
Poláčkovo léto otevírá své brány. Vstupte!
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u hasičů
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www.pinkreality.cz

PINK REALITY, s.r.o.

Staré náměstí 60

516 01 Rychnov nad Kněžnou

... je Vám blíž

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

800 400 900Volejte zdarma
po - pá  8 - 20 hod.

č. inzerátu 

2.072.600,- KčCena:

Bývalá škola Kostelecká Lhota (RK)
Objekt občanské vybavenosti. Pozemek 
vhodný k dalším úpravám. CP 2.612 m2.

N5637č. inzerátu 

2.500.000,- KčCena:

RD Zdobnice (RK)  
RD s garáží a zahradou, CP 3.082 m2. 
Prádelna, sklad, dílna, kotelna, lodžie,… 

N7872č. inzerátu 

4.000 Kč / měs.Cena:

Pronájem kom. prostor Rychnov n.K. 
Pronájem kanceláře, CP 28 m2, v centru 
města. 1. patro, výloha v přízemí.  

N7817 Řádková inzerce  
Pronájem kom. objektu Broumov č. N7914
CP 250 m2, 10 000 Kč / měs.
Kom. objekt Nové Město n. M. č. N7864
CP 2.433 m2, 10 000 000 Kč
Kom. pozemek Dlouhá Ves (RK) č. N8053
CP 10.000 m2, 750 Kč / m2

St. pozemek Velké Petrovice (NA) č. N7703
CP 1.662 m2, 200 000 Kč
St. pozemky Ústí n. O. č. N5765
CP 20.523 m2, 45 Kč / m2

St. pozemek s deskou Útěchov (SY) č. N8002
CP 1.501 m2, 595 000 Kč

Penzion České Petrovice
Zavedený, zrekonstruovaný penzion 
s restaurací. Kapacita 40 lůžek. CP 5.000 m2.
Cena: 7 750 000 Kč
č. inzerátu: N6504ti

prodej
servis

zapůjčení
zkušební jízdy

dojezd 120 km
česká značka

Rychnov n/K
Krocínova 346
tel. 724 953 989
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zprávy 
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Redakční rada: PhDr. Marie Otavová, 
Ludmila Cabalková, Bc. Lucie Kotyzová, 
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Příspěvky jsou vítány, redakční rada neodpo-
vídá za jejich stylizaci a případné tiskové
chyby. Příspěvky čtenářů a dopisovatelů
nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
Registrováno u MK ČR pod č.j. E 11 919

Červnové číslo vyšlo 29. května 2015.
Objednávka inzerce na adrese redakce.
Uzávěrka prázdninového čísla zpravodaje
je 23. června.

Náklad 6 000 výtisků je distribuován roz-
náškovou službou České pošty zdarma
do každé domácnosti, podnikatelům a fir-
mám v katastrálním území města
Rychnova nad Kněžnou.
Grafické zpracování: Mgr. Miroslav Hofmann
Tisk UNIPRINT Rychnov nad Kněžnou.
Fotografie na titulní straně: Dny otevře-
ných dveří HZS KHK. Foto: Jiří Novotný

Vážení spoluobčané,

přichází měsíc červen, na který
nejvíce čekají žáci a studenti.
Brzy skončí školní rok, jezdí se na
školní výlety a po nich přijdou
tolik očekávané prázdniny.
Rychnovští občané mají před
sebou příjemné kulturní dny.
Slavnostní zahájení XXII.
Poláčkova léta 2015 začíná dne
25. 6. 2015 koncertem populární
country zpěvačky Věry
Martinové. Tak jako každý rok je
mezi příznivci Thálie velký zájem
o vstupenky na divadla a koncer-
ty. Město Rychnov nad Kněžnou
přivítá např. Městské divadlo
Most, Divadlo A. Dvořáka
Příbram, Městské divadlo Brno,
Východočeské divadlo Pardubi-
ce, Klicperovo divadlo Hradec
Králové a další. Čeká nás koncert
houslisty Pavla Šporcla s kapelou
GIPSY WAY. Mezi hlavní sponzory
patří závod Škoda Auto, a.s.
Kvasiny, se kterým Město
Rychnov nad Kněžnou udržuje
vřelé přátelské vztahy. V rámci
projektu Dobrý soused, který je
založen na spolupráci měst
Rychnov n. Kn., Solnice, obce
Kvasiny a závodu Auto Škoda,
a.s. Kvasiny, vznikla za čtyřletou
dobu trvání již řada pěkných akcí
hlavně pro děti. 

Přeji vám všem krásné jarně letní
dny se sluníčkem a pohodou.

Jana Drejslová

Lipovka se napojí na čističku
Projekt opravy kanalizace a vodovodu má tři etapy

Město Rychnov nad Kněžnou nabízí k prodeji
netříděné palivové dříví z listnatých stromů. Dříví
je uloženo k prodeji v areálu Technických služeb
s.r.o., informace u paní Fejfarové, tel.:
608977012. Prodej bude zahájen od 1.6.2015
Prodejní doba: 
pondělí – pátek 6 – 14.30 hod. 
Cena palivového dřeva: 
dřevo ve špalkách 500 Kč/prm vč. DPH
dřevo k rozmanipulování    300 Kč/prm vč. DPH

Město Rychnov nad Kněžnou zahájí letošním rokem dlou-
hodobou úpravu kanalizace v místní části Lipovka. Cílem
bude zajistit odvádění veškerých odpadních vod z Lipovky
na centrální čistírnu odpadních vod do Rychnova nad
Kněžnou s tím, že do melioračního příkopu, do kterého je
nyní zaústěna stávající kanalizace z Lipovky, budou odvá-
děny pouze vody dešťové. 

Zasedání 
zastupitelstva
v Rychnově nad Kněžnou
se koná v pondělí 22. červ-
na 2015 od 16.00 hodin
ve velkém sále Pelclova
divadla. 
Srdečně zveme 
všechny spoluobčany!

V letošním roce proběhne realiza-
ce první etapy spočívající ve výmě-
ně stávajícího kanalizačního
potrubí umístěné v komunikaci
III/3214 procházející Lipovkou.
Etapa bude provedena v letním

období 2015 a to v části od hlav-
ní silnice č. I/14 k restauraci „U
Elišky“. Druhá etapa opravy
kanalizace bude realizována v
1. pololetí příštího roku v rozme-
zí od restaurace „U Elišky“ ke

křižovatce Lokot–Malá Lipovka-
Domašín. Spolu s opravou kana-
lizace bude provedena ve stejné
trase také výměna vodovodního
řadu.

Zároveň s realizací první etapy
opravy kanalizace bude Město
Rychnov n. Kn. ve spolupráci s
investorem nové průmyslové haly
v Lipovce vedle bývalého
Kovodružstva také realizovat
stavbu čerpací stanice a tlakové
kanalizace, která zajistí odvádění
části splaškových odpadních vod
z Lipovky do veřejné kanalizace v
Rychnově n. Kn. ukončené cent-
rální čistírnou odpadních vod. 

V dalších letech bude provede-
na oprava kanalizace ve zbývají-
cích částech Lipovky a zároveň
bude realizována technická
úprava a dostavba objektů na
stávající kanalizaci (3. etapa),
aby bylo možné odvádět veškeré
odpadní vody z Lipovky do
Rychnova n. Kn. Tím Město
Rychnov nad Kněžnou zajistí i
částečné splnění požadavků,
které pro něho vyplývají z vyda-
ných časově omezených povole-
ní (do konce roku 2015) k vypou-
štění odpadních vod do melio-
račního příkopu a zároveň se
práce projeví i v čistotě povrcho-
vých vod protékajících meliorač-
ním příkopem v Lipovce.
Jan Najman, 
odbor správy nemovitostí

Prodej palivového dříví
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ČERVENEC, SRPEN
uzávěrka v úterý 23.6.
číslo vyjde 03.07.

ZÁŘÍ
uzávěrka v úterý 18.8.
číslo vyjde v pátek 28.8.

Kdy vyjde zpravodaj?

zprávy z redakce 

Vnuk Karla Poláčka navštívil Rychnov nad Kněžnou

Starosta diskutoval s podnikateli Přehlídka amerických
filmů 70. a 80. let
minulého století 
v Rychnově 

Dne 8. května 2015 přijel do
Rychnova n. Kn. pan Tomáš
Jelinowicz, vnuk Karla Poláčka, v
doprovodu své dcery.  Pozvání se mu
dostalo  opakovaně od pana PhDr.
Josefa Kráma. Za Město Rychnov nad
Kněžnou je přivítala paní místostarost-
ka Mgr. Jana Drejslová. 

Po celý pobyt v rodném městě Karla
Poláčka je doprovázel pan J. Krám.
Během krátké návštěvy v Rychnově n.
Kn. uctil památku holokaustu, zastavi-
li se u rodného domu K. Poláčka a u
Gymnázia F.M.Pelcla, které K. Poláček
navštěvoval.                      JD, foto: kr

Za město Rychnov nad Kněžnou se
akce zúčastnili starosta Jan Skořepa a
radní Ivana Skřítecká,  za pořádající
Krajskou hospodářskou komoru Petra
Matějíčková, ředitelka jednatelství
Rychnov nad Kněžnou a Jitka
Bartošová, člence představenstva.
Všichni přítomní dostali na úvod mož-
nost se představit, aby další rozhovory
mohly být maximálně cílené. 

Vybavení nemocnice i splácení dluhu

Poté, co zástupci rychnovských firem
představili sebe a své podnikání, pře-
vzal slovo starosta města Jan Skořepa
a postupně se v diskuzi s přítomnými
věnoval několika tématům. Podnikatele
informoval o stavu průmyslové zóny
kolem závodu Škoda Auto v Kvasinách
a Solnici, zmínil podpis memoranda a s
tím související obchvaty okolních měst
(Častolovice, Solnice a další). Tématem
byla i rekonstrukce rychnovské nemoc-
nice včetně nákupu nového vybavení a

Ve čtvrtek 23. dubna se v Hodovní síni hotelu Havel v Rychnově nad Kněžnou
sešly k debatě se starostou města Janem Skořepou více než dvě desítky míst-
ních podnikatelů. Program setkání byl nabitý, diskutována byla velká řada
témat, která místní zajímají, ale i trápí. Nechyběl ani prostor na obšírné dotazy.

Hovořilo se o rozpočtu, rekonstrukcích i podpoře podnikatelů

v neposlední řadě i nového zaříze-
ní místní průmyslové školy.

Značná část setkání byla věnová-
na diskuzi o rozpočtu města a
splácení dluhů společně s výčtem
realizovaných a plánovaných
oprav kanalizace, komunikací, či
chodníků v přímo v Rychnově.
Starosta Skořepa uzavřel svůj
výstup krátkou informací o situaci
ve školství a tepelném hospodaře-
ní města. 

Podnikatele zajímalo, jak je město
podpoří

„Setkání podnikatelů s představi-
teli města organizujeme pravidel-
ně v jednotlivých městech našich
jednatelství. S potěšením sleduji,

jak se zástupci firem na podob-
ných akcích čím dál méně ostý-
chají se zástupci měst diskutovat
a kladou jim přímé a konkrétní
otázky. Rychnovské zajímalo pře-
devším to, kudy přesně obchvaty,
o kterých starosta hovořil, pove-
dou a jak dokáže město podpořit
místní podnikatele – jak jim přive-
de turisty a zákazníky. Já doufám,
že velkou měrou dokážeme pomo-
ci i my, nejen touto formou organi-
zování setkání, ale i hledáním kon-
krétních obchodních příležitostí
pro naše členy,“ komentuje akci
ředitelka jednatelství Rychnov nad
Kněžnou Petra Matějíčková z
Krajské hospodářské komory
Královéhradeckého kraje.       

HK

Setkání starosty města Jana Skořepy s podnikateli z Rychnovska.

Město ve spolupráci se společ-
ností Kultura Rychnov nad
Kněžnou, s.r.o. uspořádá v době
letních prázdnin Přehlídku americ-
kých filmů 70. a 80. let minulého
století. 
Promítat se budou filmy, na které

již není možné v Evropě získat
licenci. Proto město jednalo s
Ambasádou USA a díky pochopení
jejích pracovníků bude možné v
„letním“ kině v Zámeckém parku
shlédnout následující tituly:

q 29. července 2015
Podraz
s Robertem Redfordem a Paulem
Newmanem

q 5. srpna 2015
E.T. - Mimozemšťan

q 12. srpna 2015
Tootsie
s Dustinem Hoffmanem

q 19. srpna 2015
Top Gun s Tomem Cruisem 

q 26. srpna 2015
Osobní strážce
s Whitney Houston a Kevinem
Costnerem

Promítání bude začínat přibližně
o půl desáté, kdy se již dá předpo-
kládat dostatečná tma pro ven-
kovní promítání. Předpokládáme,
že v průběhu promítacích dnů
bude zajištěn i doprovodný pro-
gram.

Vstupné zdarma.
Jan Skořepa
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4. ročník Dne 
sociálních služeb

Po roční přestávce ve čtvrtek 18.
června 2015 od 10 do 17 hodin pořá-
dá Město Rychnov nad Kněžnou, ve
spolupráci s místními a okolními
poskytovateli sociálních a souvisejí-
cích služeb již 4. ročník Dne sociál-
ních služeb. Oproti předchozím roční-
kům, kdy tato akce nesla název
Veletrh sociálních služeb a probíhala
v prostorách Pelclova divadla, se nyní
uskuteční přímo pod širým nebem na
Starém náměstí v Rychnově nad
Kněžnou. Návštěvníci se budou moci
setkat se zástupci poskytovatelů soci-
álních služeb nabízející pomoc oso-
bám bez domova, rodinám s dětmi,
seniorům, osobám se zdravotním
postižením a mládeži. Zároveň budou
moci shlédnout například vystoupení
dětí z mateřských škol, uživatelů slu-
žeb z Domova na Stříbrném vrchu a
dalších.  Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Realizační tým
Mgr.Jana Drejslová, 
Bc. Josef Šimerda, 

Lenka Provazníková, DiS, 

zprávy z radnice

Zlaté kříže pro 5 Rychnováků

Rychnov uspěl v soutěži Čistá obec roku 2014
Devátý ročník soutěže
Čistá obec za rok 2014
zná své vítěze v jednot-
livých kategoriích. Již
podruhé se uděloval
také Elektrooskar -
cena kolektivního
systému ELEKTRO-
WIN. V této kategorii se
hodnotí nejvyšší dosa-
žená výtěžnost zpětné-
ho odběru elektrozaří-
zení ve skupinách
velké a malé domácí
spotřebiče, elektrické a elektronické nástroje. V kategorii
do 2000 obyvatel uspěla obec Hřibiny-Ledská, v kategorii
nad 2000 obyvatel vítězství obhájilo město Česká Skalice.

Další hodnocenou
kategorií byla nejvyšší
dosažená průměrná
naplněnost WINTEJNE-
RU velkými a malými
domácími spotřebiči.
Tady zvítězil, díky vám
občanům, Rychnov
nad Kněžnou. Starosta
města Jan Skořepa tak
mohl na slavnostním
vyhlášení 29. dubna
převzít cenu pro vítěze
– šek na 20 000,-Kč.

Absolutní vítězství obhájila Malá Úpa. Výsledky a další
informace o soutěži naleznete na webových stránkách
www.cistykraj.cz.                                                           man

V úterý dne 19. května 2015 pro-
běhlo na Kolowratském zámku v
Rychnově n. Kn. slavnostní předává-
ní Zlatých křížů III. stupně dárcům
krve, kteří svou krev dobrovolně daro-
vali již 80x. Připomeňme, že předtím
již dárci získali zlatou, stříbrnou a
bronzovou plaketu Dr.Janského. 

