA. Výstava  bude  otevře-
na každý den od 09.00 do 17.00 hod., v neděli do 16.00 hod.
Vystavovatelé z celých východních Čech budou ukazovat
velikonoční tradice, zvyklosti, staročeská řemesla ve spojitos-
ti se zahrádkářskou tematikou. Připraven je  i  doprovodný
program a bohaté občerstvení. Parkovné je zdarma. 
Bližší na tel. 721311719. TZ
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Na návštěvě v dopravní firmě Artax
V rámci projektu „Lidská práce“
dostaly starší děti z MŠ Kytička
zajímavou nabídku na exkurzi do
dopravní firmy Artax v Dlouhé Vsi,
která se zabývá autodopravou po
celé Evropě. Rodiče kamaráda
Vildy Čabana, který MŠ Kytička
navštěvuje, pro děti připravili
úžasné dopoledne plné nových,
zajímavých zážitků.
Holčičky a kluci si mohli vyzkou-
šet, jak se sedí v kamionu, sáhnout
si na volant, zatroubit si, proběh-
nout se v nákladovém prostoru,
vidět nakládku a vykládku zboží,
dozvědět se něco o dispečingu a
jako třešinku na dortu si pro nás

MŠ KYTIČKA

pan Čaban připravil ukázku pře-
zouvání pneumatik. Tato exkurze
se opravdu vydařila a pro děti

bylo velmi cenné a přínosné, že
poznatky získaly vlastním prožit-
kem! Děkujeme!                          MŠk

Sdružení SPLAV, z.s. zahajuje 23. dubna 2019 další běh motivačního programu, který je
součástí projektu „Spolu - pracujeme, spolu se SPLAVem“. Je určený pro osoby
nezaměstnané, se zdravotním znevýhodněním, pro osoby pečující o osobu blízkou,
ale i pro ty, kteří práci mají, ale pouze na krátký úvazek, anebo by rádi práci změnili.

Po Velikonocích začínáme!

Proběhlé dva běhy byly velice přínos-
né pro všechny zúčastněné (dosud
celkem 25 osob). Zapojili se do připra-
vených aktivit, pomáhali zvelebovat
terapeutickou zahradu, třetina si
vyzkoušela práci na zkoušku a někteří
pracují     i nadále, z čehož máme vel-
kou radost. Je poznat, že si posílili své
sebevědomí, přehodnotili životní hodnoty a nehle-
dají jen negativa v těžkých životních osudech.
Rozšířili své kontakty, získali nové přátele a zapojili se
do společnosti. Toto vše je velice potřebné pro spo-
kojenost v životě.
Nyní máme připravený třetí běh tohoto motivačního
programu. Skládat se bude ze společných seminářů,
individuálních konzultací s odborníky, pracovních
setkávání na zahradě  v Doudlebách nad Orlicí a tera-
pie pro trénink mozku – terapie EEG Biofeedback.
Celý program bude probíhat na dvou místech –
v Rychnově nad Kněžnou v prostorách knihovny –
studovny – ve Společenském centru a na terapeu-
tické zahradě v Doudlebách nad Orlicí – v areálu
zámku. Setkání budou probíhat 3x týdně, jsou pro
účastníky kurzu zcela zdarma, proplácet budeme
jízdné a zajišťujeme stravování během společných
aktivit. Díky projektu nabízíme také vybraným
účastníkům možnost zaměstnání na dobu tří měsí-
ců – na zkrácený úvazek 0,4. Budeme také nápo-
mocni při vyhledávání vhodných zaměstnavatelů. 
náplní motivačního kurzu jsou semináře s tématy,

která pomohou účastníkům objasnit
různé situace, se kterými se setkávají
v běžném životě – dotknou se oblastí
rodinných  i pracovních.  
Během individuálních konzultací
budou moci účastníci probrat
s odborníky problémy, které je trápí
a společně pro ně hledat řešení.

Součástí pracovních setkávání na zahradě jsou
společné terapeutické programy, kdy si zážitkovou
metodou za využití různých her vyzkouší různé pra-
covní dovednosti spojené se zahradou. 
Terapie eeG Biofeedback je jedinečná terapie urče-
ná pro trénink mozku. Je vhodná při stresu, depre-
sích, stavech vyhoření, jako prevence demence, při
léčbě mozkových příhod, po úrazech mozku.
Dne 9. dubna 2019 v 9.00 hodin proběhne infor-
mační schůzka v zasedací místnosti Úřadu práce
v Rychnově nad Kněžnou. Přijďte si poslechnout kon-
krétní informace o projektu a co Vám může přinést.

Další informace k tomuto projektu Vám ráda
poskytne: koordinátorka projektu PharmDr. Ilona
Mikušová, tel: 777 813 837, email: ilona@sdruzenis-
plav.cz, www.sdruzenisplav.cz

Pokud patříte mezi osoby bez práce a rádi byste našli
práci, která Vám bude vyhovovat, chcete změnu ve
svém denním stereotypu, chcete se dozvědět zají-
mavé informace a něco nového naučit – neváhejte
a ozvěte se! TZ

MAP SPLAV

Akce nA DUBen
l2. 4. 14.30 - 18.00, RK
Inkluze a jak ji podpořit aneb
nastavování spolupráce peda-
goga a asistenta pedagoga,
školního asistenta 2
Druhý seminář z pětidílného cyklu
je určen výhradně pedagogům.
Mgr. Kamila Barlow
Registrace nutná

l15. 4. 14.30 - 18.30, RK
Inkluze a jak ji podpořit aneb
nastavování spolupráce peda-
goga a asistenta pedagoga,
školního asistenta 3
Třetí seminář z pětidílného cyklu
je určen výhradně asistentům.
Mgr. Kamila Barlow
Registrace nutná

l 9. 4. 14.30 - 17.30, Sdružení
SPLAV, z.s., Javornická 1560, RK
Čtenářská dílna jinak - zásobník
aktivit
První ze série akcí zaměřených na
podporu čtenářství, pro pedago-
gy i veřejnost.
Mgr. Kamila Zemanová
Registrace nutná

l10. 4. 16.30 - 19.30, 
Déčko - DDM, Poláčkovo nám. 88, 
Jíme zdravě s dětmi - Skutečně
zdravá škola, 
Zdeňka Trummová
Pro veřejnost, pracovníky školních
jídelen, registrace nutná.

l11. 4.  16 - 18.30
Společenské centrum - kinosál, RK
Debata s Bobem kartousem 
Veřejná rozprava o vzdělávání
s analytikem a provokujícím komen-
tátorem stavu vzdělávání v Česku 
Pro pedagogy, studenty a veřejnost

l23. 4.  15 - 18 
Déčko - DDM, Poláčkovo nám. 88, 
co dělat, aby nám spolu bylo
dobře (s tátou, s mámou, doma,
ve škole, mezi sourozenci)
Přednáška pro rodiče, pedagogy,
veřejnost
PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková

Registrace na: 
map@sdruzenisplav.cz
Více info: tel. 777 309 803
FB: MAP vzdělávání na Rychnovsku
www. sdruzenisplav.cz   TZ
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MŠ KLÍČEK
Březnový měsíc, kdy nás sluníčko hladilo tep-

lejšími paprsky a energie přibývalo, si děti
z MŠ Klíčku užily plnými doušky.