Český červený kříž Rychnov nad
Kněžnou poděkoval dárcům v krás-
ných prostorách zámku za přítom-
nosti zástupců zdravotních pojišťo-
ven a měst Rychnov n. Kn, Kostelec
n. Orl. a Rokytnice v Orl. h. Zlaté kříže
převzali dárci z rukou předsedkyně
oblastního spolku ČČK Rychnov nad
Kněžnou paní Mgr. Jany Drejslové a
dárek jim přijel předat i náměstek
hejtmana Královéhradeckého kraje
p. Karel Janeček. Kromě Zlatých
křížů od ČČK RK převzali rychnovští
dárci i poděkování od města v podo-

bě zlatých pamětních medailí. Jedná
se o tyto občany: p. Fehér Eugen, p.
Šimek Petr, p. Beneš Milan, p. Nosek
Tomáš a p. Hlobil Petr. Všichni dárci
obdrželi dárky od svých zdravotních
pojišťoven. Příjemným zpestřením

akce bylo pěkné vystoupení dětí z
RDS - Ptáčat pod vedením sbormist-
ryně Lucie Cabalkové. Všichni přítom-
ní vyjádřili velký dík a obdiv dárcům
krve, kteří pomáhají zachraňovat lid-
ské životy.                    Jana Drejslová

Technické služby pokračují v údržbě zeleně
Obyvatelé Rychnova nad Kněžnou již zaznamenali
činnost pracovníků TS při údržbě městské zeleně.
Naše činnost, díky mírné zimě, byla zahájena v
měsíci lednu a zahradníci začali se stříháním ovoc-
ných a okrasných stromů.
Od ledna do března jsme ostříhali 526 stromů.
Mezi lokalitu s největším počtem stromů patří
městská část SIBIŘ, kde bylo upraveno 358 stro-
mů a ulice Sokolovská se 75 stromy.
Od poloviny března se do údržby zeleně zapojily i
dvě zahradnice, které upravovaly záhony a květino-
vé nádoby k výsadbě a stříhaly okrasné keře na
záhonech. Práce byly zahájeny i na zkrášlení zahra-
dy u jízdárny v zámeckém parku.
Údržba zeleně gradovala a 29. 4. byla zahájena

seč travnatých ploch, do které se zapojila skupina
našich sekáčů s potřebnou technikou. Pro zdárný
průběh seče jsme provedli přípravu stávající tech-
niky na sezonu, zakoupili nový zahradní traktor
KUBOTA, provedli generálku na starší KUBOTĚ a
pořídili novou sekačku. Provedli jsme také ruční
vyčištění travnatých ploch na sídlištích se zaměře-
ním na vysbírání nečistot (plasty, sklo,…) a také
kamenů, tak abychom předešli poškození techni-
ky. 
Skupina je vybavena třemi zahradními traktory (2x
KUBOTA, 1x GRILLO), svahovou sekačkou SPIDER,
třemi zahradními sekačkami a třemi křovinořezy.

Na skupinu sekáčů čeká cca 30ha travnatých
ploch z nichž některé se budou sekat i 5x. Celkem

posekáme cca 115ha ploch. Sekání probíhá v
týdnu v pracovní dny 4x od 6:30 až do cca 17:00.
Omlouváme se obyvatelům za narušení klidu, hlav-
ně v ranních a odpoledních hodinách, ale naší sna-
hou je nesekat o víkendu, nerušit klid, pohodu a
odpočinek. Snažíme se pracovat efektivně, ale
není v našich silách posekat všechny plochy najed-
nou, žádáme obyvatele o strpení, postupně se pro-
sekáme až k vaší lokalitě.
V dalších měsících budou zahradníci stříhat živé
ploty a keře. 
Toto je výčet hlavních činností pracovníků TS, kteří
se podílí na údržbě zeleně a společně se snažíme
o pěkné, upravené a čisté město. 

Ing. Jiří Vymětal

Na zámku se předávaly Zlaté kříže III. stupně dárcům krve

Snímek ze slavnostního předání Zlatých křížů na Kolowratském zámku. 

Zpracuj i Vaše domácí
video z VHS i kamery.

Přepíš i na DVD 
i  8  mm fi lmy.

KAREL 
ŠVENKA

Sokolovská 29, 
516 01 Rychnov n.Kn.
telefon: 494 535 372,  
mob. tel. 603 948 835
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Zcela zaplněný sál tleskal v pátek 24. dubna
vtipné komedii Jiřího Suchého Rytíři z Blaníku
a krasavice Lída, kterou divadlo Semafor zahá-
jilo XXII. ročník Šlitrova jara. Tečku za pátečním
večerem udělali Fred Astaire a Ginger
Rogersová ve filmové projekcí Pánů v cylindru.
Sobota patřila swingu. Předehrou bylo vystou-
pení vokálního souboru z Mladé Boleslavi
Každý den starší, výbornou premiéru měl
ColorBand rychnovské ZUŠ, týnišťskou ZUŠ
reprezentovaly veleúspěšně Black Buřiňos,
objevem bylo vokání trio Přelet M.S. z Plzně
(na snímku dole vpravo) a závěrečný koncert
J.H. Big Bandu Hradec Králové pod taktovkou
hudebního matadora Jiřího Hasala sobotní
setkání se swingem ukončil. Skvělým doplň-
kem byly filmové projekce Žluté ponorky a
Cabaretu.
Objevem byly další dosud neznámé kresby a
dva nedělní filmové muzikály Vlasy a Evita.
Domácí i „přespolní“ návštěvníci byli na výsost
spokojeni, a to byla pro pořadatele ta největší
odměna. PhDr. Jan Tydlitát, foto: Jiří Novotný

Jaké bylo XXII. Šlitrovo jaro?

V Rychnově nad Kněžnou jsme si v květnových
dnech připomněli dobu útlaku a nacistického
teroru během tzv. Protektorátu Čechy a Morava za
II. světové války. V našem městě se od počátku
okupace nacisty v roce 1939 zapojila řada býva-
lých důstojníků Československé armády do vojen-
ské ilegální organizace Obrana národa, jež připra-
vovala celostátní povstání proti okupantům. 
Dne 3. dubna 1944 blízko Hradce Králové
seskočili parašutisté skupiny Barium, npor.
Josef Šandera, radiotelegrafista, četař, aspirant
Josef Žižka a četař Tomáš Býček, vyslaní zpravo-
dajským odborem exilového Ministerstva obrany
v Anglii s úkoly organizovat povstání v českých
zemích a provádět zpravodajskou činnost.
Během čtrnácti dnů se jim podařilo přes kon-
taktní adresy v Potštejně a Slemeně navázat
spojení s Obranou národa v Rychnově nad
Kněžnou a zahájit vysílání. 
Prvé místo vysílání radiostanice Marta bylo

uskutečněno z Lokajíčkova bytu v domě čp. 486
v Rychnově n. Kn. naproti závodu FAB (nyní Assa
Abloy). Josef Žižka odtud vysílal téměř 8 týdnů
za všestranné pomoci rychnovských odbojářů.
Ti byli po zradě začátkem října 1944 pozatýkáni
hradeckým gestapem a odesláni do věznice
gestapa v Terezíně.
Jedná se o významnou událost válečné historie, o
niž se dlouhá léta zajímá Libor Pařízek, badatel z
Rychnova n. Kn. Právě on byl hlavním iniciátorem
vzniku pamětního místa v blízkosti domu, odkud
se vysílalo. Pamětní deska zřízená MěÚ Rychnov
n. Kn. se nachází u nově vzniklého chodníku spo-
jujícího Strojnickou a Štemberkovu ulici. 
Deska byla 7. května za přítomnosti starosty Ing.
Jana Skořepy, místostarostky Mgr. Jany Drejslové
a zástupců SBS Rychnov n. Kn. oficiálně odhale-
na a položeny květiny k uctění památky stateč-
ných spoluobčanů.

Jana Drejslová

Operace Barium 
Odboj v Rychnově nad Kněžnou za II. světové války

U příležitosti svátku sv. Floriána (patrona hasičů
red.) každoročně pořádá hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje „Dny otevřených dveří“.
Letošní dny otevřených dveří se uskutečnily 3. – 4.
5. 2015 a Rychnovský záchranný sbor si opět při-
pravil ukázku veškeré své záchranné a vyprošťova-
cí techniky. 

Den otevřených dveří
u rychnovských hasičů

Velkým lákadlem pro Rychnováky byla premiérová veřejná
ukázka moderní Cisternové Automobilové Stříkačky – CAS
30 na podvozku Tatra 815–7 6×6. V Královéhradeckém
kraji jsou k vidění pouze dva exempláře této techniky, a to
v Rychnově nad Kněžnou a Náchodě. 

Hojně navštěvovaným místem, především dětmi, byla
kabina hasičských vozů a zkouška výstražných sirén.

Součástí prezentace byla
i názorná ukázka dosahu
hašení z proudnic jak z
CAS 30 tak i z automobi-
lového žebříku.

Veřejnost si také mohla
vyzkoušet umělé oživová-
ní, které vzbudilo velikou
pozornost především v
řadách těch nejmenších.

Text a foto: Jiří Novotný,
www.rychnovinky.cz 
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Piáno se vrací
na náměstí

S Pepkem Zilvarem opět do ulic prázdninového Rychnova
Období letních prázdnin je po celé republice plné
zajímavých a mnohdy unikátních kulturních akcí.
Ne jinak je tomu i u nás. Ať již budete chtít nevšed-
ně strávit páteční podvečer či nabídnout známým,
kteří vás v Rychnově navštíví, zajímavý program, je
tu pro vás již tradiční Putování se Zilvarem. Každý
prázdninový pátek v 18 h se Zilvar se svými kama-
rády ze známé Poláčkovy knihy Bylo nás pět vydá-
vá ze Starého náměstí do ulic Rychnova, aby vás
zábavnou formou seznámili se zajímavostmi
města, a určitě si nenechají ujít příležitosti k vyve-
dení nějaké té klukoviny. 
První letošní „Putování“ proběhlo mimořádně
24.dubna  pro 6. třídy ZŠ Závodu míru Pardubice a
máme od nich krásnou zpětnou vazbu, která nás
moc těší. … chtěly bychom  Vám osobně i celému
týmu městského informačního centra v Rychnově
nad Kněžnou poděkovat za zprostředkování origi-
nální exkurze po stopách Poláčkových hrdinů. S
oběma třídami šesťáků naší školy jsme ve Vašem
malebném městečku strávili krásné a poučné
dopoledne. Putování se Zilvarem děti doopravdy
nadchlo, ocenily především vtip a pohotovost hlav-
ního protagonisty, který se nenechal ani jedinkrát

během dlouhé procházky vyvézt z míry a podněty
z publika okamžitě zakomponoval do svého pouta-
vého vyprávění. Děti se také s radostí nechaly vyfo-
tografovat u sousoší pěti hrdinů knihy, s ještě větší
radostí zapálily makety školy i ouřadu, velký dojem
v nich zanechal zvon Kryštof, jehož srdce měly tu
možnost rozezvučet. Domácí bábovka paní
Magdaleny Dobromily pak byla tou pravou sladkou
tečkou.
Chtěly bychom  ocenit i Vaši velkou vstřícnost v
naší vzájemné komunikaci i velké nasazení při pří-
pravě celého programu. Děti si nejen odnesly
hezký zážitek, ale také se díky Vám něčemu nauči-
ly - Péťa, Tonda, Čenda, Éda a především Zilvar pro
ně od nynějška budou něco víc než postavy z
povinné četby. Jsme si jisté, že se k Vám naše
škola bude ráda pravidelně vracet. (Magda
Pomajzlová a Alena Maixnerová, ZŠ Závodu míru
Pardubice)

Doufáme, že vás i tato zpětná vazba nalákala a
některý z prázdninových pátečních podvečerů se s
vámi uvidíme ! Rezervace osobně v MIC, emailem
na mic@kulturark.cz či tel. 494 539 027, vždy do
pátečních 11,30 h.                                            LK

Balet POPELKA v Pelclově divadle
Příběh o Popelce je jistě znám každému divákovi bez rozdílu
věku, málokdo však možná zažil jevištní zpracování tohoto pří-
běhu v podobě baletu. To se letos podařilo tanečnímu oboru
ZUŠ Rychnov nad Kněžnou. Téměř 90 tanečníků se vystřídalo
na jevišti, aby zatančili příběh o dívce, která je nucená snášet
ústrky svých nevlastních sester a panovačné macechy.
Krásnou scénu k představení vytvořila Michaela Dušková,
která si zároveň zatančila zlou macechu. V hlavní roli Popelky
se vystřídaly Anna Labartkava a Kateřina Dušková, zlé sestry
herecky i tanečně bravurně zvládly Lucie Šafránková a
Markéta Hájková, chrabrého prince ztvárnila Lucie Martincová
a dvorního šaška Ludmila Jánešová. Příprava představení byla
velmi náročná, tanec na špičkách – balet vyžaduje technickou
přípravu, taneční vyspělost zúčastněných a samozřejmě spou-
stu tréninků navíc. Tanečnice však zvládly vše naprosto s pře-
hledem a to díky obrovskému nasazení a zapálení pro věc.
Pohádka o Popelce byla určená převážně mladším dětem, ale
během dvou dnů ji navštívilo téměř 950 diváků a probudila
pozitivní ohlasy ve všech věkových skupinách. 

Kateřina Talavašková, ZUŠ Rychnov nad Kněžnou

Přijměte pozvání na
Dny ZUŠ Rychnov 
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA RYCHNOV
NAD KNĚŽNOU, MĚSTO RYCHNOV NAD
KNĚŽNOU a SPOLEČNOST „PŘÁTELÉ ZUŠ“
zvou na DNY ZUŠ RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
11.5. – 18.6. 2015

2.6., 17 hod. Absolventský koncert
Synagoga Rychnov nad Kněžnou

4.6., 17 hod.  Absolventský koncert
Synagoga Rychnov nad Kněžnou

11.6., 19 hod. Koncert tanečního orchestru
ZUŠ RK ColorBand
Pelclovo divadlo Rychnov nad Kněžnou

12.6., 17 hod. „GOLEM“
- absolventské představení  žáků LDO ve spolu-
práci s Carminou Rychnov n. Kn.
Kolowratský zámek Rychnov nad Kněžnou

13.6., 14 hod. Dernisáž výstavy „VODNÍ SVĚT“ -
Koncert rodin
Lovecký sál, Zámek Kvasiny

18.6., 17 hod. Poslední koncert sezóny
- účinkují všechna sborová oddělení
Pelclovo divadlo

V týdnu od 25. do 29.5. se na rych-
novské náměstí vrátí oblíbené piáno.
Celosvětový projekt „Piáno na ulici“ se
podařilo zrealizovat v minulém roce a
během několika týdnů se okolí piána
stalo velmi oblíbeným místem setkává-
ní. Také v letošním roce bude piáno
sloužit náhodným kolemjdoucím, pro-
stor dostanou netradiční akce a dojde
i na oblíbené puntíky se vzkazy.

Honza Dušek a Mirek Hofmann
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Letošní XXII. ročník proběhne od 24.6. – 5.7.
2015 s připomínkou 70. výročí předčasného
úmrtí Karla Poláčka. Výběr titulů pro rok 2015 je
opět velmi lákavý, návštěvníci se mohou těšit na
muzikály Noc na Karlštejně (MD Brno) a Cabaret
(VČD Pardubice), divadelní adaptaci skvělého
Saturnina Zdeňka Jirotky (Divadlo A. Dvořáka
Příbram),  uvidí dramatický příběh státníka,
známý z oscarového filmového zpracování -
Královu řeč (Východočeské divadlo Pardubice)
nebo výpravný muzikál Sněhová královna

(Divadlo Hybernia Praha). Nebudou chybět ani
představení pro děti, kouzelné zpracovaní
pohádky B. Němcové Princezna se Zlatou hvěz-
dou na čele  (MD v Mostě) a Gulliverovy cesty v
provedení  Mladé scény z Ústí nad Labem.
Výjimečná je  inscenace hry bratří Čapků Ze živo-
ta hmyzu, v nastudování režiséra Zdeňka
Rumpíka interprety Mladého divadelního studia
Laik Východočeského divadla Pardubice.
Návštěvníky čeká netradiční jevištní podoba
Kytice K. J. Erbena, kterou vytvořil režisér Karel

Brožek s herci Klicperova divadla v Hradci
Králové.

Originální inscenaci Shakespearova dramatu
Hamlet … aneb zbývá už jen ticho, sehrají v origi-
nálním prostředí I. nádvoří Kolowratského zámku
absolventi Ateliéru muzikálového herectví fakulty
JAMU v Brně v režii Jany Janěkové. Velkým osvě-
žením bude hudební komedie v režii Ondřeje
Havelky Muži v offsidu podle předlohy Karla
Poláčka. Také v letošním roce nebudou na festi-
valu chybět zahraniční umělci, svůj klavírní reci-
tál přednese Olena Ivaněnko a hostovat bude
japonská sopranistka Nao Higano. Poláčkovo
léto zahájí koncert Věry Martinové a zakončí svě-
tově uznávaný houslista Pavel Šporcl s cikán-
skou kapelou Gipsy Way.
Během tohoto čtrnáctidenního festivalu se letos

v Rychnově nad Kněžnou představí celkem  8
divadelních souborů  s 13 představeními a zazní
10 skvělých koncertů. 

Těšíme se na setkání s diváky na všech scé-
nách XXII. Poláčkova léta.

PhDr. Jan Tydlitát

Nové stránky s informacemi o Poláčkově létu

www.polackovoleto.cz

Poláčkovo léto otevírá své brány. Vstupte!