První den v měsíci březnu patřil hvězdárně
v Hradci Králové. Velice silný zážitek prožily
děti v digitálním planetáriu, kde seděly v kru-
hovém sále a nespustily oči z projekční plo-
chy. Sledovaly střídání dne s nocí a na noční
obloze pozorovaly různá seskupení hvězd.
Seznámily se i s názvy jednotlivých souhvěz-
dí. Děti, díky projekci, mohly vidět sluneční
soustavu v plné kráse. Poznávaly planety
a jejich měsíce obíhající kolem Slunce.
Působivý byl pohled na naši Zemi, kdy děti
vnímaly nejen tvar, velikost, ale i pohyb Země.
Planetárium se s dětmi rozloučilo pohádkou
„O zvířátkách, která putovala vesmírem“.

MŠ Klíček se zapojila také do projektu „Škola
v pohybu“. Březnová ukázková tělesná výcho-
va proběhla v MŠ pod vedením trenéra mlá-
deže FAČR Mgr. Kamila Kaplana. Děti měly při-
rozenou radost z pohybu a my dospělí jsme
toto nadšení vítali, vždyť pravidelná pohybo-
vá aktivita zlepšuje celkovou kondici dítěte,
podporuje přátelství a hlavně souvisí se zdra-
vým životním stylem a to je cílem tohoto pro-
jektu.
Předškolní březnové vzdělávání bylo oboha-

ceno o návštěvu fotograficko-filmové projek-
ce Kateřiny a Miloše Motani „Putování za zví-
řátky Madagaskaru“, o návštěvu rychnovské
knihovny, divadelních představení, ale také
kurzu plavání v rychnovském bazénu a sau-
nování v naší MŠ. 

I pro rodiče se v březnu uskutečnila velice
zajímavá přednáška na aktuální téma dnešní
doby „Děti do 6ti let a média“, kterou předne-

sl certifikovaný rodinný poradce Mgr. Martin
Vlasák. Toto setkání rodičů a učitelek vedlo k boha-
té diskusi.  Jaro je tady a my se můžeme těšit,
co hezkého nám toto roční období přinese.                                  

M. Brandejsová, MŠ Klíček

ZÁPIS DĚTÍ 
DO MATEŘSKÝCH ŠKOL  

V  RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU
pro školní rok 2019/2020

se koná v každé mateřské škole

v pondělí 6. května 2019 
od 8.00 do 16.00 hodin.

Žádáme rodiče, aby si s sebou
přinesli občanský průkaz 

a rodný list dítěte (případně již
vyplněnou žádost o přijetí dítěte

do MŠ, viz webové stránky, spolu
s potvrzením lékaře 
o očkování dítěte).

Školka Láň na masopustu
Ve školce Na Láni je v posledních zimních
měsících stále živo. Třída Čmeláčků jezdí jed-
nou týdně plavat do rychnovského bazénu. 

Cvrčci (školní pěvecký sboreček)
se již připravují na dubnový jarní
koncert, děti navštěvují i kera-
mický kroužek, Výtvarníček
a předškoláci Školáček. 
Všechny děti se zúčastnily maso-
pustního průvodu v krásných
maskách a kostýmech. S racho-
tem řehtaček, bubínků a dalších
nástrojů putovaly od třídy ke
třídě, kde se k nim přidávali další kamarádi,
až dorazily do tělocvičny. Tam si děti užily
karnevalového veselí, které pro ně připravily
paní učitelky. Tančilo se, cvičilo, zpívalo, pro-
běhla i módní přehlídka princezen, pirátů,

zvířátek, kostlivců a dalších zajímavých
kostýmů. K obědu nám šikovné paní kuchař-
ky usmažily vdolky, na kterých jsme si moc
pochutnali. Teď už se ale těšíme na jaro!

Za MŠ Láň, Bc. Marie Veselá

MŠ LÁŇ

Březen v Klíčku



školy

Po krásné zimě se spous-
tou sněhu, kdy si naši žáci
mohli užít zimní radovánky,
jsme se začali všichni společ-
ně těšit na jarní barvy, sluníč-

ko a více světla. Měsíc březen byl i ve zname-
ní jarních prázdnin.

Ve škole se ale nezahálelo, pustili jsme se
do řady projektů a soutěží. Na pavilonu jsme
se věnovali malým předškolákům, kteří se
přišli podívat, jak to vypadá v opravdické
škole. Setkání v tělocvičně a ve
školní družině byla velmi tvůr-
čí, na konci března se předsta-
vily dětem a rodičům paní uči-
telky Marie Dernerová a Radka
Pokorná, které budou učit od
září malé prvňáčky. Zápis do
1. tříd se koná 1. dubna 2019
od 13 do 18 h na pavilonu
(u zimního stadionu).

Rádi bychom poděkovali uči-
telům a žákům ZUŠ za nádher-
né představení Století. Skvěle

pouŽíváM MoZek a MáM chyTré Tělo
Děti ze 6. až 9. tříd se zúčastnily fyzikálně – přírodo-
pisných programů  Používám mozek a Mám chytré tělo, které
poutavým způsobem prezentoval pan Zezula. K tomu použil
velké množství názorných pomůcek a modelů. Žáci se dozvě-
děli řadu zajímavých informací o fungování našeho mozku

a smyslů, o tom, jak
zařídit, abychom si
lépe pamatovali
učivo, jak v naší
hlavě vzniká strach
a jak se mu bránit,
jak si zvýšit zdravé
sebevědomí. 
Zaujalo je, jak v na-
šem těle samy a
skvěle fungují a vzá-

jemně se ovlivňují jeho orgány a sousta-
vy. Pořady byly interaktivní, poskytly
tedy nejen poučení, ale i zábavu.        Sk

ZŠ JAVORNICKÁ
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Březnové ozvěny

ZŠ MASARYKOVA

Začíná jaro…

www.zsjrk.cz

komponovaný program s úžasnými výkony
nás ohromil a vedl k zamyšlení i dalším dis-
kuzím ve škole. Byl to skutečně zážitek!
V měsíci dubnu je možné ještě podávat při-

hlášky do třídy pro talentované žáky do 5. 4.
2019. 

Třída 4. C zve rodiče a kamarády na jarmark
svých prací v rámci projektu abeceda
peněz dne 15. 4. 2019 od 13:30 do 17:00 h
před budovou České spořitelny na Starém
náměstí v Rychnově n. Kn. Krásné jaro!

Mgr. radka polívková

Předškoláčci při první návštěvě vyzkoušeli naši tělocvičnu. 

V minulém měsíci došlo k výraznému
posunu směrem k úspěšné realizaci pro-
jektu IROP, zaměřeném na modernizaci
učeben, bezbariérovost a řešení konekti-
vity. V průběhu jarních prázdnin provedla
firma Reming rozsáhlý stavební zásah
v budově v Komenského ulici. Do všech
tříd a kabinetů pracovníci firmy zabudo-
vali chráničky pro kabelové rozvody vyso-
korychlostního internetu. 
Přepažením stávajících prostor a vsaze-
ním nových dveří vytvořili místnost pro
bezbariérové WC v přízemí a zbudovali
nájezdovou rampu pro vozíčkáře. Hlučné
a prašné stavební práce v této budově
jsou tak už téměř za námi. A my velmi
děkujeme pracovníkům firmy, že to zvlád-
li v rekordně krátkém čase a s relativně
malým dopadem na chod školy. Další
kroky v projektu směřují nejen k dokonče-
ní  prací uvnitř budovy v Komenského
ulici, ale také k zavedení vysokorychlostní-
ho internetového připojení v budově
v Javornické ulici, započetí stavby venkov-
ní environmentální učebny a k vypsání
výběrových řízení na kompletní proměnu
šesti specializovaných učeben.                 JJ

Projekt IROP: Jak si stojíme

Zdravé Zoubky
Společnost DM drogerie připravila pro prv-
ňáčky vydařený preventivní program
Zdravé zoubky. Děkujeme.

druŽina v Tongu
Na výlet do džungle se
vydala naše školní družina.
Děti si to v hradeckém
tematickém parku užily
náramně a nám se ulevilo,
že se nikomu nic nestalo. 

veSelá školička
Společně s předškoláky a jejich rodiči jsme
prožili čtyři příjemná setkání plná pohádek,
písniček, her, sportování i povídání. A bylo
to moc prima. 

S kníŽkou v pohodě
Velmi zajímavou akci na podporu čtenářství připravila rychnovská
Městská knihovna. Každá z pěti tematických besed či workshopů
cílila na naše malé čtenáře z jiného úhlu. Děti nejen že si popovída-
ly o knížkách, ale také zabrousily do světa komiksů, vytvořily si
vlastní knížku nebo si zahrály ve čtenářské hře z období středověku.
Za skvělý den s knížkou děkujeme účinkujícím i organizátorům akce. 

Návštěva jednotlivých oddělení družiny - tentokrát
"s ponožkovými úkoly" :-)
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sport

Turnaj byl jednodenní, a tak porce
pěti zápasů dokonale vyždímala
hráče ze všech sil. Pro VK Sport byl
už postup do turnaje ohromným
úspěchem. Kluci však chtěli doká-
zat, že jsou ve finále právem, což
se jim povedlo dokonale! Nejprve
porazili Svitavy a Orion Praha
shodně 2:0, pak v napínavém sou-
boji prohráli ve třech setech
s pozdějším celkovým vítězem,
hradeckou Slávií. Závěr tohoto
utkání sledovala již početná skupi-
na diváků, která následně spolu
s nejmladšími kluky oddílu vytvo-
řila fantastickou kulisu. V zápase
s pražskými Lvy byla v hledišti více
než stovka fanoušků, jejichž hla-
sivky “přinutily” Rychnováky
k vynikajícímu výkonu. Vítězný řev
po třetím, konečně úspěšném,
mečbolu hala Romana Šebrleho
dlouho nepamatuje! „Skvělý výkon
a užastná atmosféra, kterou jsem
v rychnovské hale zažil naposledy

Před zraky reprezentačního trenéra mládeže Jiřího Zacha a čestných hostů Mgr. Jany
Drejslové a JUDr. Miroslava Antla odehrálo v hale Romana Šebrleho a VOŠ a SPŠ RK
šest nejlepších družstev soutěže turnaj, do kterého se díky předchozím výsledkům
kvalifikovali i domácí volejbalisté.

školního věku v rámci oddílu
a kroužků plavání. 

Své nabyté dovednosti mohou
otestovat hned 4. 4. 2019, kdy se
děti z druhého stupně okolních
škol účastní posledního kola
Okresní školní ligy. Bude se roz-
hodovat o vítězi celého ročníku
a hlavní ceně: Pobyt pro celou

školu v bazénu zdarma. Ti nejlepší
postupují do finále, které proběh-
ne 26. 4. 2019. Koncem května
pozveme ještě žáčky 3. a 4. tříd na
Mayový závod, kde poměří své
síly nejen v plavání, ale také
v běhu a střelbě ze vzduchovky. 

Letošní Velikonoce připadají na
18. 4. – 22. 4. 2019. O víkendu si

zpestříte návštěvu řáděním na
nafukovacích atrakcích. O Veliko-
nočním pondělí nebude kondiční
plavání. Bazén bude v provozu již
od 10:00. Sauna (společná) od
15:00. Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Jak už si pravidelní návštěvníci
zvykli, naše saunaběží celoročně.
Jistě Vás potěší, že sedmidenní
provoz ponecháme i v dubnu.
Na letní provoz – tři dny v týdnu -
se opět přejde dle počasí a zájmu
až v průběhu května. 

Pro velký zájem plánujeme opět
uspořádat příměstský tábor o vel-
kých prázdninách (nabízíme dva
termíny:29.7.- 2.8. a 5.8.-9.8.2019).
Přihlášky jsou již na recepci nebo
na webových stránkách bazénu.

více na www.bazenrk.cz 

Pravidelné informace z rychnovského plaveckého bazénu

Milí čtenáři, plavání je báječný
sport, který se dá aktivně provozo-
vat v každém věku. Proto pro Vás
neustále připravujeme širokou
nabídku. Už čtyři roky existuje
speciální hodinka plavání jen pro
seniory. Nerušeně zaplavat i od-
počinout si mohou každou „vol-
nou“ středu od 13 do 14 hodin.
Druhou velkou zájmovou skupi-
nou, která neustále roste, jsou ti
nejmenší. V našem kojeneckém
bazénku plavou děti už od šesti
měsíců věku. Kapacita se blíží
svému maximu, vždyť plavání
nyní probíhá téměř 30 hodin
týdně. Nejširší nabídka je pro děti

Rychnovští kadeti doma stříbrní

Velikonoční řádění na nafukovacích atrakcích

VK Sport Rychnov n. Kn. pořádal 9. března finálový turnaj Českého poháru kadetů
v roce 2014 na mezistátním volej-
balovém utkání ČR – Japonsko
(3:0),“ komentoval výsledek bez-
prostředně po utkání Miroslav
Antl. „Chtěla bych poděkovat trené-
rům, kteří se zasloužili o to, že se
tato významná volejbalová akce
v Rychnově koná,“ dodala místos-
tarostka Jana Drejslová. Následo-
valo vítězství nad Českou Třebovou
a bylo jasné, že VK Sport obsadí ve
finálovém turnaji nejhůře 2. místo.
To se nakonec díky horšímu
poměru míčů i stalo. Hráčům,
organizátorům i divákům patří
velký dík. Druhé místo v turnaji,
páté celkově a vyhlášení Jakuba
Červinky nejlepším blokařem je
odměnou všem. 