Bude nás pět

V letošním roce jsme zaznamenali několik
poprvé: poprvé se místo přípravných odděle-
ní představily sbory koncertní, poprvé se zpí-
valo v kostele sv. Jakuba v Dobrušce (díky
spolupráci se sborem Canto z Náchoda a
jeho sbormistrem, ředitelem náchodské ZUŠ
Zbyňkem Mokrejšem), poprvé se zpívalo na
zámku v Doudlebách nad Orlicí – to zase díky
laskavému pochopení majitele zámku pana
Petra Dujky, poprvé se také sešlo všech 270
zpěváků na závěrečném soaré v Pelclově
divadle. Atmosféra i výkony účinkujících byly
skutečně strhující, jak o tom svědčí i ohlasy
posluchačů: … vám děkujeme za jedinečný
zážitek v podobě sobotního koncertu. I my
jako diváci jsme si užili tu jiskřivou přátelskou
atmosféru a nasávali jsme nádhernou ener-
gii, kterou byl sál naplněný. Chlapci ještě
dlouho do večera hodnotili a vyprávěli své
zážitky z víkendu a především z tohoto závě-
rečného koncertu. Jejich zářící oči byly důka-
zem … 

Hostitelem a organizátorem akce byl
Rychnovský dětský sbor a za ním přicestova-

ly Canto z Náchoda, Loučňáček z Loučné nad
Desnou, Domino z Opavy, Kvítek z Dačic a
Sušický dětský sbor. Všechny sbory se před-
stavily na 5 samostatných koncertech v
Rychnově nad Kněžnou, Dobrušce a
Doublebách nad Orlicí. Dočasnými domovy
sborových zpěváků se pro tento víkend staly
rodiny  rychnovských Ptáčat a Carminy a
poskytly tak dětem možnost navázat kama-
rádství nejen mezi sbory, ale především mezi
dětmi. Za což si zaslouží srdečné díky.

Děti a jejich sbormistři dokázali, že zpívat a
muzicírovat se v Čechách stále umí a potvrdi-
ly známou věc, že hudba lidi spojuje a přináší
jim spoustu radosti.

Velké díky za finanční podporu patří:
Ministerstvu kultury ČR, Městu Rychnov nad
Kněžnou, Královéhradeckému kraji, Fondu
Miroslava Antla pro rozvoj regionu a ZUŠ v
Rychnově nad Kněžnou, dále sponzorům
BEAS, a.s – Pekárna Lično, Tiskárna UNIP-
RINT Rychnov nad Kněžnou.

RDS, 
Foto: Vladimír Damašek

Sborový zpěv je jedním z kulturních pokladů, kterými se naše
země může pyšnit – o tom se mohli přesvědčit posluchači kteří
navštívili některý z pěti koncertů národního festivalu dětských
sborů s názvem Bude nás 5 o uplynulém víkendu.

aneb 7. ročník festivalu dětských sborů

Návštěvníky  XXII. ročníku Poláčkova léta čekají zajímavá představení i koncerty

Králova řeč v podání Východočeského divadla Pardubice a Noc na Karlštejně (MD Brno).
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společenská kronika

blahopřání

n V dubnu oslavili společné dožití
140 let sourozenci JIŘINA ŠTĚPÁ-
NOVÁ a ZDENĚK ŽABOKRTSKÝ
z Rychnova nad Kněžnou.

Do dalších let hodně zdraví, spo-
kojenosti a stálý životní optimis-
mus přejí           Waisovi, Ciranovi, 

synové Jirka a Martin.

Výstava Jaroslava Gutha
Fotografie je sdělením a zrcadlem svého tvůrce

q Co rozhodlo o Vašem záměru
vystavovat právě v Rychnově?
Pokaždé, když přijedu do Rychnova
tak omládnu. Rád se sem vracím
vzpomínat na prázdniny u příbuz-
ných – hlavně u babičky – a setkat
se s kamarády z dětství. O tom jsem
něco řekl v autorském tisku
„Rychnov – město návratů“.
Vystavoval jsem tady již v roce 2012
v kapli Proměnění Páně a mám na
to hezké vzpomínky. Takže když mi
vedení města umožnilo uspořádat
jubilejní výstavu v krásné rekonstru-
ované jízdárně, padla volba na mé
rodné město a opustil jsem záměr
vystavovat v centru Prahy.

q Jak jste se k fotografování
dostal?

Součástí našich her a poznávání
světa zde v Rychnově byla i fotogra-
fie. S kamarády jsme na to spořili a
stále vzpomínáme na nadšení z
každé malé kopie, na staré foťáky,
filmy, chemikálie, ap.

V Praze jsem se stal členem Čes-
kého klubu fotografů amatérů.
Členy tu bývali „staří pánové“ –
Sudek, Hájek, Jeníček, Drtikol a
další. Zde bylo možné nad fotografi-
emi diskutovat, vystavit je v klubu,
poslat na zahraniční výstavy a publi-
kovat v časopisech. Klub měl boha-
té vybavení – několik fotokomor,
ateliér, výstavní a klubové prostory
– dnes něco nepředstavitelného!

Moje cesta k fotografii je typická
pro padesátá a šedesátá léta – tak
začínalo mnoho fotografů – např.
kolegové Koudelka a Všetečka.
Každý pak šel vlastní cestou.

q Byla fotografie jen Vaší zálibou
nebo i součástí profese?
To, co začalo jako záliba, jsem využí-
val celý život – ve výzkumu světelné
techniky, na výstavách, v propagaci,
při tvorbě publikací, diaprogramů a
filmů. Musel jsem se stále učit –
nejen fotit ale i vymýšlet, režírovat a
organizačně zajišťovat. Nejraději
mám to, co právě dělám a s čím se
musím „poprat“.

Hodně jsem fotil starožitnosti -
sklo, zbraně, hodiny ap. – tedy věci,
které mne osobně zajímaly – je v
nich krása, řemeslo a historie.

Cením si svých knih o Praze, ve kte-
rých jsem se snažil zachytit genius
loci města a zároveň čelit dnešní
záplavě barvotisku pro turisty –
taková přece Praha není! 
V  posledních  letech dělám jen to,

co sám chci, co mne těší, podle
svého instinktu. Člověk má dělat to,
co je mu blízké -  nutit se do mód-
ních věcí a trendů podle „odborní-
ků“ – to je omyl.

q Se kterými institucemi a pracov-
níky jste se při práci setkal?

Rád vzpomínám na pracovníky z
Umělecko-průmyslového muzea,
Vojenského muzea na Hradčanech,
Národního technického muzea, ale i
na pracovníky na významných hra-
dech a zámcích – Konopišti,
Hluboké, Ohradě, Bítově, Vranově a
dalších, kde jsou zajímavé sbírky.
Měl jsem v rukou neuvěřitelné
poklady a výjimečnou příležitost stý-
kat se s chytrými a obětavými lidmi,
kteří neokázale pracují. Finální
práce pak byla v redakcích a tiskár-
nách – např. Artii, Aventinu,
Pressfotu, Mladém světě ap.

q Zažil jste dlouhý vývoj fotografie
– co současný stav?

Celý vývoj fotografie provází vášni-
vé diskuse o technice, novinkách
atd., které přiživují výrobci a obchod-
níci – diskutovat o tom je ztráta
času. Řada skvělých fotografií byla
vytvořena ne skvělou technikou, ale
skvělými fotografy. Rozhodující je
výsledek a je celkem jedno, jak je
dosažen.

Také letité diskuse, zda je fotografie
umění, nejsou užitečné. Ve všech
„uměleckých“ oborech jsou pod-
statné jen výsledky, poctivost kaž-
dého tvůrce, jeho vnitřní potřeba
něco vytvořit, vyjádřit se.
Dnešní fotografování je jednodu-
ché, levné a výsledky automaticky
dobré – to většině vyhovuje pro
dokumentaci rodiny, práce, dění
kolem sebe – díky tomu zůstane
dost dokladů o stavu společnosti.
Poznal jsem, jak často dříve nic
nezůstalo a jak to dnes chybí.

Naopak tvůrčí využití dnešních
možností je obrovské proti klasické
fotografii – nesmí se ale zneužívat.
Musí odpovídat autorskému záko-
nu, tématu, nutné jsou korekce
možností nové techniky.

q Jak bude laděna Vaše výstava?
Žasnu nad harmonií světa, kde

není nic ponecháno náhodě, nad
výtvory a historií člověka – ten sice
na mých fotkách většinou není, ale
je přítomen svou činností nebo jako
symbol. Snažil jsem se ukázat na
vzájemné souvislosti a vztahy, na to
co mne zajímá a co může udělat
radost i ostatním.

Nemohu se ztotožnit s dnes tak
oblíbeným kultem ošklivosti a s nes-
rozumitelným vyjadřováním, s pitvá-
ním bídy lidstva. I fotografie je sděle-
ním a zrcadlem svého tvůrce – styl
je člověk sám! Samozřejmě ne vždy
se podaří původní záměr, ale vyjde
vše jinak, zajímavě – to chci na
výstavě ukázat.
Proto zvu srdečně každého na
výstavu a na pár slov – třeba i o foto-
grafii.

Děkujeme Vám za rozhovor.        RZ

Zveme též všechny na výstavu pana
Jaroslava Gutha, která se bude
konat v Zámecké jízdárně od 17. 7.
do 16. 8. t. r. Vstup je volný.

Poznámka redakce:
Své publikace, kalendáře a autor-
ské tisky předal pan Guth do měst-
ské knihovny v Rychnově. Také foto-
grafie vystavené v Zámecké jízdár-
ně budou předány jako dar Městu
Rychnov nad Kněžnou.

V létě má Zámecká jízdárna v Rychnově hostit výstavu fotografií naše-
ho rodáka -  pana JAROSLAVA GUTHA – který se zde narodil v r. 1940.
Proto jsme se autora výstavy zeptali:

telefonní číslo 494 534 485, 
e-mail: pujcovna.mkrk@kulturark.cz

PŮJČOVNÍ DOBA OD 1.7. DO 31.8. 
Oddělení pro dospělé 
Přízemí vlevo, tel. 494  542 025
pondělí 8-12 13-17
středa 8-12 13-17
pátek 8-12 13-17

Čítárna - internet 
1. patro vpravo, tel. 494  542 026
pondělí - 13-17
středa  - 13-17
pátek - 13-17

Oddělení pro děti 
Přízemí vlevo, tel. 494  542 024
pondělí - 13-16
středa  8-12 13-16
pátek 13-16

Městská knihovna v Rychnově nad
Kněžnou Vás srdečně zve na křest knihy
Anny Matějkové ŽIVOT JAKO SKLÁ-
DANKA spojený s autogramiádou autor-
ky. Zazpívá a knihu pokřtí Jana Šteflíčko-
vá, písničkářka a herečka divadla
Ypsilon. Na bubny zahraje David Andrš.
Křest se koná 25.6.2015 od 18.00
hodin v prostorách Městské knihovny v
Rychnově nad Kněžnou.

Půjčovní doba 
knihovny o prázdninách

Opět jsme o rok starší, ale to nám
nebrání setkat se s bývalými spo-
lupracovníky KDR - kovodružstva
Rychnov n. Kn. a to dne 17. června
2015 ve 13.30 hod.  v Pohostin-
ství "U  Elišky" v Lipovce. 

Srdečně Vás všechny zve Dana

oznámení

Život jako skládanka
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20 let MHD v Rychnově 

Firma v té době neměla zdroje na
nákup nového autobusu, a tak se pro
první měsíce osvědčilo pořízení starší-
ho vozu IKARUS pro 20 osob (na sním-
ku). Prvním řidičem autobusu na MHD
byl a do dnešních dnů je zaměstnan-
cem společnosti AUDIS BUS, pan
Stanislav Koutný.

Po zkušebním provozu se již během
roku 1995 doprava rozšířila do míst-
ních částí Dlouhá Ves a Roveň.
Postupně se přidávaly další autobusy
a doprava se zavedla i o víkendech.
Byla však dosti nepřehledná, protože
neměla pevný časový interval a auto-
busy jezdily spíše podle náhodných
požadavků veřejnosti.
To se změnilo v roce 2003, kdy se zro-

dila myšlenka připravit i na malém
městě pravidelný hodinový takt, kde
by autobusy odjížděly ve stejnou dobu
z autobusového nádraží a opět se tam
vracely.  Vytvořeny byly tři linky, první
po městě, do Litohrad a Lipovky.
Druhá přes Roveň do Vamberka a
Merklovic a třetí do Lukavice. K tomu
firma zavedla jako první v ČR tzv. auto-

busy na telefon a službu nazvala radi-
obus.  Autobusy na telefon doplňovaly
činnost MHD v době, kdy byla po
dopravě nízká poptávka, tedy mezi 8 –
12 hodinou a dále po 17 hodině.  Tím
se MHD v Rychnově  n. Kn. stalo zcela
ojedinělou dopravou v rámci ČR,
neboť na počet obyvatel mělo zabez-
pečenu dopravu po městě od rána do
večera a to v hodinových intervalech. 
V té době byla služba radiobus natolik
ojedinělá, že neměla podporu v žádné
legislativě a tak bylo nutné zahájit jed-
nání s ministerstvem dopravy o úpravě
zákona o dopravě, který by tuto službu
uznal jako regulérní činnost ve veřejné
dopravě. To se nám také podařilo,
služba radiobus byla oficiálně uznána
a postupně rozšiřována i jinde v ČR.
Mezitím vzniky další její doplňky jako
například rozvoz od večerních vlaků a
doprava pro handicapované.

MHD se během té doby rozšířilo i na
Jahodov.  Na linky byly vypravovány
denně 4 autobusy +  2 vozidla pro služ-
bu radiobus.  V letních měsících pak
byla doprava směrována i na koupališ-

tě ve Včelném.
Minibusy pro službu radiobus,  kromě

dopravy  pro MHD umožnily další zapo-
jení  a to do dopravy handicapovaných
dětí do různých zařízení ve městě.
Začaly se svážet děti z celého okresu a
v současnosti se přepravuje na 40 dětí
ve školní dny do MŠ Láň, speciální
školy Kolowratská a Charity na ulici
Palackého. Ukázalo se, že jedna služ-
ba podporuje druhou a v konečném
důsledku je pro všechny zúčastněné
co nejlevnější.
Po výstavbě několika marketů ve městě
začala fungovat další služba MHD
zaměřená zejména na seniory a tou je
tzv. nákupní linka – market bus, která
jezdí dopoledne ke všem marketům ve
městě a za cca hodinu zase zpět.
Od roku 2010 došlo ke změně celko-

vé koncepce MHD z důvodů omezení
poskytovaných finančních zdrojů na
provoz. MHD v podstatě přestalo obs-
luhovat obce Lukavice a Lipovka,
Litohrady, které připadly do veřejné
dopravy, stejně tak jako obec
Jahodov. Zrušila se doprava o víken-

Audis BUS vloni přepravil 178 tisíc cestujících

Rychnovští gymnazisté již 40 let jezdí do Magdeburku

V týdnu od 13. dubna t. r. proběhla
druhá část letošního projektu - 15
rychnovských gymnazistů se spolu s
pedagogickým dozorem vydalo na
radostně očekávanou cestu do hlav-
ního města německé spolkové země
Sasko-Anhaltsko. Čekal nás týden
nabitý německou konverzací, cesto-
váním a poznáváním:
Měli jsme možnost nahlédnout do
běžné výuky a poznat pamětihodnos-
ti Magdeburku – nejvíce nás zaujala
Zelená citadela, vskutku originální
stavba od proslulého architekta
Friedensreicha Hundertwassera. V
rámci projektové práce jsme se
zúčastnili hned dvou zajímavých
workshopů zaměřených na prevenci
závislostí všeho druhu. Velmi silně na

nás zapůsobilo setkání s policistkou
a třemi drogově závislými ze svépo-
mocné skupiny RESET, které proběh-
lo na půdě Spolkového sněmu v
Berlíně. Tam jsme také v rámci disku-
ze s mladým poslancem nahlédli do

V roce 1995 oslovil firmu  tehdejší starosta města, pan MVDr Bartoš, s myšlenkou zřídit v Rychnově
nad Kněžnou MHD.  Společnost Audis, tehdy na počátku své existence,  se do té doby veřejnou
dopravou nezabývala. Přesto vzala tuto myšlenku vážně a připravila první jízdní řád, který umožňo-
val dopravu z autobusového nádraží na sídliště Sibiř a také do okrajové části Městská Habrová.
Protože se jednalo o jeden autobus na zkoušku, byly jeho možnosti omezené. 

Když v roce 1975 vedení rychnovského Gymnázia F. M. Pelcla navázalo první kontakty s gym-
náziem z tehdy východoněmeckého Magdeburku, jistě nikdo ze zúčastněných netušil, že stojí
u zrodu tradice, která přetrvá několik desetiletí, změny politického režimu, ba i zrušení dlou-
holeté partnerské školy Humboldt-Gymnasium (v rámci tzv. optimalizace). Němečtí učitelé
naštěstí přenesli tradici výměnných pobytů do svého nového působiště, Gymnázia Alberta
Einsteina. A tak již celých čtyřicet let do naší školy na podzim přijíždí skupina německých studentů a pedagogů a
na jaře pak vyráží naši němčináři na návštěvu do Magdeburku. Nedílnou součást výměnných pobytů tvoří i společ-
ná projektová práce – letos na téma AustauschSUCHT?! Závislost na výměně?! aneb Závislosti a jejich prevence. 

zákulisí německého parla-
mentu. 
Pohledem do budoucnosti
pro nás byla návštěva experi-
mentální továrny, součásti
magdeburské univerzity, kde
jsme se mj. dozvěděli, že již
brzy bude možné vytisknout
náhradní díly pro lidské tělo
na supermoderních 3D tis-
kárnách. Proběhla oficiální
oslava 4O. výročí partnerství
mezi našimi školami spojená

s přijetím v úřadu vlády Saska-
Anhaltska.