Za VK Sport RK Tomáš Novák   

pořadí - družstvo                   Z V3 V2 P1 P0 sety míče body
1. TJ Slavia Hradec Králové, z.s. 5 3 1 1 0 9:3 278:206 12
2. VK SPORT Rychnov n. Kn., z.s. 5 3 1 1 0 9:3 272:241 12
3. VK Lvi Praha, z.s. 5 2 1 2 0 8:5 290:260 10
4. TJ Svitavy, z.s. 5 0 3 0 2 6:7 236:270 6
5. TJ Sokol Česká Třebová 5 0 1 1 3 3:9 225:251 3
6. TJ Orion Praha, z.s. 5 0 0 2 3 2:10 188:261 2

Celkové pořadí: 1. Hradec Králové 46 b., 2. Kojetín 38 b., 3. Lvi Praha 37 b.,
4. Svitavy 37 b., 5. Rychnov n.  Kn. 35 b.

Nahoře: Společná fotografie VK Sportu po úspěšném turnaji. Dole: Snímek z utkání se Slávií Hradec Králové.



sport

Bzuk team od roku 2001 ve východ-
ních Čechách (kraj Královéhradecký
a Pardubický) vyhlašuje každoročně
jednoho modeláře, který se zapsal do
historie sportovní, propagační, doná-
torskou, organizační či jinou činností
ve prospěch modelářů.

MODeLÁŘeM ROKu 2018 Se STAL 
TOMÁš bubenÍK Z JeVÍČKA
Putovní pohár jsme tentokrát předávali 23. února
v Praze v Letňanech, kde se konala první výstava
s názvem Modely. Tomáše Bubeníka a jeho bratra
Jana jsme našli na stánku jejich vlastní firmy

BB kompozit, kde propagovali
závodní lodě poháněné elektrickým
motorem.
Tomáš Bubeník se sice narodil v No-
vém Městě na Moravě, ale prvních
dvacet let svého života prožil v Brati-
slavě, poté se přestěhoval do Brna,
kde až donedávna i pracoval. V Jevíč-
ku žije 10 let. 

Více informací o modelářích v regionu najdete na
www.bzuk.eu. Na setkání na nějaké modelářské
akci se těší Bzuk team, který tímto děkuje městu
Rychnov n. Kn. za podporu.  bzuk
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STALO Se
HORMOnÁLnÍ JÓGOVÁ TeRA-
PIe – kurz pod vedením Vandy
Tláskalové se konal v pátek 1. a
v sobotu 2. března v našem dojo. 
PLES k 25. výročí založení klubu
proběhl 9. března v Pelclově
divadle. K tanci hrála skupina
KOPLAHO BAND. Kromě tance
čekal hosty bohatý raut, tombo-
la, ukázky bojových umění, dvě
taneční vystoupení a výprava
do historie klubu. Svou návště-
vou nás poctili dva vzácní hosté,
paní místostarostka Jana
Drejslová a předseda svazu
Shikon Budokai ČR Ondra Musil.
Oba hosté popřáli klubu k naro-
zeninám a ocenili dlouholetou
práci jeho předsedy Martina
Pohla. 
PRAKTICKÁ SebeObRAnA –
kurz pro příslušníky policie a po-
kročilejší adepty bojových

umění proběhl v německém
městě Hoyerswerda v sobotu
16. března. Z našeho klubu sem
vyrazila osmičlenná výprava. 
CVIČenÍ RODIČŮ S DĚTMI pro-
běhlo 23. března v našem dojo.
Ani tentokrát si rodiče a jejich
děti z řad členů i nečlenů klubu
nenechali ujít příležitost strávit
společně sobotní odpoledne
a zapracovat přitom hravou
a zábavnou formou na svém
pohybovém rozvoji. 

PŘIPRAVuJeMe 
VÍKenDOVÉ SOuSTŘeDĚnÍ
KARATe – druhý díl akce pro-
běhne 13.-14. dubna v našem
dojo. Opět využijeme víkendu
k tomu, abychom pronikli o ně-
co hlouběji do principů wado
ryu karate. 
ŽenSKÝ KuRZ HORMOnÁLnÍ
JÓGY dle Dinah Rodriquez se

Cvičení rodičů s dětmi.

bude konat v Lozicích u Chrudimi od
pátku 5. dubna (18:00) do soboty
6. dubna (14:00) pod vedením Vandy
Tláskalové. Je to jedinečná příležitost
nalézt svou ženskou energii a začít ji
rozvíjet. Počet míst je omezený, proto
je nutné se závazně přihlásit na
vanda@viavitae.cz, či formou SMS na
tel. 737 204 635.

nÁRODnÍ SeMInÁŘ bojových
umění budeme pořádat ve dnech
27. a 28. dubna. Role lektora se opět
ujme Ondra Musil a tentokrát bude-
me pracovat na aikido a karate.
Činnost klubu podporuje město
Rychnov n. Kn, Královéhradecký kraj
a MŠMT ČR.

TK

Pohár pro „Modeláře roku“ byl předán v Praze  

BR SPORT 
Duben 2019
Ranní powerjóga
pondělí a středa 8 – 9 hod.
70 Kč/hod.(není nutná rezervace)

Cvičení rodičů s dětmi (1 -3 roky)
pondělí 10 -11 hod.
(nutná rezervace na recepci BR)

Kruhový  trénink – body form
pondělí 19 – 20 hod., středa 17.30
– 18.30 hod., 75,- Kč /hod.
(nutná rezervace na recepci)

body Form
úterý 17- 18 hod. 75,- Kč /hod.
(nutná rezervace na recepci)

Sportovní všestrannost
pro děti (8 -13 let), čtvrtek 16 – 17
hod., pololetí  5 měsíců 1 200,- Kč,
(přihláška na recepci BR)

Prázdninové sportovní příměst-
ské tábory:
ČeRVeneC 2019
I. 1 . – 4.7. (1.560,-- Kč)
II. 8. – 12.7. (1.960,-- Kč)
III. 15. – 19.7. (1.960,-- Kč)
SRPen 2019
IV.19. -23.8. (1.960,-- Kč)

Ostatní informace na našem
webu www. brsportcentrum.cz
nebo na tel. č. 773 047 791.      LZ
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zprávy z radnice

n RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému
určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů se společností CENDIS, s.p., se
sídlem Praha 1, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, IČO: 00311391, dle předloženého návrhu a
pověřuje starostu města podpisem výše uvedené smlouvy.                                       
n RM schvaluje platové výměry ředitelů příspěvkových organizací města Rychnov 
nad Kněžnou s účinností od 01.02.2019: Mateřská škola Kytička, Rychnov n. Kn., 
B. Němcové 648, Mateřská škola Sluníčko, Rychnov n. Kn., Javornická 1379, Mateřská škola Láň,
Rychnov n. Kn., Českých bratří 1387, Mateřská škola Čtyřlístek, Rychnov n. Kn., Mírová 1487,
Mateřská škola Klíček, Rychnov n. Kn., Na Drahách 129, Základní škola, Javornická 1596,
Rychnov n. Kn., Základní škola, Masarykova 563, Rychnov n. Kn., Základní škola a mateřská
škola Rychnov nad Kněžnou, Roveň 60, Základní umělecká škola, Rychnov n. Kn., Panská 1492,
Dům dětí a mládeže, Rychnov n. Kn., Poláčkovo náměstí 88, Plavecký bazén RK, příspěvková
organizace, Rychnov n. Kn., Javornická 1720, Školní jídelna RK, příspěvková organizace,
Rychnov n. Kn., U Stadionu 1229, dle předložených návrhů. 
n RM schvaluje uzavření Dohody s Muzeem a galerií Orlických hor v Rychnově 
nad Kněžnou, se sídlem Rychnov n. Kn., Jiráskova 2 o zajištění letního provozu synagogy v roce
2019 ve dnech 15.05.-15.10., dle předloženého návrhu.
n RM schvaluje vyvěšení tibetské vlajky dne 10.03.2019 na budově Městského úřadu
Rychnov n. Kn. na podporu mezinárodní kampaně Spolku Lungta, Praha „Vlajka pro Tibet“. 
n RM vzala na vědomí dokument „Zpráva o činnosti Městské policie Rychnov nad Kněžnou
za rok 2018“.
n RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy 
o připojení odběrného elektrického zařízení v rámci realizace stavby „ZTV Velká Láň – Rychnov
nad Kněžnou“ k distribuční soustavě do napěťové hladiny NN se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
se sídlem Děčín, Teplická 874/8, dle předloženého návrhu 
a pověřuje starostu města podpisem výše uvedeného dodatku.
n RM schvaluje na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek 
na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střešního pláště nad multifunkčním sálem Společenského
centra Rychnov nad Kněžnou“ vítězem výběrového řízení firmu W.H.A. system, spol. s r.o., se
sídlem Šumperk, Uničovská 1794/52, IČO: 61945251 a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy s výše uvedenou firmou. 
n RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na „Opravu zábradlí před budovou Společenského
centra, ul. Panská č.p. 1492, Rychnov n. Kn.“ s firmou Miroslav Vítek -zámečnictví, se sídlem
Častolovice, Školská 352, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města podpisem výše
uvedené smlouvy.
n RM schvaluje pronájem části p.p.č. 2918 v k.ú. Rychnov n. Kn. Okresní agrární komoře
Rychnov nad Kněžnou  dne 07.06.2019 od 8:00 do 16:00 hod. za účelem  umístění 15-20 pro-
dejních stánků s možností ochutnávky a prodeje regionálních výrobků v rámci propagace
potravinářství Královehradeckého kraje. Tato akce je součástí soutěže „Královské pochutnání z
Královéhradecka“.
n RM schvaluje výpůjčku budovy (zámecká jízdárna) na p.p.č. 788  a části p.p.č. 787 (zatrav-
něné prostranství před růžovou zahradou)  v obci a k.ú. Rychnov n. Kn. společnosti Kultura
Rychnov nad Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. v termínu od 13.06. do 12.07.2019   za účelem
uspořádání festivalu Poláčkovo léto,  dle předložené žádosti společnosti ze dne 30.01.2019.
n RM schvaluje výpůjčku  horní poloviny Starého náměstí  a ulice  Panská v Rychnově n. Kn.
společnosti Kultura Rychnov nad Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. dne 08.11.2019 za účelem
uspořádání Svatomartinských slavností, dle předložené žádosti společnosti ze dne 30.01.2019.
Odpovědnou organizací za dodržení podmínek Smlouvy o výpůjčce bude společnost Kultura
Rychnov nad Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn.
n RM schvaluje výpůjčku budovy na p.p.č. 788 (zámecké jízdárny) v obci a k.ú. Rychnov n.
Kn. společnosti Kultura Rychnov nad Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn.  v termínu 17.05.-
18.05.2019 za účelem uspořádání Rychnovského Swingového festivalu Jiřího Šlitra, dle před-
ložené žádosti společnosti ze dne 30.01.2019.
n RM schvaluje výpůjčku   sportovního areálu na  p.p.č. 910/36 (dopravní hřiště), na p.p.č.
910/44 (stadion), na p.p.č. 840/1 (umělá tráva) a na p.p.č. 909/1 (Símanka-2x antukové hřiště,
2x pískové hřiště) v k.ú. Rychnov n. Kn.  společnosti ritual communication s.r.o., se sídlem
Palackého 75/III,  Poděbrady  dne 23.06.2019 za účelem  pořádání Sportovního dne ŠKODA, dle
předložené  žádosti společnosti a souhlasí s využitím   části p.p.č. 920/47 v k.ú. Rychnov n. Kn.
(travnatá plocha u plaveckého bazénu)  pro zajištění  parkování osobních vozidel při  pořádání
akce Sportovního dne ŠKODA dne 23.06.2019   za podmínek stanovených ředitelem příspěvko-
vé organizace Plavecký bazén RK, Rychnov n. Kn. panem Mgr. Tomášem Novákem. 
n RM schvaluje výpůjčku části Poláčkova náměstí, části p.p.č. 787 (zatravněné prostranství
před růžovou zahradou)  a budovy na p.p.č. 788 (zámecké jízdárny) v obci a k.ú. Rychnov n. Kn.
společnosti ritual communication s.r.o., se sídlem Poděbrady, Palackého 75/III dne 14.07.2019
za účelem uspořádání FOODFESTIVALU, dle předložené žádosti společnosti. Odpovědnou orga-
nizací za dodržení podmínek Smlouvy o výpůjčce bude společnost ritual communication s.r.o.,
Poděbrady.
n RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Výroba dvoukřídlé brány včetně sloupků na
pozemek u ČOV“ s firmou Miroslav Vítek – zámečnictví, se sídlem Častolovice, Školská 352, dle

předloženého návrhu a pověřuj starostu města podpisem výše uvedené smlouvy.
n RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zakázku“ Výměna návěstidel žárovkových za LED
pro SSZ K4 v Rychnově nad Kněžnou“ se společností ELTODO, a.s., se sídlem Praha 4,
Novodvorská 1010/14, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města podpisem výše
uvedené smlouvy.
n RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Oprava chodníku v ul. Svatohavelská,
Rychnov n. Kn.“ se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., se sídlem Vysoké Mýto, Husova 437,
dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města podpisem výše uvedené smlouvy.
n RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 2019 1023 k zajištění likvidace vrtu HV-107 se
společností FINGEO s.r.o., se sídlem Choceň, Litomyšlská 1622, dle  předloženého návrhu a
pověřuje starostu města podpisem výše uvedené smlouvy. 
n RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 2019 1024  k  souboru  prací – Rychnov nad
Kněžnou –  Řád  jímací  oblasti  na  období 2019-2023 se společností FINGEO s.r.o., se sídlem
Choceň, Litomyšlská 1622, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města podpisem výše
uvedené smlouvy. 
n RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 2019 1025 k zajištění převodu průzkumných hyd-
rogeologických vrtů do kategorie vodních děl se společností FINGEO s.r.o., 
se sídlem Choceň, Litomyšlská 1622, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města pod-
pisem výše uvedené smlouvy. 
n RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 2019 1026 ke zpracování studie vybudování alter-
nativního jímacího území pro vodovod Rychnov nad Kněžnou se společností FINGEO s.r.o.,
Choceň, Litomyšlská 1622, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města podpisem výše
uvedené smlouvy. 
Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová
starosta místostarostka