A ani naše fyzička nepřišla zkrátka:
sehráli jsme volejbalový turnaj, vyrazi-
li na výlet do pohoří Harz, protáhli svá
těla v lanovém parku či svištěli na

bobové dráze. Volný čas pak mohl
každý trávit v hostitelské rodině podle
svého gusta – vyrazit na fotbalové
utkání, za nákupy, na pouť…

Týden plný dojmů, nových situací a
zkušeností bohužel rychle uplynul, ale
už při loučení si mnohé „výměnné
dvojice“ slíbily, že se rozhodně nevidí
naposledy.

Účastníci akce by touto cestou rádi
vyjádřili poděkování Česko-německé-
mu fondu budoucnosti, který výměn-
ný program naší školy podpořil již
poněkolikáté, Městu Rychnov nad
Kněžnou, Gymnáziu F. M. Pelcla a
SRPDŠ – bez jejich pomoci by se
akce uskutečnila jen stěží. V nepo-
slední řadě patří dík paním učitelkám
Evě Nouzové a Kateřině
Provazníkové, které letošní „austauš“
zaštítily. Děkujeme a doufáme, že
další ročníky výměnných pobytů
budou přinejmenším tak přínosné,
příjemné a povedené, jako byl ten
letošní.         Helena Novotná ze 7.A8 

a Kristýna Ehlová ze 3.A4
Foto: Mgr. Kateřina Provazníková

dech a jízdní řád přestal fungovat v
pravidelných hodinových intervalech.
Poté nás potrápila také dlouhodobá
rekonstrukce komunikací v Dlouhé Vsi
a Rovni. 

Od roku 2013 se však situace opět
stabilizovala a doprava se rozšířila i na
víkendové spoje na zavolání a vrátila
se zpět ke koupališti ve Včelném.
Nákupní linka byla rozšířena o měst-
skou část Sibiř  a ve městě se začaly
budovat velmi pěkné zastávky.  
Ač to na první pohled nevypadá, MHD

v Rychnově nad Kněžnou má několik
nej, která poskytují cestujícím vyšší
kvalitu, než  v jiných srovnatelně vel-
kých městech ČR. Kromě možností
objednání autobusu na telefon v době,
kdy jezdí málo cestujících, je zde zave-
dena i doprava ke hřbitovu 2 x v týdnu
a spolu s nákupní linkou je vytvořen
kompaktní celek pro službu veřejnosti.
Při zakoupení čipové karty IREDO si
může cestující pořídit i přestupní jízdné
na další hromadnou dopravu v kraji.
Všechny autobusy jsou nízkopodlažní
pro snadný nástup. Snahou firmy je
zařadit do provozu ohleduplné řidiče,
kteří jsou ochotní a připravení  pomoci
cestujícímu s radou nebo při nástupu.
Odměnou jsou nám spokojení cestují-
cí, kterých jsme přepravili v roce 2014
celkem 178 tisíc.

Věříme, že MHD v Rychnově nad
Kněžnou bude i nadále součástí kaž-
dodenního života a za kolektiv firmy
Audis BUS jí přejeme další rozvoj.

Milan Cedidla
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zubní pohotovost

Rozpis služeb - ordinační hodiny: 
sobota, neděle, svátek   

08,00 - 12,00 hod

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

07.06. MDDr. Pavlová Simona
Zdrav. stř. Rokytnice v O.h.
494 595 292

13.06. MUDr. Vavřičková Hana
poliklinika, Mírové nám. 88,
Týniště nad Orlicí
494 371 782

14.06. MUDr. Podolská Jana
poliklinika, Mírové nám. 88,
Týniště nad Orlicí
494 371 783

20.06. MUDr. Pokorná Jaroslava
poliklinika Rychnov n. Kn.
494 515 697

21.06. MUDr. Pokorná Věra
J. Pitry 448 , Opočno
494 667 628

27.06. MUDr. Přibylová Marta
Komenského 209, 
Častolovice
494 322 706

28.06. MDDr. Zdráhal Zdeněk
Komenského 481, 
Kostelec nad Orlicí
721 460 150

Zveme Vás nejen do Pelclova divadla
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 

q středa 17. června  2015 v 19 h
Pelclovo divadlo – malý sál
Jazz/rock/soul podvečer s .......
MARIANNE SOLIVAN Quartet
/USA/CZ/SK 
Marianne Solivan – zpěv, Marek
Novotný – piano, Tomáš Hobzek – bicí,
Miloš Klápště – baskytara, kontrabas

Marianne Solivan se rychle stala
jednou z nejstrměji stoupajících jaz-
zových zpěvaček na newyorské jaz-
zové scéně. Narodila se v newyorské
čtvrti Queens. Po maturitě nastoupi-
la na bostonskou konzervatoř se
zaměřením na hudební divadlo. Po
prvním ročníku si ale Solivan vzala
volno na rozmyšlenou a tři roky
nezpívala. Po návratu na školu se
rozhodla věnovat hudbě jménem
jazz. Získala zde dvojitý titul v oboru
hudební představení a hudební
vzdělávání, poté nastoupila na New
England Conservatory, kde získala
magisterský titul v oboru jazz. V
letech 2009 a 2011 procestovala
Francii jako zpěvačka v inovativní
hudební inscenaci Shakespearovy
hry Julius Caesar.
Marianne Solivan patří mezi nejslib-

nější jazzové zpěvačky nového tisíci-
letí. Spolupracuje s takovými jazzo-
vými veličinami jakými jsou:
Christian McBride, Gregory
Hutchinson, Bruce Barth,
Johnathan Blake   .......
Pusťte si prosím www.mariannesoli-
vanjazz.com, a jen tiše a v úžasu
poslouchejte ....

ABONMÁ 2015
KLUB PŘÁTEL THÁLIE 

ZÁŘÍ – PROSINEC 2015

Program :
Keith Huff
DEŠTIVÉ DNY
Agentura UNGELT Praha
29. 9. 2015 19:30 h

Agatha Christie
A PAK UŽ TAM NEZBYL ANI JEDEN
(Deset malých černoušků)
DS ZDOBNIČAN Vamberk
19. 10. 2015         19:30 h                   

Renato Giordano, Rodolfo Sonego
VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM ..
Agentura HARLEKÝN Praha
26.11. 2015 19:30 h

Ray Cooney, John Chapman
DO LOŽNICE VSTUPUJTE „JEDNOTLIVĚ“
Divadelní společnost HÁTA Praha
10. 12. 2015 19:30 h               

Vážení,
nabízíme Vám divadelní předplat-
né ABONMÁ   září – prosinec 2015.
Prodej abonentek pro stávající abo-
nenty bude zahájen 1. června a
potrvá do 19. června 2015. Od 1.
června bude zároveň probíhat pro-
dej pro veřejnost a to na místa,
která nebyla v minulé sezóně obsa-
zena.
Prodej ostatních abonentek pro
veřejnost bude zahájen 22. června
a potrvá do 31. srpna 2015. Prodej
bude probíhat v kanceláři Pelclova
divadla, Panská 79. RK. Rezervaci
abonentek lze uskutečnit telefonic-
ky (604565372) nebo na mail:
lydie.skalicka@kulturark.cz

Cena abonentky : 1.000 Kč vč. DPH

Přejeme Vám, aby chvíle strávené
v divadle patřily k těm nejpříjem-
nějším.

Pozvánka na dvě zajímavé červnové akce
Dny Lesů České republiky  
12. 6.  od   9:00 – 13:00 hodin

Již 12.června se od 9 do 13 hodin
areál Kolowratského zámku obohatí
o lákavá stanoviště, kde budou moci
návštěvníci s lesními pedagogy
poznávat dřeviny, rostliny a zvěř,
vyzkoušet si střelbu z luku, zatloukání
hřebíků a seznámit se s náročným
výcvikem dravců. Na nádvoří zámku
si budete moci prohlédnout práci
účastníků řezbářského sympozia a
zámecké expozice plné překvapení. V
tento den bude i vstup do zámeckých
expozic za snížené vstupné. Věříme,
že Dny Lesů ČR zaujmou nejen obdi-

vovatele dřeva a myslivosti, ale tuto
akci můžeme vřele doporučit školním
kolektivům. 
Více informací na www. kulturark.cz

Rychnovské dřevořezání
13. 6. od 10.00 do 19.30 hodin

Na sobotu 13. června máme pro Vás
pozvánku na již IV. ročník
Rychnovského dřevořezání, které
bude slavnostně záhájeno na nádvo-
ří Kolowratského zámku od 10 hodin.
Budete moci sledovat práci řezbářů a
po celý den bude probíhat na druhém
nádvoří zajímavý doprovodný pro-
gram, ve kterém vystoupí děti z rych-
novských MŠ, taneční oddělení ZUŠ
RK, těšít se můžete na vystoupení
country skupiny ALABAMA, šermířská
vystoupení skupiny Pernštejni i kon-
cert Colorbandu. 

Čekají na Vás soutěže, střelnice,
výstava dobových zbraní i výcvik rytíř-

ských dovedností. Vůbec poprvé
návštěvníci uvidí, kolik zručnosti a
umu je potřeba, než se podaří vytvořit
postavy kluků z Poláčkova románu
„Bylo nás pět“. Po celý den bude pro-
bíhat prezentace dřevozpracujících
řemesel. V zámeckých expozicích uvi-
díte vzácné práce našich vystavovate-
lů a čekají Vás od 14:00, 16:00 a
18:00 kostýmované prohlídky zámec-
kých interiérů. Nebude chybět ani
závěrečná ohňová produkce. Je
pamatováno nejen na občerstvení,
ale především na dobrou zábavu.
Akce se koná za finanční podpory
Královéhradeckého kraje, společnos-
ti Aqua servis, a.s., Matrix, a.s., Lesů
ČR, Dřevotvaru Jablonné n.O. a
Podorlického pivovaru Rychnov nad
Kněžnou. Více informací na www.kul-
turark.cz              PhDr. Marie Otavová



MC Jája

Orlická galerie

Déčko

n SCHŮZE VÝBORU
Po 1.6. 2015 , 9:00 

n VÝLET VLÁČKEM 
DO ČASTOLOVIC ZA ZVÍŘÁTKY
Čt 11.6.2015,  9:00 

Sejdeme se na vlakovém nádraží a poje-
deme společně za zvířátky.

n ZÁVĚREČNÁ AKCE
Pá 26.6.2015,  16:30 

Soutěže, diskotéka, opékání párků.
Akce se koná za příznivého počasí.

n HERNA PRO MAMINKY S DĚTMI 
Po – Čt 9:00 – 11:30
HRÁTKY PRO NEJMENŠÍ 
(výtvarný kroužek)  - Út 10:00
HOPSÁNKY 
(pohybový kroužek)  - St 10:00

n MC JÁJA NABÍZÍ 
SLUŽBU HLÍDÁNÍ DĚTÍ ! 

Akce se konají za podpory Města
Rychnova nad Kněžnou,  KÚ
Královéhradeckého kraje a MPSV.

n VÝTVARNÉ ŘÁDĚNÍ 
NA POLÁČKOVĚ NÁMĚSTÍ
So 20.6.2015, 14:00-18:00

Můžete se těšit na obrovskou nafukova-
cí atrakci Bungee running, 12 výtvarných
a soutěžných aktivit pro malé i velké,
nafukovací hrad, fotokoutek, street art,
slackline, čajovna s deskovými hrami a
mnohé další. Každý malý výtvarník za spl-
nění 8 úkolů dostane odměnu. Všechny
aktivity jsou zdarma!

n KLUBY PRO RODIČE S DĚTMI
Každé úterý 9:00-11:30h.

Náplní klubu je volná hra, dále je připra-
ven krátký program pro děti přizpůsobený
jejich věku (např. výtvarničení,
zpívání,pohybové hry, cvičení s padákem,
pohádky, říkanky, ...). Rodiče mají mož-
nost si popovídat, a příjemně si posedět.
Bližší informace na: rcrybka.cz, 
tel: 724 044 830,
facebook: Rodinné centrum Rybka,
email: rybka.rychnov@seznam.cz
RC Rybka funguje za podpory: 
Města Rychnov n. Kn., Královéhradecké-
ho kraje a sboru Jednoty bratrské v
Rychnově nad Kněžnou.

RC Rybka

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

n DNY LESŮ ČESKÉ REPUBLIKY
Pá 12. 6. 2015, 9:00-13:00

Ukázka živých dravců a sov, soutěže v
lukostřelbě, přeřezávání klády ruční
pilou,zatloukání hřebíků, poznávání dře-
vin a rostlin ....
Místo konání: areál Kolowr. zámku
Vstupné: děti 20 Kč, dospělí 30 Kč.

n RYCHNOVSKÉ DŘEVOŘEZÁNÍ
So 13. 6. 2015

10:00 – 19:30  - s doprovodným progra-
mem: MŠ Láň, Sluníčko, Čtyřlístek,
country skupina Alabama, kapela
Colorband ZUŠ, taneční vystoupení ZUŠ
a skupina historického šermu Pernštejni.
KOSTÝMOVANÉ PROHLÍDKY zámeckých
interiérů v 14:00, 16:00, 18:00. 
Místo konání: areál Kolowr. zámku
Vstupné: 20 Kč, 30 Kč. 
www.kulturark.cz 

n JAZZ/ROCK/BLUES 
PODVEČER S .......
MARIANNE SOLIVAN QUARTET
/USA/CZ/SK
St 17.6.2015, 19:00

Marianne Solivan – zpěv, Marek
Novotný – piáno, Tomáš Hobzek – bicí,
Miloš Klápště – kontrabas, baskytara.
Marianne Solivan patří mezi nejslibnější
jazzové zpěvačky nového tisíciletí.
Klasické jazzové cítění, obhajoba jazzo-
vého výrazu a tradičních jazzových hod-
not je u Marianne vysoce osobní. Pusťte
si www.mariannesolivanjazz.com, a jen
tiše a v úžasu poslouchejte ...
Místo konání: Pelc. divadlo – malý sál
Vstupné: 120 Kč. 
Předprodej od 1. 6. od 13 h.

n POLÁČKOVO LÉTO
24.6. – 5. 7. 2015

www.kulturark.cz

Pelclovo divadlo

Společenské centrum

n ČTENÍ S ANNOU
Út 16.6.2015, 17:30

Místo konání: Kavárna Sultán Cafe. 

n KŘEST KNIHY 
ANNY MATĚJKOVÉ 
– ŽIVOT JAKO SKLÁDANKA
Čt 25.6.2015, 18:00

…spojený s autogramiádou autorky.
Zazpívá a knihu pokřtí Jana Šteflíčková,
písničkářka a herečka divadla Ypsilon.
Na bubny zahraje David Andrš. 
Místo konání:
prostory Městské knihovny RK. 

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 ABONMÁ podzim 2015
n 29.   9.
Keith Huff
DEŠTIVÉ DNY- Agentura Ungelt Praha
n 19. 10.
Agattha Christie
A PAK UŽ TAM NEZBYL ANI JEDEN 
- DS Zdobničan Vamberk
n listopad
R. Giodano, R.Sonego     
VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM ... 
– Agentura Harlekýn Praha
n 10. 12.
R. Cooney, J.Chapman  
DO LOŽNICE VSTUPUJTE „JEDNOTLIVĚ“
– DS Háta Praha

PŘIPRAVUJEME :
n 10. 7. – 21. 8.
Prázdninové pohádkové pátky na
nádvoří Pelclova divadla
n 28. - 29.8.
Rychnovský JARMARK na Poláčkově
náměstí

n DNY ZUŠ 
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
11.5. – 18.6. 2015

Út 2.6., 17:00
Absolventský koncert
(Synagoga Rychnov nad Kněžnou)
Čt 4.6., 17:00   
Absolventský koncert
(Synagoga Rychnov nad Kněžnou)
Čt 11.6., 19:00  
Koncert tanečního orchestru 
ZUŠ RK ColorBand
(Pelclovo divadlo Rychnov n. Kn.)
Pá 12.6., 17:00 
„GOLEM“ 
absolventské představení  žáků LDOv e
spolupráci s Carminou Rychnov n. Kn.      
(Kolowratský zámek Rychnov nad
Kněžnou)
So 13.6., 14:00
Dernisáž výstavy „VODNÍ SVĚT“
a Koncert rodin
(Lovecký sál, Zámek Kvasiny)
Čt 18.6. , 17:00
Poslední koncert sezóny
- účinkují všechna sborová oddělení
(Pelclovo divadlo)

n PŘÍJÍMACÍ ZKOUŠKY 
St 3. 6. 2015 , 14:00 – 17:00 

do všech oborů – hudební, výtvarný,
taneční, literárně dramatický  pro děti
od 5 let po dospělé. 
Místo konání:
ZUŠ RK. www.zusrk.cz 

n SPECIALITY Z MOŘSKÝCH RYB
15.6.- 21.6.2015 

n ŽIDOVSKÁ KUCHYNĚ
22.6. - 5.7.2015 

Hotel Panorama

Hotel Studánka

Kino

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.