n ZM vzalo na vědomí zprávu o činnosti orgánů města. 
n ZM vzalo na vědomí oznámení pana Petra Moronga o rezignaci na funkci člena výboru 
pro volnočasové aktivity a volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., zákona
o obcích, v platném znění, Mgr. Tomáše Nováka členem výboru pro volnočasové aktivity.
n ZM schvaluje s účinností od 25.02.2019 nový Jednací řád výborů Zastupitelstva města
Rychnov nad Kněžnou, dle předloženého znění.
n ZM vzalo na vědomí
1. rozpočtové opatření číslo 40/O/2018 k 03.12.2018.
2. rozpočtové opatření číslo 42/P/2018 k 17.12.2018.
3. rozpočtové opatření číslo 2/A/2019 k 07.01.2019.
4. rozpočtové opatření číslo 3/B/2019 k 21.01.2019.
5. rozpočtové opatření číslo 5/C/2019 k 04.02.2019.
n ZM schvaluje rozpočtové opatření číslo 39/VI/2018 k 31.12.2018.
n ZM schvaluje
1. rozpočtové opatření číslo 7/I/2019 k 25.02.2019.
2. úpravy rozpočtu „Fondu rozvoje bydlení“ na rok 2019, dle předloženého návrhu.
n ZM schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace - vyrovnávací platby z
rozpočtu města Rychnov nad Kněžnou číslo VPS/3/2018 ze dne 14.12.2017 se společností
Kultura Rychnov nad Kněžnou, s.r.o., Panská 79, Rychnov n. Kn., IČO: 27475689, dle předlože-
ného návrhu.
2. uzavření Dodatku č. 3 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby z rozpočtu
města Rychnov nad Kněžnou číslo VPS/2/2018 ze dne 12.12.2017 s organizací Plavecký bazén
RK, příspěvková organizace, Javornická 1720, Rychnov n. Kn., IČO: 72071362, dle předložené-
ho návrhu.
3. uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace - vyrovnávací platby z
rozpočtu města Rychnov nad Kněžnou číslo VPS/4/2018 ze dne 12.12.2017 s organizací Školní
jídelna RK, U Stadionu 1229, Rychnov n. Kn., IČO: 72553588, dle předloženého návrhu.
n ZM schvaluje finanční dar „Rychnovskému chrámovému sboru“, se sídlem Masarykova
943, Rychnov n. Kn., IČO: 22679189 ve výši 60.000,00 Kč na účast na slavnostní mši v katedrá-
le sv. Štěpána ve Vídni konané dne 15.03.2019 a pověřuje starostu města podpisem Darovací
smlouvy.
n ZM schvaluje záměr zhodnocení dočasně volných finančních prostředků z Fondu rezerv 
a rozvoje a pověřuje starostu města výběrem finanční instituce a podpisem příslušné smlouvy
po projednání a odsouhlasení v radě města a ukládá starostovi města předložit zastupitelstvu
města na každém zasedání zprávu o použití Fondu rezerv a rozvoje.
n ZM vzalo na vědomí situaci společnosti HOTEL HAVEL, s.r.o., se sídlem Rychnov n. Kn.,
Staré náměstí čp. 61 a schvaluje, aby budovu čp. 61, Staré náměstí, Rychnov n. Kn. ve vlastnic-
tví města Rychnov nad Kněžnou i nadále provozovala společnost HOTEL HAVEL, s.r.o., se sídlem
Rychnov n. Kn., Staré náměstí čp. 61, jejímž zakladatelem je město Rychnov nad Kněžnou.
n ZM schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o půjčce (resp. o zápůjčce) ze dne 02.02.2012 ve znění
Dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, kterým se prodlužuje splatnost poskytnuté půjčky ve výši

1.500.000,00 Kč společnosti HOTEL HAVEL, s.r.o., se sídlem Rychnov n. Kn., Staré náměstí čp. 61,
IČO: 62029291, do dne 31.12.2020, a to s účinností ode dne 01.01.2019, dle předloženého
návrhu.
2. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o půjčce (resp. o zápůjčce) ze dne 16.09.2013 ve znění
Dodatku č. 1, kterým se prodlužuje splatnost poskytnuté půjčky ve výši 500.000,00 Kč společ-
nosti HOTEL HAVEL, s.r.o., se sídlem Rychnov n. Kn., Staré náměstí čp. 61, IČO: 62029291, do
dne 31.12.2020, a to s účinností ode dne 01.01.2019, dle předloženého návrhu.
n ZM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy s obcí Synkov-Slemeno o výkonu části pra-
vomoci Městské policie Rychnov nad Kněžnou na území obce Synkov-Slemeno, dle předlože-
ného návrhu.
n ZM potvrzuje usnesení ZM č. 94/08 ze dne 03.11.2008 (neschválení prodeje celé ani části
p.p.č. 157/1 v k.ú. Rychnov n. Kn.).
n ZM schvaluje odkoupení části p.p.č. 1025, dle GP č. 664-5/2019 označenou jako nově
vytvořená p.p.č. 1025/2 o výměře 58 m2 v k.ú. Lipovka u Rychnova n. Kn. od společnosti Invest
Company CZ s.r.o., se sídlem Ještětice 110, Solnice za cenu 400,00 Kč/m2. Náklady s prodejem
spojené ponese kupující. Podmínkou odkoupení je předchozí výmaz zástavních práv, zřízených
k předmětu prodeje.
n ZM schvaluje
1. přijetí darem p.p.č. 974/28 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2, jejíž součástí je
stavba bez čp/če, jiná stavba, p.p.č. 974/32 – ostatní plocha o výměře 315 m2 a p.p.č. 974/33
– ostatní plocha o výměře 995 m2, vše nacházející se v obci a k.ú. Rychnov n. Kn. z vlastnictví
společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., se sídlem Na Drahách 1595,
Rychnov n. Kn. do vlastnictví města Rychnov nad Kněžnou. 
2. bezúplatný převod „Technického zhodnocení budovy č.p. 1826 v ulici Na Drahách, Rychnov
nad Kněžnou“ (propojovací chodba mezi budovami č.p. 1826 a č.p. 831 včetně schodiště a
výtahu), provedeného v rámci stavby „Nízkokapacitní zařízení pro poskytování sociálních slu-
žeb, Rychnov nad Kněžnou“ na stavbě Rychnov nad Kněžnou, č.p. 1826, občanská vybavenost
(stavební část 02), která stojí na p.p.č. 974/37, vše nacházející se v obci a k.ú. Rychnov n. Kn., z
vlastnictví města Rychnov nad Kněžnou do vlastnictví společnosti Sociální služby města
Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., se sídlem Na Drahách 1595, Rychnov n. Kn.
n ZM schvaluje přijetí darem
a) části pozemkové parcely p.č. 875/1, dle GP č. 559-179/2018 označené jako nově vytvořená
pozemková parcela p.č. 875/22 – ostatní plocha o výměře 286 m2 a části pozemkové parcely
p.č. 901/1, dle GP č. 559-179/2018 označené jako nově vytvořená pozemková parcela p.č.
901/13 – ostatní plocha o výměře 971 m2, vše v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnova n. Kn. z vlastnic-
tví Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové do vlastnictví města
Rychnov nad Kněžnou. 
b) částí pozemkové parcely p.č. 875/1, dle GP č. 518-180/2016 označených jako nově vytvoře-
né pozemkové parcely p.č. 875/19 – ostatní plocha o výměře 65 m2, p.č. 875/20 – ostatní plo-
cha o výměře 255 m2 a p.č. 875/21 – ostatní plocha o výměře 213 m2, vše v k.ú. Dlouhá Ves u
Rychnova n. Kn. z vlastnictví Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec
Králové do vlastnictví města Rychnov nad Kněžnou. 
Darovací smlouva bude obsahovat omezující podmínku, kterou si dárce vyhradí k tíži obdaro-
vaného zákaz zcizení převáděných nemovitých věcí, který se zřídí bezúplatně mezi stranami na
dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Po
tuto dobu nepřevede obdarovaný vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude řádně pečo-
vat, užívat jej výhradně jako pozemek pod chodníkem, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejmé-
na jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům
neposkytne. Obdarovaný bude moci předmět daru zcizit pouze 
po předchozím písemném souhlasu dárce. Náklady s darováním spojené (geometrický plán,
správní poplatek za vklad smlouvy do katastru nemovitostí) ponese obdarovaný.
n ZM schvaluje darování části pozemkové parcely p.č. 3370/5, dle GP č. 559-179/2018 ozna-
čené jako nově vytvořená pozemková parcela p.č. 3370/7 – ostatní plocha o výměře 16 m2 v
k.ú. Dlouhá Ves u Rychnova n. Kn. z vlastnictví města Rychnov nad Kněžnou do vlastnictví
Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové prostřednictvím
Darovací smlouvy, uzavřené se Správou silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23,
Plačice, Hradec Králové. Náklady s darováním spojené (správní poplatek za vklad smlouvy do
katastru nemovitostí) ponese obdarovaný.
n ZM schvaluje přijetí darem části p.p.č. 2461/6, dle GP č. 2972-144/2017 označené jako
nově vytvořená p.p.č. 2461/94 o výměře 60 m2 a části p.p.č. 2461/52, dle GP č. 2936-144/2017
označené jako nově vytvořená p.p.č. 2461/93 o výměře 189 m2, vše v k.ú. Rychnov n. Kn. z
vlastnictví Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové do vlastnictví
města Rychnov nad Kněžnou. Darovací smlouva bude obsahovat omezující podmínku, kterou
si dárce vyhradí k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitých věcí, který se zřídí
bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí. Po tuto dobu nepřevede obdarovaný vlastnické právo k daru třetí
osobě a o dar bude řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek pod stavbou chodníku, v
souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výděleč-
ným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne. Obdarovaný bude moci předmět daru zci-
zit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce. Náklady s darováním spojené (správní
poplatek za vklad smlouvy do katastru nemovitostí) ponese obdarovaný.

Výtah ze zápisu 3. zasedání Zastupitelstva města 
v Rychnově nad Kněžnou ze dne 25.02.2019

Výtah ze zápisu z jednání Rady města 
v Rychnově nad Kněžnou ze dne 18.2.2019
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zprávy z radnice

         

n ZM schvaluje
1. bezúplatné nabytí p.p.č. 1468/2 o výměře 2.024 m2, nacházející se v k.ú. Rychnov n. Kn.
z vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p.,
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, do vlastnictví města Rychnov n. Kn.
2. uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci – p.p.č. 1468/2, nacházejícího se v
k.ú. Rychnov n. Kn. z vlastnictví České republiky a z práva hospodařit pro Lesy České republiky,
s.p. mezi společností Lesy České republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové a městem Rychnov nad Kněžnou, dle předloženého návrhu.
Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová
starosta místostarostka

n RM schvaluje
1. poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000,00 Kč Euroregionu Pomezí Čech, Moravy
a Kladska - Euroregionu Glacensis, Panská 1492, Rychnov n. Kn., IČO 642246019 na spolufinan-
cování projektu „Cyklobusy do Orlických hor 2019“.
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Rychnov
nad Kněžnou s Euroregionem Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregionem Glacensis,

Panská 1492, Rychnov n. Kn., IČO 642246019, dle předloženého návrhu.
n RM souhlasí
1. s převzetím záštity místostarostky města Mgr. Jany Drejslové nad akcí „cvičení záchranářů
YETI RESCUE“ konanou ve dnech 04.-06.10.2019 v Jedlové v Orlických horách pořádanou
spolkem záchranářů Rychnov n. Kn. – YETI RESCUE, z.s., se sídlem Náchod, U Rybníka 455.
2. s užitím znaku města Rychnova n. Kn. na propagačních materiálech vztahujících se k akci „cvi-
čení záchranářů YETI RESCUE“ konané ve dnech 04.-06.10.2019 a schvaluje poskytnutí finanční-
ho daru ve výši 10.000,00 Kč spolku záchranářů Rychnov n. K. – YETI RESCUE, z.s., se sídlem
Náchod, U Rybníka 455 na akci „cvičení záchranářů YETI RESCUE“ ve dnech 04.-06.10.2019.
n RM schvaluje výpůjčku  části p.p.č. 2918 – horní polovina Starého náměstí v k.ú. Rychnov
n. Kn. Renault clubu, Horní Ředice 352, 533 75 Dolní Ředice za účelem pořádání srazu vozidel
Renault dne 25.05.2019 od 12:00 – 15:00 hodin, dle předloženého návrhu. 
n RM souhlasí s konáním cyklistického závodu  na horských kolech  „STALAK BIKE CUP 2019“
v sobotu dne 27.04.2019 v lese Včelný organizovaný Cycling teamem Rychnov nad Kněžnou,
Palackého 113, Rychnov n. Kn., dle předložené žádosti ze dne 23.02.2019.
n RM souhlasí s konáním dětského cyklistického závodu  „PANEL CUP 2019“ dne 22.06.2019
od  13:00 hod. do 16:00 hod. v prostoru hřiště a travnatých ploch mezi domy čp. 1440-1443,
1444-1447 a 1448-1452 v ul. Mírová na p.p.č. 2417/53, 2417/54, 1152/56 a 1148/11 v k.ú.
Rychnov n. Kn. pod záštitou Cycling teamu Rychnov nad Kněžnou, Palackého 113, Rychnov n.