Městská knihovna

n TURNAJ V MARIÁŠI NA
VŠECHNY ZPŮSOBY 
S LADISLAVEM VÍZKEM
12.6. od 17.00

Hosté: Ladislav Vízek, Karol Dobiáš,
Antonín Panenka 
Uzávěrka přihlášek 9.června v 15 hod
Od 20.00 hod. Tančírna 

n VÍKEND PRO CELOU RODINU
13.6. od 14.00

- sportovní odpoledne pro děti
- beseda s fotbalovými legendami –
Vízek, Panenka, Dobiáš, Plašil
- autogramiáda, hry, soutěže

n KONCERT HANY ZAGOROVÉ 
A PETRA REZKA
14.6. v 19.30 hod. 

Poláčkovo léto na Studánce

n HUBERTOVI TRUBAČI
26.6. od 16.30 hod. 

n VEČER SVĚTOVÝCH MUZIKÁLŮ
28.6. od 21.00 hod. 

n GALERIE NA CESTÁCH
24.4. – 14.6.2015

Pohledy do sbírek Galerie moderního
umění v Hradci Králové. 

n ADOLF BORN 
24.4. – 14.6.2015

Výstava grafiky a ilustrační tvorby ze sbí-
rek Galerie výtvarného umění v
Havlíčkově Brodě. 

n SECESE
24.4. – 30.8.2015

Užité umění a móda ve sbírkách rych-
novského muzea. 

n PADDINGTON 
Čt 4. 6. 2015, 18:00

(Rodinný / Velká Británie / Francie/
Kanada/2014/98min)
Dobrý rodinný film, neskutečně milý,
roztomilý a příjemný s výborným brit-
ským humorem, u kterého se budou
bavit všichni bez ohledu na věk.
Režie: Paul King. 
Místo konání:
Pelc. divadlo – malý sál
Vstupné: 70 Kč.

n TANEČNÍ ODPOLEDNE
Ne 14. 6.2015, 14:00

K tanci hraje taneční skupina Combi.
Místo konání: Společenské centrum
Vstupné: 50 Kč.

n TANEČNÍ ODPOLEDNE
Ne 28. 6.2015, 14:00

K tanci hraje dechovka O. Štencla. 
Místo konání: Společenské centrum 
Vstupné: 50 Kč.

n DEN DĚTÍ S ÁDOU A HAFÍKEM 
Po 1.6.2015, 16:00 – 18:00

Odpoledne se zvířátky, hry a soutěže, jízda
na koni, skákací hrad, králičí hop, dílnička…
Občerstvení zajištěno. 
Místo konání: Zámecký park. 

n BADMINTON TROCHU JINAK
St 3.6.2015, 17:00 – 19:00

Chcete si zkusit zahrát badminton? Jsou
pro vás připrveny hry, soutěže, mini turnaj o
drobné ceny. Akce určena pro děti od 6 let
pro úplné začátečníky i pokročilé hráče.
Bližší info na letácích Déčka.

n VEČERNÍČKOVA NOC
5.6. -6.6.2015

Noc s Večerníčkem plná příběhů v prostře-
dí Městské knihovny a přespáním v Déčku.
Pro děti od 1. třídy. Pro předem přihlášené
na recepci Déčka do 3. 6. Cena: 100 Kč.
Snídaně a pitný režim zajištěny.

n TVOŘIVÉ ODPOLEDNE
Pá 12.6.2015 , 15:30 – 17:00

Přijďte strávit příjemné odpoledne a vyrobit
si veselé záložky do knížek. Pro děti od 5
let. Pro předem přihlášené na recepci
Déčka do 10. 6. Cena: 30 Kč.



na měsíc červen 2015

Centrum Innate

Fotbal

Sportovní události

Různé

BR SPORT CENTRUM

BR SPORT CENTRUM

n PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA 
PROVOZU
1.6. - 14.6.2015  

– pro veřejnost zavřeno 

n ZAČÁTEK LETNÍHO PROVOZU
15.6.2015 

n DOBÍJECÍ AKCE
15.6. – 30.6.2015 

Při dobití permanentky 10% navíc.

n PLAVÁNÍ SE ZPŠ
Každé „volné“ úterý – 16., 23., 30. 6.
2015 mají pojištěnci vstup v čase
15:00 – 16:30 na hodinu ZDARMA. V
červenci a srpnu je akce přerušena.

n AQUAFITNESS
Každý čtvrtek v čase 18 – 19 hodin.
Cvičení ve vodě s hudbou.

n AKCE NA VSTUPNÉ 
RODIČE VÍTÁNI
15.6. – 30.8.2015 

– úžasná rodinná sleva 50%.

PBRK přeje krásné prázdniny!
více na www.bazenrk.cz

n ÚPLŇKOVÁ MEDITACE 
Út 2.6.2015,   18:00

V souladu s rytmy přírody.

n SETKÁNÍ (S) DUŠÍ
Čt 4.6. 2015, 18:00

O tom, co přesahuje čas i nás.

n OM HEALING 
St 24.6. 2015, 19:00

Vede Kalkati Ivana.

Centrum Innate (Panská 79, 2.p., RK).
Více akcí a info: www.innate.cz nebo
737 343 242.

CENTRUM ORION

n DĚTSKÝ DEN 
So 13.6.2015, od 12:30 

Soutěže a hry pro malé i velké, šermíři,
divadlo, kolečkové lyže, horská kola, paint-
ball, prodejní stánky, střelnice, skákací
hrad, občerstvení. 
Místo konání: Zdobnice. Výtěžek z této
akce půjde pro OS ORION

n JE V POŘÁDKU DOSTAT VZTEK?
Út 16. 6. 2015,  16:00 – 18:00 

Přednáška Kamil Horný:  aneb kde v nás
různé pocity a nálady vlastně pramení. 
Vstupné: 50,- Kč.
Místo konání:
Centrum ORION, Dlouhá Ves 116,
Rychnov n. Kn., www.os-orion.eu

n OTÁZKY A ODPOVĚDI
So 27. 6.2015,  10:00 – 12:00

Přednáška prof. Ján Šramo
Různá témata (zdraví, vzdělání, profese,
partnerství,… každého co zajímá + indivi-
duální konzultace – tel.: J.Škodová –
603330968).
Vstupné: 80,- Kč. 
Místo konání : Centrum ORION, Dlouhá
Ves 116, Rychnov n. Kn., www.os-orion.eu

n ZA VYSVĚDČENÍ 
ZDARMA ZMRZLINA
Út 30.6.2015 , 8:45 – 11:00

Před budovou 2.stupně ZŠ
Javornická. Pro všechny žáky ZŠ a
studenty SŠ za jakékoliv vysvědčení. 

n VÝTVARNÉ ŘÁDĚNÍ 
RYBKY A 5KY 
So 20.6.2015, 14:00 – 18:00

Aktivity pro rodiny s dětmi, dospívající
i dospělé. Obrovská nafukovací atrak-
ce – bungee running, malování na
obličej, výroba razítek, street art,
open air čajovna a mnoho dalších.
Všechny aktivity zdarma. 

Různé

Plavecký bazén

Déčko

n PŘÍMĚSTSKÉ SPORTOVNÍ 
TÁBORY PRO DĚTI
13. - 15.7.2015  (9  -12 let)
20. - 22.7.2015  (6 - 12 let)
24. - 26.8.2015  (12 – 16 let)

Cena: 780,-- Kč. Přihlášky na recepci BR.

n BADMINTONOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ
PRO DĚTI
13. - 14.7.2015
20. - 24.7.2015
17. - 19.8.2015

(pro začátečníky i pokročilé)
Informace  a přihlášky na recepci BR.

n NÁBOR DĚTÍ NA BADMINTON  
na  školní rok 2015/2016
(6 – 15 let) Každé pondělí 17 -18 hod.,
18 -19 hod. Tréninky budou od září  v
pondělí a ve čtvrtek.

n NÁBOR DĚTÍ NA TENIS A SQUASH 
na školní rok 2015/2016
(6 -15 let ) Přihlášky na recepci do
31.7.2015.

n CVIČENÍ DĚTÍ 1 – 4 ROKY 
Pravidelně každé: pondělí,  úterý a stře-
du 10 – 11 hod. (lze bez  rezervace)

n NÁBOR DĚTÍ  
VE VĚKU OD 5 -10 LET  

na všeobecnou sportovní přípravku na
školní rok 2015/2015,Středa 16 - 17
hod. , čtvrtek 16 - 17  hod. 

n CARDIO KRUHOVÝ TRÉNINK
Pravidelně každé: pondělí 18.00
–19.00 hod., středu  17.30 - 18.30 hod.
(nutná rezervace)

n CVIČENÍ S VANDOU
FYZIOBALLY (fitness + posilování)  - stře-
da 18 – 19h
Gymnázium F.M.Pelcla, malá tělocvična,
bez rezervace
BOSU (kardio + fitness) – úterý a čtvrtek
17 – 18h
Carmina, nutná rezervace předem
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ, PO PORODU a
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ – čtvrtek 18 – 19h
budova Rychnovského dětského sboru,
Carmina (nad náměstím za tržnicí), bez
nutnosti rezervace míst
fitMAMA – v září každou středu 10:00 -
sraz před jízdárnou v zámeckém parku
RK, s sebou děti, kočárky, sportovní oble-
čení a karimatku. 
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI OD NAROZENÍ
DO 1 ROKU nebo než začne běhat -
Poliklinika, ambulance fyzioterapie, dle
domluvy.

www.VIAVITAE.cz, 737/204635 
Mgr. Vanda Janetzky – fyzioterapeut

n PILATES 
Místo konání:
tělocvična MŠ Láň Rk, pondělí od 17.30
hod. Vibrační plošina, lymfoven, UZ kavi-
tace-ukázková hod.
Reha středisko, Českých bratří 1388, RK

kontakt.www.rehabilitace.rk-ic.cz
Dr. O. Zachariášová,

tel.494 533 978 dop.

CENTRUM 5KA

n St 3.6. od 17,30  
Černíkovice – Rychnov   
mistrovské utkání mužů v B třídě
n So 6.6.  od 17:00 
LOKO HK – Rychnov  
mistrovské utkání mužů v B třídě
n So 6.6. od 10:00 
Vrchlabí – Rychnov  
mistrovské utkání st. dorost U19
n So 6.6. od  12:15 
Dvůr – Rychnov  
mistrovské utkání st. žáků U13
n So 6.6. od 9:00 
Týniště –Rychnov  
mistrovské utkání ml. žáků U13
n So 6.6. od  9:00 
Týniště – Rychnov 
mistrovské utkání st. přípravky
n Ne 7.6. od  17:00 
Rychnov - Červený Kostelec 
mistrovské utkání mužů A třídy
n Pá 12.6. od 18:00 
Černilov – Rychnov 
mistrovské utkání st. žáků U15
n So 13.6.  od 17:00 
Rychnov - Vysoká 
mistrovské utkání mužů v A třídě
n So 13.6. od 14:00 
Č.Meziříčí – Rychnov   
mistrovské utkání mužů v B třídě
n So 13.6. od 14:45
Jaroměř/Smiřice –Rychnov
mistrovské utkání st.dorost U19
n Ne 14.6. od 9:00 
Častolovice –Rychnov  
mistrovské utkání ml.žáků U13
n Ne 14.6. od   9:00 
Častolovice -  Rychnov 
mistrovské utkání st. přípravky

n BODY FORM - POSILOVÁNÍ
Vždy v neděli 19 - 20 hod
(nutná rezervace)

n RANNÍ POWERJÓGA
Každé pondělí a středu  8 - 9 hod. 
(lze bez  rezervace)

Více informací získáte na našem
webu   www.brsportcentrum.cz

n SOLNICKÁ SLANÁ STEZKA 
So 6.6.2015

– 43.ročník Start: Společenský dům
Solnice od 6.45 do 9.30 hod.Uzávěrka
akce v 16.30 hod. Více na www.solnice.cz

n KRAJSKÉ KOLO 
SVOJSÍKOVA ZÁVODU
6. - 7.června 2015

Rychnov nad Kněžnou

n SMÍŠENÝ KOMORNÍ SBOR X - TET 
10. 6. 2015 ,18:00

Vás srdečně zve na červnový koncert do
Synagogy v RK. Přijďte s námi oslavit
naše 15-tiny!
n DEN ÚSMĚVŮ 

DĚTÍ S HANDICAPEM
So 13.6. od 13.00 hod.

Rybná nad Zdobnicí
Odpoledne plné zábavy, soutěže pro děti
n 4.ROČNÍK FESTIVALU 

VAMBERÁK 2015
So 13.6. od 14 hod

Louka za fotbalovým stadionem, 
Podrobnosti na www.vamberak.cz
n LEGIOVLAK V HRADCI KRÁLOVÉ

15.6 – 28.6.2015
Legiovlak přijede na Hlavní nádraží v
Hradci Králové v pondělí 15. června v 10
hodin a přístupný bude zdarma zájem-
cům o vojenskou historii každý den až do
neděle 28. června. Ve všední dny od 8 do
18 hoda o víkendu od 9 do 19 hod
n ZŠ MOZAIKA PRO PŘÍRODU: 

KOSENÍ
Po 15.6.2015, 16:00 – 19:00

Kurz klasického sečení kosou pro veřej-
nost. Přijďte si vyzkoušet sečení kosou,
naučit se  správnou techniku kosení nebo
si jen připomenout jací jste sekáči. S
sebou: vlastní kosu – pokud máte, špe-
káčky dle chuti, děti, sportovního ducha a
dobrou náladu
Místo konání: školní pozemek u Javornice.
Předběžná rezervace mailem, telefonicky či
osobně koordinátorce projektu – vitako-
va@seznam.cz či 776045210. 
n OSLAVY 125 LET OD ZALOŽENÍ 

SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
PANSKÁ HABROVÁ
So 20. 6. 2015, od 13:00

Čeká na Vás soutěž v požárním sportu,
ukázka hašení historickou technikou,
pochoutky z grilu, hudba  a dobrá zábava.
Místo konání:
u Hasičské zbrojnice v Panské Habrové.
n BENEFIČNÍ KONCERT 

UNI BIG BAND
So 21.6. 2015, od 17.00 hod

pro Domácí hospic Setkání o.p.s.
Místo konání: 
zahrada Muzea krajky ve Vamberku
n FARMÁŘSKÝ A ŘEMESLNÝ 

JARMARK 
Ne 28.6.2015, 9:00 -16:00 

Místo konání: Staré náměstí

n SETKÁNÍ RYTÍŘŮ A PRINCEZEN
Ne 14.6.2015, 15:00

Program pro nejmenší princezny a rytíře,
program plný soutěží, malé divadélko s uni-
kátní netradiční prohlídkou zámku pro
nejmenší! Přijďte si to vyzkoušet! Kostýmy
vítány! (nejsou podmínkou!). 
Cena: 40,-. Místo konání: zámek. 

n TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY
29. a 30.6.2015, 8:00 – 15:30

Dny plné pohybu, dílniček, her a zábavy. Pro
děti od 1. třídy. Pro předem přihlášené do
27. 6. na recepci Déčka. Cena: 200 Kč /
den, lze přihlásit  na 1 či 2 dny.  

PRACOVNÍCI DÉČKA PŘEJÍ VŠEM DĚTEM I
DOSPĚLÝM SLUNEČNÍ PRÁZDNINY PLNÉ
POHODY A ODPOČINKU!
BUDEME SE TĚŠIT V NOVÉM ŠKOLNÍM
ROCE A OD ZÁŘÍ SE MŮŽETE OPĚT
PŘIHLAŠOVAT DO VŠECH ZÁJMOVÝCH
KROUŽKŮ, KTERÉ JSME PRO VÁS
PŘIPRAVILI!
DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE 
NA www.deckoviny.cz



Hotel Studánka****
Wellness, beauty, sport
Restaurace, vinárna

Letovisko Studánka 505
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Česká republika

Recepce tel.: +420 494 389 200
E-mail: recepce@hotelstudanka.cz
GPS:  50.168888, 16.32057

Web: www.hotelstudanka.cz
Facebook: hotelstudanka.cz
Matrix HOTELS s. r. o.
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12. 6. TANČÍRNA – společenský sál hotelu Studán-
ka, od 20:00 hod, vstupné: 170,- Kč / pár
TURNAJ V MARIÁŠI -  na všechny způsoby, hra-
je se s fotbalovou legendou Ladislavem VÍZKEM, 
Startovné: 70,- Kč
Hosté - Ladislav Vízek, Karol Dobiáš, Antonín Pa-
nenka, Uzávěrka přihlášek: 9. června v 15.00 h
Začátek v 17,00 hod. hraje se ve třech nebo čtyřech 
hráčích u stolu turnajovým způsobem.

13. 6. VÍKEND PRO CELOU RODINU - sportovní
odpoledne pro děti s bábou Halabábou, 11:00 hod.
Sportní den od 13,00 hod. beseda s fotbalovými legen-
dami – VÍZEK, PANENKA, DOBIÁŠ, PLAŠIL, … Auto-
gramiáda, hry, soutěže, ŽÁKAJDA ZE STUDÁNKY

14. 6. KONCERT - Hana Zagorová a Petr Rezek - 
v přírodním amfi teátru od 19:30 hod.

        
26. 6. POLÁČKOVO LÉTO - 2015 
HUBERTOVI TRUBAČI - koncert kvarteta lesních 
rohů / od 16,30 hod. / Přírodní amfi teátr / 
Vstupné: 80,- Kč
28. 6. VEČER SVĚTOVÝCH MUZIKÁLŮ / Hity z nej-
známějších světových muzikálů od 21:00 h / 
Přírodní amfi teátr / Vstupné: 300 Kč

HANA ZAGOROVÁ
& PETR REZEK

Ladislav 
Vízek

Poláčkovo
Léto

na Studánce
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Déčko děkuje!

Déčko-DDM v Rychnově nad
Kněžnou i tento školní rok nabízelo
různé formy trávení volného času v
našem městě od pravidelných
kroužků až po jednorázové velké
akce. Jsem velmi potěšen převláda-
jícím přístupem a názorem rodičů,
kteří využili našich zájmově-vzdělá-
vacích služeb. Novým trendem spo-
lečnosti je důraz kladený na vývoj
dítěte a součinnost rodiny. Dítě u
nás rozvíjí svůj zájem, seznamuje se
s novým kolektivem, v novém bez-
pečném prostředí, vznikají nová přá-
telství. Vše, co se u nás naučí,
později využívá ve svém životě. 

A TADY NĚKOLIK ČÍSEL. 

I v letošním roce se nám povedlo
otevřít přes 156 zájmových kroužků
pro 1300 účastníků od nejmenších
až po dospělé, o které se staralo 72
externích lektorů a 4 interní pedago-
gové v DDM. Povedlo se uspořádat
přes 90 víkendových akcí a téměř
300 akcí celkem, od malých dílniček
až po akce typu Karneval, Čarodějni-
ce, Den Země, O rychnovský pohá-
rek,…V letošním roce jsme se zapoji-
li o do celorepublikové akce „Férová
snídaně“ v zámeckém parku,
Celostátní velké výměny zkušeností
v Brně. Všechny akce proběhly skvě-
le. Zde musím vyzdvihnout spoluprá-
ci se všemi složkami našeho města
(od vedení města, odboru školství,

správy majetku, ochrany živ. prostře-
dí, … až po městskou policii), bez
jejich vstřícnosti by se jednotlivé
akce nemohly uskutečnit v takovém-
to rozsahu (viz. Čarodějnice, O rych-
novský pohárek,…). Dále nesmím
zapomenout na spolupráci s MŠ, ZŠ,
SŠ, rychnovským zámkem, Kulturou
s.r.o.,  a ostatními našimi sponzory a
partnery, kteří podporují volný čas
dětí v našem městě. Povedlo se
uskutečnit spoustu akcí za podpory

Královéhradeckého kraje v rámci
grantové dotace, dále realizované
projekty  „Evropské dobrovolné služ-
by“ či „Stáže ve firmách“. Závěrem
velké poděkování patří mým kole-
gům, externím spolupracovníkům a
stovce dobrovolníků, bez jejich
nadšení by se toto nedalo zrealizo-
vat! Všem patří velké díky a budu se
těšit na další spolupráci v novém
školním roce! 

Mgr. Josef Solár (ředitel DDM)

Ohlédnutí za letošním školním rokem

Déčko

Prvenství pro ZŠ Vamberk a ZŠ Slatina nad Zdobnicí
Na dopravním hřišti v
Rychnově nad Kněžnou pro-
běhla dne 12. května 2015
dopravní soutěž mladých cyk-
listů. Organizátoři soutěže při-
pravili stejně jako každý rok
soutěž pro žáky 5. - 9. ročníků
základních škol okresu
Rychnov nad Kněžnou.
Soutěžilo se ve dvou kategori-
ích, přičemž se jednalo o čtyř-
členná družstva (2 chlapci a 2
dívky). Děti poměřují své síly a
schopnosti ve čtyřech povinných disciplínách: pravi-
dlech silničního provozu (test), jízdě po dětském
dopravním hřišti, jízdě zručnosti na kole a poskytování
první pomoci. 
Letos se sportovního klání zúčastnilo čtrnáct škol, cel-
kem tedy 84 dětí. Prvenství v mladší kategorii si zaslou-

ženě připsala ZŠ Vamberk,
před ZŠ Rokytnice v Orlických
horách a ZŠ Doudleby nad
Orlicí.
První místo ve starší kategorii
získala ZŠ Slatina nad
Zdobnicí, opět před ZŠ
Rokytnice v Orlických horách a
ZŠ Doudleby nad Orlicí.
Závěrem patří poděkování uči-
telům, kteří se výuce dopravní
výchovy na školách věnují,
Autoškole Podorlicko Jiří

Myšák z Kostelce nad Orlicí, policistům Dopravního
inspektorátu v Rychnově nad Kněžnou, strážníkům
Městské policie v Rychnově nad Kněžnou a všem ostat-
ním, kteří ochotně znovu a znovu přicházejí pomáhat
jako rozhodčí. Bez nich by se tuto soutěž nepodařilo
uspořádat.            Svatava Tichá a pořadatelé soutěže

Žáci z Mozaiky na návštěvě u kosteleckých modelářů
Jak už je v naší škole zvykem, koná
se několikrát do roka akce školního
klubu a ta dubnová přilákala hlavně
žáky z prvního stupně. Proč? Jelo se
totiž „na vláčky“! Ne, opravdu jsme
nepostávali okolo kolejí a nečekali
na projíždějící vlak, ani jsme nesle-
dovali přestavbu rychnovského nád-
raží, jeli jsem se podívat na vláčky
mnohem menší, navštívili jsem totiž
kroužek „Železniční modeláři“ při
DDM v Kostelci nad Orlicí. Těšili jsme
se na téměř patnáct metrů dlouhé

kolejiště, na kterém jezdily vláčky
krajinou inspirovanou  naším regio-
nem. Obdivovat jsme mohli napří-

klad kostelecké nádraží, zastávku v
Petrovicích nebo cyklostezku vedou-
cí Grundou. Velkým překvapením byl

ZŠ MOZAIKA po silnici jezdící autobus. Nejenže
jsme dostali možnost vyrobit maličké
dřevěné paletky jako náklad vlaku
nebo hromady dřeva, které ihned
doplnily krásnou krajinu kolejiště,
ale někteří mohli i spolupracovat na
ovládání vláčků, což byl velký záži-
tek. Naše díky za podařenou akce
patří obětavým vedoucím kroužku,
především panu Petru Urbanovi, ale
i dětem, kteří do kroužku chodí. A
ačkoliv se naše návštěva konala
mimo jejich pravidelná setkání,
ochotně přišli a pomáhali obsluho-
vat složitý chod železnice.         ZŠM

Náboženská obec 
Církve československé husitské 

v Rychnově nad Kněžnou
Farářka  Mgr. Alena Naimanová,

bytem Rychnov n. Kn.,    
Bezručova 16, tel. 494 534 854

nebo 739 071 416 
mail: naina@seznam.cz

Bohoslužby v červnu:   
14.6. v 8,30
28.6. v 8,30 

Klub KaKaDú pro děti:  
závěrečné setkání 

v pátek 5.6. ve 13,30

Bližší informace na vývěsce 
u Husova sboru.

oznámení
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Čarování ve Čtyřlístku 

Dnes do školky každý spěchá,
překvapení ho tam čeká, čaro-
dějka za vrátky, dnes nebudou
pohádky.... 

Dnes se totiž sešly ve Čtyřlístku
nejrůznější čarodějky báby,
babice a babizny, ale také čaro-
dějové a ježidědkové v čaroděj-
nických převlecích vyzdobené
nejrůznějšími doplňky 

a čarodějnickými rekvizitami. 
Po celé školce byla od rána sly-
šet  veselá hudba, legrační pís-
ničky, hrátky, kouzelná zaříkáva-
dla a především radostný smích
spokojených dětí. A proč právě
dnes? 

Ve školce jsme měly od rána
slavnostní čarodějnický rej a na
zahradě nás po kouzelné sva-
čince čekalo čarodějnické sko-
tačení a dovádění s Inkou

Rybářovou a Dendym Rybičkou.
Bylo to představení s nezapo-
menutelným, hudebně pohybo-
vým čarováním, sluníčko se na
nás vesele usmívalo, a tak jsme
společně celá školka, prožili
úžasný den v legraci, pohodě,
plné zábavy, pohybu a veselého
muzicírování. 
Děkujeme za skvělou zábavu a
nové zážitky.

Šťastné čtyřlístkové děti.

Den Země a milé setkání s náchodskými studenty
Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad
Kněžnou přivítala studenty ze Střední odborné
školy sociální – Evangelická akademie z Náchoda.
Zaměření této školy je Sociální činnost - sociální
vychovatelství a sociální pečovatelství. Jejich zájem
podívat se do naší školy byl oprávněný, neboť
naším cílem bylo přiblížit studentům problematiku
a zároveň možnosti, jak se naši žáci se speciálními
vzdělávacími potřebami vzdělávají. Ukázat, co je
naší každodenní povinností při plnění jejich povin-
né školní docházky, předvést různé kompenzační
pomůcky, zdůraznit důležitost asistentů pedagoga
a osobních asistentů. To vše se nám podařilo
17. 4. 2015 v dopoledních hodinách na odlouče-
ném pracovišti Českých bratří na Láni, kde jim bylo
nabídnuto kromě upomínkových dárků i malé

pohoštění, které připravila asistentka pedagoga s
jednou ze žákyň střední praktické školy. Věřím, že
toto setkání bude přínosem pro jejich výběr budou-
cího povolání, neboť s takto nadšenými studenty
se jen tak často nesetkávám. 

Za pedagogický sbor 
Ludmila Brandejsová

DEN ZEMĚ 
Ve středu 22. dubna jsme si do školy nepřine-

sli  žádné učení, přesto jsme se však naučili spou-
stu zajímavého.  Prohlédli jsme si naši planetu, vší-
mali si  vodstva a kontinentů. Povídali jsme si o
tom, jak planetu znečišťujeme, kolik odpadu za rok
vyprodukuje každý z nás.  Procvičili jsme si, jak
odpad správně třídit a zkoušeli  jsme recyklovat
papír. Společně jsme si také vyrobili jednoduchou
čističku vody.  Babka kořenářka nám ukázala léči-

vé býlí a dokonce jsme si  společně s ní vyrobili z
bylinek výborné a zdravé občerstvení. Následně
jsem za pomoci mapy prozkoumali okolí naší školy
a všímali si jarní přírody. Teď, když víme, jak je pří-
roda krásná, budeme se snažit  ji chránit.y

ZŠ A PRŠ KOLOWRATSKÁ

MŠ ČTYŘLÍSTEK

Už jsem čtenář
Knížka pro prvňáčka 2014/2015
Městská knihovna se ve spolupráci s ZŠ
Mozaika přihlásila do projektu Už jsem čtenář.
Tento projekt vyhlašuje Svaz knihovníků a infor-
mačních pracovníků (SKIP) a naše knihovna se
do něho opět přihlásila, aby mohla podpořit prv-
ňáčky ve čtenářství. 

Děti v průběhu roku navštívily knihovnu, kde si
povídaly o čtení a knížkách. Odměnou pro všech-
ny bylo 18.5. předávání knížek  pro prvňáčky od
pana Jiřího Žáčka - Odemyky Zamyky, která pro
tento rok byla vydána při této příležitosti. 
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ZŠ JAVORNICKÁ

ZŠ MASARYKOVA

Družstvo volejbalistek
30. dubna skvěle repre-
zentovalo naši školu   na
krajském kole v Jičíně.
Získalo 2. místo! Utkalo
se s družstvy z Trutnova,
Lázní Bělohrad, Hradce
Králové a Náchoda. Bylo
opravdu na co koukat. Při
posledním zápase s hráč-
kami z náchodského gym-
názia sám ředitel soutěže
pan V. Čurda hráčky chvá-
lil. Soutěž měla opravdu vysokou úroveň a všechny
zápasy byly velmi vyrovnané. Dívkám gratulujeme a
přejeme v příštím roce postup do republikového finá-
le, které letos jen o vlásek uteklo.
V kraji reprezentovaly: Rýdlová Lucie (8.A)-univerzál,
Frintová Veronika (8.A)-blok, Vlachynská Kateřina
(8.A)-blok, Marková Nikol (9.C)- nahrávka, Ehlová
Aneta (7.C)- smeč, Hovorková Kateřina (9.A)-smeč,
Pátková Kateřina (7.B)- smeč)                              MPH

Stříbro z krajského finále 

I letos se našim
sportovcům daří.
Zúčastnili jsme se atle-
tického čtyřboje v
Týništi n.O. Mladší
dívky i chlapci vybojo-
vali 1. místa. Družstvo
starších chlapců bralo
stříbrné medaile a
postoupilo do krajské-
ho kola. Starší dívky se
umístily na 3. místě. 

Okresní kolo Štafetového poháru 2015 se odehrálo v Dobrušce.
Dosáhli jsme čtvrtého místa, v jednotlivých kategoriích pak smíšená šta-
feta A vystoupala na příčku třetí a tým si z Dobrušky odvážel kromě diplo-
mu také bronzové medaile!

Ve čtvrtek 7. 5. 2015 se v Týništi n. O. konal Pohár rozhlasu. Starší
chlapci i dívky obsadili 2. místa. Mladší chlapci získali bronz a mladší
dívky zlato.  V krajském kole v Novém Městě nad Metují nás budou
reprezentovat mladší dívky a starší chlapci. Všem našim sportovcům
patří velká gratulace!!!      J. Pikalová, K. Solárová

Děkujeme firmě Eurepap s.r.o., zejména vedoucímu rychnovské
provozovny panu Halbrštátovi za vstřícnost a skvělou spolupráci.
Sběr papíru je na naší škole tradicí, pořádáme ho zhruba pětkrát
ročně a firma Eurepap nám poskytuje velmi dobré podmínky.

Vedení Základní školy Javornická, Rychnov nad Kněžnou

Velká dávka zábavy a poznání čekala v
úterý 21. 4. na žáky 4. A a 4. C v nově otev-
řeném science centru VIDA! v Brně. Žáci
měli možnost zažít si vědu na vlastní kůži
při prozkoumávání 151 exponátů, na 4600
metrech čtverečných chytré zábavy mohly

ve 4 tematických sekcích (Planeta,
Civilizace, Člověk a Mikrosvět) na desítkách
interaktivních stanovištích nabrat znalosti,
které pak zúročily v laboratorních dílnách a
milým zpestřením byla i science show ve
vidáckém Divadle vědy. Věříme, že toto
zábavné objevování nebylo naše poslední a
že se do Brna opět někdy podíváme…

K. Solárová 

Věda v Brně
Oblíbená 
magnetická 
stavebnice
Magnetickou stavebnici GEO-
MAG pocházející ze Švýcarska
milují snad všechny děti. Díky
svému jednoduchému systému
a fantazii „stavitelů“ mají mož-
nost vzniknout unikátní obraz-
ce a díla. V době počítačů, tab-
letů a smartphonů je úžasné,
když chvíli vítězí představivost a
tvořivost nad chytrou technikou.
Naši žáci 1.stupně vědí, že se
na ni každoročně mohou těšit.
Děkujeme.

Učitelé a žáci 1.stupně

Vítězství v Poháru rozhlasu I v letošním školním roce jsme si tento svá-
tek připomněli bohatým programem. Na
druhém stupni probíhalo současně několik
přednášek a aktivit. Velký dík patří panu
MVDr. Tomáši Klíchovi. Ten si pro 6. a 7. roč-
ník připravil poutavou přednášku o práci
veterináře a zvířatech vůbec.
Žáky 9. ročníku zase pracovníci rychnovské-
ho AQUA servisu seznámili s vodovodní a
kanalizační síti Rychnova a ukázali jim
úpravny vody. Také jim bych chtěla touto
cestou poděkovat. Kolem školy, ale i v učeb-
nách probíhal velký jarní úklid. Každý přidal
ruku k dílu. Žáci také zhlédli různé filmy
zabývající se ekologickou tématikou a se
svými třídními učiteli trávili i čas v přírodě. 
Tento den by si měl každý uvědomit zranitel-
nost naší planety. V ZŠ Javornické se na
Den Země nezapomíná.                         MPH

Den Země

Družstvo ve složení Martin Kocman, Vojta Lihařík,
Filip Pavlíček, Tadeáš Tobiška, Jirka Ciran, Roman
Kodytek, Pepa Láska a Marek Dirlam zazářilo v okres-
ním kole Poháru rozhlasu v atletice v Týništi nad
Orlicí. V silné konkurenci nenašlo přemožitele a zvítě-
zilo. V krajském finále v Novém Městě nad Metují
obsadili kluci čtvrté místo. Gratulujeme a děkujeme
za vzornou reprezentaci školy.                                 ZP

Sportovní úspěchy

Poděkování firmě Eurepap s.r.o.
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Stalak cup 2015
Pořadatelský tým ovládl kategorii starších žáků
Na start  devátého ročníku závodu horských kol Stalak Bike Cup
se v neděli 3. května postavilo za ideálního cyklistického počasí
celkem 115 závodníků všech věkových a výkonnostních kategorií.