Kn., dle předložené žádosti ze dne 26.02.2019.
n RM schvaluje výpůjčku  části p.p.č. 2918 – horní polovina Starého náměstí v k.ú. Rychnov
n. Kn. Podorlickému Veterán Car Clubu, z.s., se sídlem Roveň 3, Rychnov n. Kn. za účelem pořá-
dání prvomájové jízdy Podorlického Veterán Car Clubu dne 01.05.2019 od 12:00 – 14:00 hodin,
dle předloženého návrhu. 
n RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na vyhotovení hydrotechnického posouzení vlivu
plánované stavby „Komunikace pro pěší v Panské Habrové“ na odtokové poměry vodního toku
Kněžná se zhotovitelem Ing. Ladislavem Roušarem, Ph.D., se sídlem Radčice 24, Skuteč,
dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města podpisem výše uvedené smlouvy.
n RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Havarijní oprava kanalizace 
v ul. A. Provazníka u Lidlu“ se spol. AQUA SERVIS, a.s., se sídlem Štemberkova 1094, Rychnov n.
Kn., dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města podpisem výše uvedené smlouvy.
n RM schvaluje na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek 
na veřejnou zakázku „Místo pro přecházení přes silnici I/14 Rychnov nad Kněžnou – Lipovka“
vítězem výběrového řízení společnost MATEX HK s.r.o., se sídlem Kladská 181/55, Slezské
Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO 25968807 a pověřuje starostu města podpisem výše
uvedené smlouvy.
Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová
starosta místostarostka

Výtah ze zápisu z jednání Rady města 
v Rychnově nad Kněžnou ze dne 4.3.2019

KANCELÁŘ K PRONÁJMU  
Svatohavelská 370, 
1. patro, Rychnov nad Kněžnou.

Možnost krátkodobých pronájmů 
zasedacích místnostní.
Pro bližší informace volejte – 602 732 159.

36 m2
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Tajenky křížovky z  Rychnovského zpravodaje  3/2019
Bezděz - čedičové homoli - Kunhutu - Žitavy - Rudolf  

KUPON KŘÍŽOVKy 
Rychnovského zpravodaje 04/2019

Tajenky
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

Vyplněný kupón odešlete
poštou, e-mailem nebo ho

můžete vhodit do označené
schránky v přízemí budovy

Národního domu, 
Panská 79

do 15. dubna 2019. 

Adresa:

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

Výherci křížovky 3/2019
Blahopřejeme všem úspěšným luštitelům.

křížovka

e-mail: (usnadní komunikaci)

Tentokrát byli vylosováni: 1. Antonín Zajíček, Nové domy 420,
RK, 2. Pavlína Nováková, Pelclovo nábřeží 438, RK, 3. Božena
Lukášková, SNP 1350, RK.
Vylosovaní luštitelé si své ceny mohou vyzvednout 
v Městském informačním centru na Starém náměstí. 

Při prvním pohledu na snímek hradu si pravděpodobně řeknete, to už
tady bylo v minulém čísle. To je zcela určitě Bezděz. Velký omyl. Tento hrad
najdete v okrese Litoměřice a jmenuje se … (PRVNÍ TAJENKA). Mohli jste
ho také spatřit v pokračování televizního seriálu … (DRUHÁ TAJENKA).
Hrad byl postaven na čedičovém útesu kolem roku 1300 nad obcí … (TŘETÍ
TAJENKA). Po roce 1335 jej získali … (ČTVRTÁ TAJENKA), kteří jej přestavě-
li a pojmenovali podle svého rodu. Z té doby jsou hranolová … (PÁTÁ
TAJENKA) a válcová Černá věž. V podobě věží je rozdíl oproti Bezdězu,
který má obě věže válcové. 
VODOROVNĚ: A. Šikmo; vrch u Třebechovic. – B. Šířka záběru sekáče; atletic-
ké nářadí. – C. Orientální koně; město ve Španělsku. – D. Část listu; tisk s agi-
tačním obsahem. – E. Název římské tisícovky; město v Rusku; Samsonova
milenka; španělská exkrálovna; iniciály klavíristy Rokla. – F. ČTVRTÁ TAJENKA;
přírodní pohroma. – G. Kočovník; značka objektivu; město u Svitav. – H.
Nádhera; rod papoušků; šlechtici. – I. Staroegyptský bůh slunce; jihoevropan;
Kananejská bohyně úrody; Judův syn. – J. Hlt; část žaludku přežvýkavců; jaké
množství; jméno spisovatele Pavla. – K. Podnik v Nýrsku; lodní kabina; zhoto-
vitel střešních krovů. – L. Hotentotský jazyk; hornina; básnické příslovce místa;
ostrov v Indonésii. – M. Tlukot srdce; značka objektivu; říční ryba (Parma). – N.
Písmeno řecké abecedy; PRVNÍ TAJENKA; hovorový souhlas.
SVISLE: 1. Zbytek stromu; rakouské víno. – 2. Zastarale „kůra“; značka miliam-
péru; popěvek; milostně toužit. – 3. Žirafovitý sudokopytník; roční období; aro-
matická organická sloučenina. – 4. Malý sob; asijský stát; TŘETÍ TAJENKA. – 5.
Druh topolu; malá coda; kout. – 6. Doručiti; kovaná. – 7. Pěna do koupele;

luštěte se zpravodajem

Po - Čt       8.00 - 16.00 hod.

Poznejte hrady a zámky 68

větev. – 8. Roční období; město v Rusku; značka centimetru. – 9.
Avivážní přípravek; ostrý přízvuk; značka kosmetiky. – 10. Platidlo Srí
Lanky; město v Japonsku. – 11. Hliníková fólie; bůžek lásky. – 12.
Kmen v Zairu; nerost; Okresní revizní komise (zkr.). – 13. Zastarale
„rovný“; starořímský básník (Vergilius);  balkánský pokrm. – 14.
Výkvět; řeka ve Francii; část některých vsí. – 15. PÁTÁ TAJENKA; znač-
ka Registrované tuny; osobní zájmeno; planetka. – 16. Slůvko zakle-
ní; DRUHÁ TAJENKA.
NÁPOVĚDA: C – AVILA, G – ETAR, I – ONAN, L – NAMA, M – UCAR, 1 –
APALON, 3 – KUMEN, 8 – LAJA, 9 – AKUT, 10 – LARIN, 14 – ITON.

Vladimír Čihák



Mimořádná akce
Sjednejte si nové pojištění rodinného domu, domácnosti, 
rekreačního objektu nebo pojištění podnikání a získejte 
Tesco poukázky v hodnotě 300 – 500 Kč.

Generali Distribuce a.s. 
agenturní kancelář Rychnov nad Kněžnou 
Jiří Černohous 
M 603 226 337, jiri_cernohous@generali.cz

Zástupce Generali Distribuce a.s., člen Skupiny Generali.
Akce platí jen u uvedeného obchodního poradce při sjednání nového pojištění. 
Výši udělené poukázky určuje obchodní poradce.
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