Badminton Rychnov n. Kn., z.s. odjel ve třetím květ-
novém víkendu, na jeden z posledních turnajů v této
sezóně, do Českých Budějovic. Konal se zde již tra-
diční Přebor družstev v kategoriích U13 a U15. Naši
svěřenci postavili hned dvě družstva ve věkové kate-
gorii U15. První ve složení: Hynek Tomáš, Strnad
Tomáš, Strnadová Iveta a Kubečková Tereza ( z oddí-
lu TJ SOKOL Dobruška). Členy druhého byli:
Cvejnová Michaela, Tichá Barbora, Pavlíček Filip a
nejmladší hráč Viesner Ondřej (ročník narození
2003).  V kategorii U13, nastoupila naše děvčata
Muchová Justýna a Šalomounová Eliška za družstvo
Sokola Dobruška a výrazně jim pomohla k vybojová-
ní krásného 2. místa. Každé družstvo odehrálo na
tomto turnaji, během jediného dne, 25 zápasů.
Bojovalo se tak až do velmi pozdních večerních
hodin, ale stálo to za to. První družstvo našich star-

ších žáků si vybojovalo 1. místo po přesvědčivém
výkonu. Zejména potěšila porážka favorizovaných
Klimkovic, které zde v minulých ročnících pravidelně
vyhrávaly. Děkujeme všem našim badmintonistům
a trenérům za výbornou reprezentaci oddílu.

Na letní olympiádě dětí a mládeže, která se koná od
14. do 19. června v Plzni, budou náš oddíl,
Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. reprezento-
vat Hynek Tomáš a Strnadová Iveta, kteří byli nomi-
nováni za Královohradecký kraj. Blahopřejeme a
přejeme jim mnoho úspěchů. Příznivce badmintonu
a celou veřejnost si dovolujeme informovat, že oddíl
Badminton Rychnov n. Kn., z.s. má svoje nové inter-
netové stránky www.badmintonrk.cz, kde najdete
všechny potřebné oddílové informace včetně zají-
mavostí z turnajů.                                                 T.H.

Pozici favorita opět potvrdil obhájce loňského
prvenství Michal Kaněra z Ghost Mitas Racing
Teamu , který rozhodl o svém vítězství na
samém počátku závodu a v dalším průběhu již
svůj náskok jen navyšoval. Jeho suverénní
prvenství stylem start-cíl neovlivnil ani fakt, že
měl v nohách těžký sobotní závod českého
maratonského poháru. Naopak - na rychlé trati
se oproti loňskému roku zlepšil o téměř 5
minut. Michal Kaněra se tak stal již pětinásob-
ným vítězem Stalak Bike Cupu. Druhý skončil
Petr Adámek (Rocky Mountain Kola Rtyně),
jehož ztráta v cíli byla téměř čtyři minuty. Třetí
místo celkově vybojoval nejlepší z kategorie
masters Petr Tatíček (Eleven Mercedes Mitas).
V závodě veteránů, příchozích a dalších katego-

rií, vypsaném na tři kola, zvítězil  Aleš Balcar (TJ
Sokol Nové Město n.M.) s půlminutovým násko-

kem před nejlepším kadetem Jakubem
Schierlem (Remerx Merida Team). O další půlmi-
nutu zpět dojel celkově třetí Antonín Hodr (Pro
Music Prolog Bike). Nejlepší veteráni se tento-
krát nevešli do první desítky, první z nich Jiří
Krejsar (INS Náchod) byl jedenáctý.

Pořadatelský tým Stalak Devoss Rychnov nad
Kněžnou výborně reprezentovali zejména jeho
nejmladší členové. Jan Maryška byl první a Jan
Stuchlík třetí, oba v kategorii starší žáci.

Poděkování pořadatelů z občanského sdru-
žení MTB Team Rychnov n.Kn. patří zejména
firmě STALAK Rychnov n.Kn. Dále pak partne-
rům závodu - firmám IndiGO, KREDO, KRÁLÍČEK
INTERIÉRY, Střechy H&S , Pavel Stanček –
TEMPE, Radomír Hovorka - Spider´s Centre a
Rychnovskému deníku. V neposlední řadě i
Městu Rychnovu a jeho zastupitelům i pracovní-

kům za jejich vstřícnost.
Děkujeme tímto všem

závodníkům za předvedené
výkony a divákům za vytvoře-
ní perfektní atmosféry na
trati. Zároveň tímto zveme
na Malý Stalak Bike Cup,
určený dětským závodní-
kům, který se uskuteční v
neděli 30.srpna 2015.
Více informací, celkové

výsledky a fotogalerie na
webu www.stalak-devoss.cz.

Za MTB Team 
Rychnov nad Kněžnou: 

Ing.Petr Stuchlík

Foto: Hana Maršíková
a Martin Lorenc

Badmintonisté přivezli zlato z jižních Čech 
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Lupenice se chystá na jubilejní
50. ročník volejbalového turnaje.
Stejně jako každý rok se uskuteč-
ní předposlední srpnový víkend,
což letos vychází na 22. a 23.
srpna. Kulatý ročník bude skuteč-
ně výjimečný.
“Chceme, aby ta 50. volejbalová
Lupenice byla skutečně výjimeč-
ná. Snažíme se všechno připravit
tak, aby to pro volejbalové
nadšence byl ten nejlepší prázdni-
nový víkend,” říká šéf lupenického
Sokola David Čižinský. 

Volejbalový turnaj je určený pro
volejbalisty všech kategorií i
výkonnostních skupin. Zahrát si
tady mohou soutěžní hráči, i
nadšení amatéři. Víkend v
Lupenici není jen sportovní, ale
především společenská událost. 
“Na sobotu připravujeme zajíma-

vý doprovodný program. Zahrají
kapely Čí je to vina? a AC/DC
Czech Revival. Ke sportu patří
pořádný rockový nářez, tak snad
si to všichni společně parádně uži-
jeme,” dodává Čižinský. 

Při této příležitosti vznikla i inter-
netová prezentace www.volejbal-
lupenice.cz, kde průběžně najde-
te informace o přípravách na tur-
naj.                                             TZ

Odznak všestrannosti olympijských vítězů
Okresní kolo OVOV opět hostil rychnovský atletický stadion

Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů je spor-
tovní program určený sportovně nadaným školákům.
Žáci díky němu mají možnost porovnat své výkony s
ostatními spolužáky a také školami v celé ČR. 

Pořadatelskou školou byla i letos ZŠ
RK, Masarykova ve spolupráci s
Městem RK. Žáci našeho okresu
soupeřili v šesti disciplinách: běh na
60m, hod medicinbalem, kliky, ská-
kání přes švihadlo, trojskok a volitel-
ná soutěž dribling nebo běh na
1000m. 

Musíme poděkovat všem zúčast-
něným za vzorný přístup k soutěži,
takže vše šlo naprosto hladce. V
soutěži jednotlivců stáli na stupních
vítězů zástupci ze všech zúčastně-
ných škol a do krajského kola soutě-
že postupují kromě jednotlivců žáci
domácí, tedy ZŠ RK Masarykova, 2.

Blíží se nám letní měsíce a to pro
plavecký bazén znamená konec zim-
ního provozu. Končí plavecké kurzy a
kroužky, zkracuje se provozní doba
sauny, ustávají některé pravidelné
akce, ale na druhou stranu přibude
možností volného plavání pro veřej-
nost.

Za hezkého počasí bude již otevře-
na bazénová zahrada ke slunění,
hraní i odpočinku. Nově si můžete
zapůjčit různé hry či vybavení pro děti
i dospělé. Např. kroket, petanque,
kuželky aj. 

V první polovině června je plánova-
ná odstávka provozu. Je třeba po
roce opět udělat nutné generálky
zařízení, sanitační práce, výmalbu
prostor, inventury, opravy a reklama-
ce. Pro veřejnost bude v tyto dny
bazén zcela uzavřen. Děkujeme za
pochopení.

Po odstávce tj. 15.6.2015 nabídne-
me návštěvníkům rozšířenou otvírací
dobu a zvýhodněný letní ceník, který
potrvá celé prázdniny až do neděle
30.8.2015 včetně. 

Letní sleva se vztahuje i na perma-
nentkáře. Pří průchodu turniketem
se strhne hodinová sazba dle ceníku
pro permanentky a další peníze se

odečítají až po 120 minutách.
Navíc jsme připravili akci na vstupné
„Rodiče vítáni“. Která poběží také od
15.6.2015. Na celé léto navyšujeme
rodinnou slevu z 10 na 50%. Tzn.
například vstupné pro dva dospělé s
dvěma dětmi do 15 let za pouhých
160,- na 2 hodiny 

BRK
Více na www.bazenrk.cz

Po červnové odstávce již v letním režimu
Pravidelné informace z rychnovského plaveckého bazénu

OTVÍRACÍ DOBA V LÉTĚ     (15.6. – 30.8.2015)
Pondělí 6:00 – 7:30 10:00 - 21:00
Úterý 6:00 – 7:30 10:00 - 21:00
Středa 10:00 - 21:00
Čtvrtek 6:00 – 7:30 10:00 - 21:00
Pátek 10:00 - 21:00
Sobota 10:00 - 21:00
Neděle 10:00 - 21:00

LETNÍ CENÍK (15.6.2015 – 30.8.2015)
1+1 hod. 1,5+1,5,hod   2+2 hod celodenní

bonus bonus bonus
Podpulťáčci 10,- 10,- 10,- 10,-
Děti do 10 let 60,- 75,- 90,- 100,-
Studenti 70,- 90,- 110,- 140,-
Dospělí 90,- 125,- 155,- 180,-
Senioři 70,- 90,- 110,- 140,-
ZTP 60,- 75,- 90,- 100,-

Přípravy na 50. volejbalovou
Lupenice začaly. 
Nepropásněte registraci!

příčku obsadila ZŠ RK Javornická a
na 3. místě skončila ZŠ Solnice. 

Velký dík patří rozhodčím a jejich
asistentům (žáci 8. A a 9. A) i vedou-
cím učitelům z jednotlivých škol ZŠ
RK Javornická, ZŠ a MŠ Javornice,
ZŠ Solnice a ZŠ Deštné v Oh. Na
celou soutěž dohlíželi a ocenění pře-
dávali Mgr. Jana Drejslová, místosta-
rostka RK a David Novotný z
Olympijského výboru OVOV. Sportu
zdar a budeme se těšit na další
podobné akce v RK! 

Mgr. Radka Polívková 

Ve čtvrtek 14. května 2015 ve
věku nedožitých 33 let nečekaně
odešel brankář, ale hlavně vyni-
kající člověk a kamarád, Vlastimil
Lasák. 
Svůj fotbalový život spojil s kluby

Spartak Rychnov nad Kněžnou a
Velešov Doudleby nad Orlicí. 

Měli jsme to štěstí, že jsme byli
součástí jeho života. 
Právě to štěstí, které mu ve čtvr-

tek chybělo, aby tu mohl být dnes
s námi. 
Čest jeho památce!

kamarádi



n RM vzala na vědomí oznámení Základní školy Rychnov nad Kněžnou,
Masarykova 563, Rychnov n. Kn. o vyhlášení volna pro žáky školy ve
dnech 29.6.-30.6.2015.
n RM schvaluje rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organi-
zací: Mateřská škola Kytička, B. Němcové 648, Rychnov n. Kn., Mateřská
škola Sluníčko, Javornická 1379, Rychnov n. Kn., Mateřská škola Láň,
Českých bratří 1387, Rychnov n. Kn., Mateřská škola Čtyřlístek, Mírová
1487, Rychnov n. Kn., Mateřská škola Klíček, Na Drahách 129, Rychnov
n. Kn., Základní škola Masarykova 563, Rychnov n. Kn., Základní škola
Javornická 1596, Rychnov n. Kn., Základní škola a mateřská škola Roveň
60, Rychnov n. Kn., Dům dětí a mládeže, Poláčkovo nám. 88, Rychnov n.
Kn., Základní umělecká škola, Panská 1492, Rychnov n. Kn., Školní jídel-
na RK, U Stadionu 1229, Rychnov n. Kn. a Plavecký bazén RK, Javornická
1720, Rychnov n. Kn. za rok 2014, dle předloženého návrhu. 
n RM projednala a doporučuje ZM ke schválení poskytnutí dotace spor-
tovním klubům, spolkům a Sborům dobrovolných hasičů na rok 2015, dle
předloženého návrhu.
n RM schvaluje uzavření dohody mezi Městem Rychnov nad Kněžnou
jako pronajímatelem a panem Luďkem Petrákem, bytem Kvasiny 42 jako
nájemcem prostor sloužících podnikání v čp. 79, Panská ul. v Rychnově
n. Kn. - Restaurace Národní dům, dle předloženého návrhu.
n RM schvaluje na základě doporučení komise pro posouzení a hodno-
cení nabídek na veřejnou zakázku na realizaci stavby: „Stavební úpravy
vodovodu a kanalizace v hlavní komunikaci Lipovka“ vítězem poptávkové-
ho řízení společnost MATEX HK s.r.o., Hradec Králové, Slezské Předměstí,
Kladská 181/55, IČ: 25968807 a pověřuje starostu města podpisem
Smlouvy o dílo s vybranou společností.
n RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na úpravu projektové dokumen-
tace na stavbu „Stavební úpravy vodovodu a kanalizace v hlavní komuni-
kaci Lipovka s IKKO Hradec Králové s.r.o., se sídlem třída SNP 402/48,
Hradec Králové, IČ: 27482782 a pověřuje starostu města podpisem
Smlouvy o dílo s vybranou společností.
n RM schvaluje na základě doporučení komise pro posouzení a hodno-
cení nabídek na veřejnou zakázku na realizaci stavby: „Oprava fasády MŠ
Kytička“ vítězem poptávkového řízení společnost AVI-MONT s.r.o., Ústí n.
Orl., 17. listopadu 77, IČ: 27555411 a pověřuje starostu města podpisem
výše uvedené smlouvy.
n RM souhlasí s umístěním veřejné komunikační sítě společnosti O2
Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2 do
budovy s čp. 1556 Městská Habrová ve vlastnictví Města Rychnov nad
Kněžnou a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o umístění veřej-
né komunikační sítě.
n RM vzala na vědomí odpověď k dopisu pana Jaroslava Kosa, Rychnov
n. Kn., Chaloupky 393 ze dne 22.3.2015 a stanoviska odborů správy
nemovitostí, odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy a společnos-
ti Městské lesy Rychnov nad Kněžnou, s.r.o  ke stavu v lokalitě Včelný.
n RM schvaluje 
1. uzavření Smlouvy č. 14196373 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na
realizaci akce „Energetické úspory – ZŠ Rychnov nad Kněžnou“ s výší dota-
ce 157.453,70 Kč se Státním fondem životního prostředí České republiky,
se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, dle předloženého návrhu
2. uzavření Smlouvy č. 14196243 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na
realizaci akce „Energetické úspory – MŠ Rychnov nad Kněžnou“ s výší
dotace 99.557,40 Kč se Státním fondem životního prostředí České repub-
liky, se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, dle předloženého návrhu
a pověřuje starostu města podpisem výše uvedené Smlouvy č.
14196373 a Smlouvy č. 14196243.

Mgr. Jana Drejslová       Ing. Jan Skořepa
místostarostka starosta   

n ZM pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly:
1. stavu majetku města – Společenské centrum.
2. vyřizování žádostí a stížností.
3. činnosti Městské policie Rychnov nad Kněžnou.
4. provedení a vyúčtování prací na akci Nový kanalizační sběrač ze Sibiře.
n ZM vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 6/A/2015 k
31.3.2015.

n ZM schvaluje 
1. změnu Statutu „Pomocného fondu města Rychnov nad Kněžnou“, dle
předloženého   návrhu.
2. převedení zůstatku „Pomocného fondu města Rychnov nad Kněžnou“ 
na základní běžný účet Města Rychnov nad Kněžnou, dle předloženého
návrhu.
n ZM schvaluje dokument „Zásady a pravidla města Rychnov nad
Kněžnou pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu města na kul-
turní, sportovní, vzdělávací a sociální aktivity“, dle předloženého návrhu.
n ZM schvaluje
1.  poskytnutí dotací sportovním klubům, spolkům a sborům dobrovol-
ných hasičů na rok 2015, dle předloženého návrhu.
2.  uzavření Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Rychnov nad  Kněžnou, dle předloženého návrhu.
n ZM schvaluje úpravy rozpočtu města, dle předloženého návrhu k
27.4.2015:
1. rozpočtové opatření číslo 8/II/2015.
2. úpravu rozpočtu „Pomocného fondu města Rychnov nad Kněžnou“.
n ZM schvaluje bezúplatný převod osobního automobilu HYUNDAI
ELANTRA SPZ 3H0 8889 z vlastnictví města Rychnov nad Kněžnou do
vlastnictví příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, se sídlem
Rychnov n. Kn., Poláčkovo nám. 88 a související uzavření Smlouvy o bez-
úplatném převodu osobního automobilu HYUNDAI ELANTRA SPZ 3H0
8889 s příspěvkovou organizací  Dům dětí a mládeže, se sídlem Rychnov
n. Kn., Poláčkovo nám. 88,  dle předloženého návrhu.
n ZM schvaluje prodej části p.p.č. 171/6 o výměře cca 6 m2 v k.ú.
Rychnov n. Kn. panu Bc. Martinu Šabatovi, bytem Palackého 109,
Rychnov n. Kn. za cenu 1.000,--Kč/m2 + náklady na zajištění prodeje.
n ZM schvaluje směnu  části p.p.č. 227/1 o výměře cca 5 m2 v k.ú.
Rychnov n. Kn. z vlastnictví manželů Magdy a Libora Pařízkových, bytem
Anatola Provazníka 1340, Rychnov n. Kn. za část p.p.č. 221/2 o výměře
cca 5 m2 v k.ú. Rychnov n. Kn. z vlastnictví města Rychnova nad Kněžnou.
Výměra navzájem směňovaných pozemků bude stejná, mezi smluvními
stranami nedojde k žádnému finančnímu vyrovnání. Náklady se směnou
spojené ponese město Rychnov nad Kněžnou.
n ZM schvaluje odkoupení  části p.p.č. 920/60 o výměře cca 300 m2 v
k.ú. Rychnov n. Kn. (pozemek, který se nachází vně oploceného sportov-
ního areálu BR Sport Centrum) od společnosti BR Sport s.r.o., se sídlem
Javornická 1705, Rychnov n. Kn. za cenu 100,-- Kč/m2. Náklady s prode-
jem spojené ponese město Rychnov nad Kněžnou. 
n ZM schvaluje bezúplatný převod částí p.p.č. 2982/1, dle GP č. 2731-
410/2014 označených jako nově vytvořená p.p.č. 2982/23 o výměře 19
m2 a jako nově vytvořená p.p.č. 2982/24 o výměře 13 m2, vše nacházejí-
cí se v k.ú. Rychnov n. Kn. z vlastnictví České republiky s příslušností hos-
podařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci
546/56, Nusle, Praha, do vlastnictví města Rychnova nad Kněžnou. 

Mgr. Jana Drejslová       Ing. Jan Skořepa
místostarostka starosta   

n RM vzala na vědomí žádost Nadačního fondu Gaudeamus při
Gymnáziu Cheb, Nerudova 7, Cheb  o poskytnutí sponzorského daru
na zakoupení knih o historii českých zemí pro účastníky finále XXIV.
ročníku největší dějepisné soutěže studentů gymnázií konané dne
26.11.2015 v Chebu a schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši
2.000,-- Kč Nadačnímu fondu Gaudeamus při Gymnáziu Cheb,
Nerudova 7, Cheb na zakoupení knih o historii českých zemí pro
účastníky finále XXIV. ročníku největší dějepisné soutěže studentů
gymnázií konané dne 26.11.2015 v Chebu. 
n RM pověřuje Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor sociálních
věcí, aby vydával závazná stanoviska v souladu s ustanovením § 33 odst.
6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů.
n RM souhlasí s  konáním  akce RC Rybka  a  OD5K10, o.s.
„Výtvarné řádění v parku“ pod záštitou Sboru  Jednoty bratrské v
Rychnově nad Kněžnou a  OD5K10, o.s. dne 20.6.2015 od 12:00
hod. do 18:00 hod.   na  Poláčkově náměstí  v Rychnově n. Kn., dle
předložené žádosti Sboru Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou
ze dne 14.4.2015.
n RM souhlasí s konáním  akce „Letní Music Jam 2015“ pod záštitou
OD5K10, o.s., se sídlem Komenského 39, Rychnov n. Kn.  a Sboru
Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou dne 27.6.2015 od 13:00 hod.

do 19:00 hod.   na   Pelclově nábřeží v Rychnově n. Kn.  na p.p.č. 1838 v
obci a k.ú. Rychnov n. Kn. /v prostoru mezi domy čp. 455 a čp. 521/, dle
předložené žádosti o.s. OD5K10 ze dne 14.4.2015.
n RM souhlasí s veřejným promítáním  filmů  v areálu zámeckého parku
v prostoru pod terasou zámecké jízdárny v Rychnově n. Kn. pod zášti-
tou společnosti Kultura Rychnov nad Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn.,
Panská 79, které proběhne ve dnech 29.7., 5.8., 12.8., 19.8. a
26.8.2015, dle předložené žádosti společnosti Kultura Rychnov nad
Kněžnou, s.r.o. ze dne 21.4.2015.
n RM schvaluje
1. Dohodu o ukončení  Nájemní smlouvy č. 8/2012 ze dne
19.6.2012 občanskému sdružení Bonton, se sídlem Rychnov n. Kn.,
Panská 1492  na nebytové prostory nacházející se ve III. NP domu
čp. 1492 na p.p.č. 80/1 v obci a k.ú. Rychnov n. Kn., Panská ul.,
Rychnov n. Kn.,  místnost  č. 336 o  výměře 19,62 m2 k 30.6.2015.
2. nájem prostor sloužících podnikání v čp. 1492  na p.p.č. 80/1 v
obci a k.ú. Rychnov n. Kn., Panská ul.,  Rychnov n. Kn., Společenské
centrum,  III. NP,  kancelář č. 336 o výměře 19,62  m2 občanskému
sdružení Region Panda, se sídlem Panská 1492, Rychnov n. Kn. za
těchto podmínek:  počátek nájmu 1.7.2015, nájem na dobu neurči-
tou  s tříměsíční výpovědní lhůtou, výše nájmu -  celkem   19,62 m2

- 1.200,-- Kč/m2/ročně,  každoroční valorizace nájmu,  +  služby,  účel
nájmu - činnost šachové školy. 
a  neschvaluje Dodatek k Nájemní smlouvě č. 10/2012 ze dne
31.8.2012 uzavřené s občanským sdružením Region Panda,
Rychnov n. Kn., Panská 1492,  týkající se snížení nájemného za
nebytový prostor v čp. 1492 na p.p.č. 80/1 v obci a k.ú. Rychnov n.
Kn., Panská ul., Rychnov n. Kn., místnost č. 337 o výměře  19,62  m2

od 1.7.2015.
n RM schvaluje pronájem 10 parkovacích míst u čp. 1432 v ul.
Strojnická v Rychnově n. Kn. pro klienty ubytovacího zařízení Lubomír
Šípek, Š+Š ubytovací služby, se sídlem Rychnov n. Kn., Strojnická
1432 a uzavření související Nájemní smlouvy, dle předloženého návr-
hu a pověřuje starostu města podpisem výše uvedené smlouvy.
n RM schvaluje výpůjčku    p.p.č. 910/36 a část  p.p.č. 910/44 v k.ú.
Rychnov n. Kn. (dopravní hřiště a  běžecký ovál na stadionu) slečně
Žanetě Langrové, bytem Jižní 1499, Ústí nad Orlicí a panu Tomáši
Vanžurovi, bytem Taušlova 159, Letohrad ve dnech 13.7.-17.7.2015
za účelem  pořádání příměstského tábora s atletikou pro děti v
Rychnově n. Kn., dle předložené  žádosti sl. Žanety Langrové a p.
Tomáše Vanžury ze dne 20.4.2015.
n RM schvaluje výpůjčku p.p.č. 970/2 o  výměře 482 m2, části p.p.č.
975/2 o výměře cca 35 m2, části p.p.č. 975/3 o výměře cca 48 m2,
části p.p.č. 975/4 o výměře cca 36 m2 a části p.p.č. 983 o výměře
cca 58 m2 (pozemky zaplocené k areálu Gymnázia Františka Martina
Pelcla), vše nacházející se v k.ú. Rychnov n. Kn. Gymnáziu Františka
Martina Pelcla, Hrdinů odboje 36, Rychnov n. Kn., jako obslužný pro-
stor. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou 10 let, výpo-
vědní lhůta bude 1 rok.
n RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce majet-
ku č. UZSVM/HRK/1594/2014-HRKM, uzavřené mezi Českou
republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 jako půjčitelem a městem
Rychnov nad Kněžnou jako vypůjčitelem. Dodatkem dojde ke změně
doby, na kterou je tato smlouva sjednána, která tak bude do
4.6.2022. Ostatní články smlouvy o výpůjčce zůstanou beze změny.
n RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu provedení stavby inženýr-
ské sítě „Chodník Dlouhá Ves - IV. etapa - kabelové vedení přípojky
veřejného osvětlení“ se Správou silnic Královéhradeckého kraje, se
sídlem Kutnohorská 59, Hradec Králové, dle předloženého návrhu a
pověřuje starostu města podpisem výše uvedené smlouvy.
n RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Sanace kanalizace
v ul. Úzká, Rychnov n. Kn.“ se společností TRASKO, a.s., se sídlem Na
Nouzce 487/8, Vyškov, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu
města podpisem výše uvedené smlouvy.
n RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spo-
lupráci při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobec-
ní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou
působností“ ze dne 1.11.2013 – registrační číslo projektu
CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 se Svazem měst a obcí ČR, se sídlem
Praha 4, 5. května 1640/65, dle předloženého návrhu a pověřuje
starostu města podpisem výše uvedeného dodatku.

Mgr. Jana Drejslová       Ing. Jan Skořepa
místostarostka starosta   

Výtah ze zápisu z  jednání Rady města 
v Rychnově nad Kněžnou ze dne 14.4.2015

Výpis ze zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva města
Rychnova nad Kněžnou konaného dne 27.4.2015

Výtah ze zápisu z  jednání Rady města 
v Rychnově nad Kněžnou ze dne 28.4.2015

zprávy z radnice
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luštěte se zpravodajem

Tajenky křížovky z Rychnovského zpravodaje 05/2015

KUPON KŘÍŽOVKY 
Rychnovského zpravodaje 06/2015

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

Vyplněný kupón odešle-
te poštou, e-mailem nebo
ho můžete vhodit do
označené schránky v pří-
zemí budovy Národního
domu, Panská 79.
do 23. června 2015. 

Adresa:

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

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

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

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

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

Tentokrát byli vylosováni tito luštitelé: 1. Oldřich Šilar,
Sokolovská 1342, 516 01 RK, 2. Marie Duzbábková,  SNP
1350, 516 01 RK, 3. Marta Ondrušová, Jiráskova 847, 516 01
RK, 4. Jaroslav Tobolka, Na Drahách 831, 516 01 RK

1. ZÁMEK ŽLEBY 2. GOTICKÉHO HRADU    3. HUSITY
4. ŠKVORA 5.DOUBRAVĚ       6.BÍLÝCH JELENŮ

Výherci křížovky 05/2015 
Blahopřejeme všem úspěšným luštitelům.

křížovka

e-mail: (usnadní komunikaci)

Léto se kvapem blíží a nastává čas výletů. Jeden takový výlet vám nabízíme i v našem
seriálu o hradech a zámcích. Nechci vás podceňovat, ale myslím si, že o … (PRVNÍ
TAJENKA) slyšel málokdo z vás. Najdete ho v sousedním regionu Adršpašsko-teplic-
kých skal. Od teplického nádraží vás k němu zavede celkem nenáročná vycházka.
Jeho skromné pozůstatky se vypínají na skalním útesu nad stejnojmennou osadou.
Nelekejte se toho, že zde uzříte pouze torzo hradu. Odměnou vám bude jeden z nej-
hezčích výhledů do zvlněné krajiny CHKO … (DRUHÁ TAJENKA) s dominující tabulí …
(TŘETÍ TAJENKA). Dříve se tomuto hradu říkalo Katzenstein … (ČTVRTÁ TAJENKA) a
později … (PÁTÁ TAJENKA), nebo zkráceně … (ŠESTÁ TAJENKA).
POMŮCKA PRO LUŠTITELE: vzhledem k tomu, že se tento díl skládá z hláskové a shlu-
kové křížovky, tak těm méně zdatným napovídám, že shluková křížovka se nachází ve vratech věže a do každého
políčka se vpisují dvě písmena.
FIGURÁLNÍ HLÁSKOVÁ KŘÍŽOVKA: VODOROVNĚ: A. Bývalý reprezentant Československa v kopané; část básně. –
B. Forma genu; zastarale „těžká práce“. – C. Tibetsko-barmský jazyk; lihovina z rýže; ruská řeka. – D. Africký kmen
v Etiopii; silný provaz; ŠESTÁ TAJENKA. – E. PRVNÍ TAJENKA. – F. Končetina; SPZ Tábora; Olympijské město (1988).
– G. DRUHÁ TAJENKA. – H. Osivo; bezmyšlenkovitě kreslit; řeka v Rakousku. – I. Slovensky „rty“; Inženýrsko průmy-
slové stavby (zkr.); noční podnik; hýkavci. – J. Uhnout stranou; starořecký sochař. – K. Jezevčík; chemická značka
india; okraj. – L. Sicilská sopka; iniciály operního pěvce Kalaše; asijský jelínek; zvětšovací sklo; Obchodní inspekce
(zkr.); postava z Limonádového Joea. – M. Laciná; sklady obilí; rukavičkářská useň; část místnosti. – N. Délková jed-
notka Mongolska; mužské jméno; podnik v Trutnově; město v Turecku. – O. Řeka v Itálii; část Prahy; eskymácké pla-
vidlo. – P. DRUHÝ DÍL PÁTÉ TAJENKY; pyré; staré početní jednotky; mohutný.
SVISLE: 1. Novozélandský bojový tanec; mast proti revmatismu. – 2. Sarmat; tělocvičný prvek; planetka; nejvyšší
karty (slovensky). – 3. Jihoamerická země; část těla velblouda; šlechtický
znak; Krajský národní výbor (zkr.); důl na kámen. – 4. Hra v kostky; Čapkovo
drama; hudební nástroj; důrazný zápor. – 5. Bovdeny; ČTVRTÁ TAJENKA. – 6.
Americký herec; dovednost; velehorský štít; bývalý název asijského státu;
krátké kabáty. – 7. Společenský večírek; klamati; svatební květina; TŘETÍ
TAJENKA. – 8. Italská tisková agentura; dřívější název textilních závodů;
měsíc; výšivková tkanina. – 9. Druh paliva; značka voltampéru; druh lepidla;
druh ořechů; husitské zbraně. – 10. Tenká; forma hlasování ve starověkých
Aténách o vyhoštění občana. – 11. Plavidla; sportovní náčiní; aspik; cizí muž-
ské jméno. – 12. Výběžek návrší (zastarale); africký slon; snad; germánský
hudební nástroj; výztuha otvorů paluby. – 13. Vozka; pobídka; hodnocení
šachistů; rumunské mužské jméno. – 14. Útok; PRVNÍ DÍL PÁTÉ TAJENKY.
NÁPOVĚDA: H – RAAB, J – AGASIAS, L – LULU, N – DELEM, MISIS, O – UMIAK, 
1 – HAKA, 2 – ATE, 8 – ANSA, 9 – AGO, 12 – OPYŠ. Vladimír Čihák

Poznejte hrady a zámky - 37.
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TRUHLÁŘSTVÍ POD BUDÍNEM

Zednické a obkladačské práce

Josef Látal             602 442 387

www.rychnov-city.cz

www.mojeorlickehory.cz  

Andrea Hrobařová
Interiérový designer

Návrhy a realizace interiéru
Poradenství barev a stylu
Návrhy osvětlení

www.hadesign.cz, 
tel.: 777 220 107, 
info@hadesign.cz

n IT administrátor - Help desk 
n (s aJ) 
n Samostatný/á účetní (s aJ)
n manažer kvality (aJ)
n Vedoucí údržby (aJ) 
n elektromechanik 
n Inspektor kvality 
n (mezioperační kontrola ) 
n Seřizovač robotů (podobné CNC)
n Disponent dodavatelské logistiky 

n Specialista zákaznické kvality
n Specialista zákaznické 
n logistiky
n Údržbář/seřizovač 
n strojů/nástrojář 
n Specialista vstřikolisů
n Plánovač výroby (aJ) 
n mistr výroby
n Vedoucí skladu 
n Skladník (vysokozdvih) 

Nabízíme:
nmoderní technologie n Nové zázemí n Prostor pro vlastní nápady 
nPříjemný kolektiv n Odpovídající platové ohodnocení

Splňujete požadavky a zaujala Vás nabídka? 
V tom případě nám pošlete svůj strukturovaný životopis 

na e-mail: katerina.krizova@manpower.cz
nebo volejte 602 476 988.

Veškeré Vámi zaslané materiály budou považovány za důvěrné. 

buďte u zrodu nové pobočky 
zavedené nadnárodní společnosti 

a přideJte se do našeHo týmu!

Hledáte práci na rycHnovsku, 
láká vás odvětví automotive?

Jste profesionál ve svém oboru 
a cHcete využít své zkušenosti?

Pro našeho klienta portugalskou firmu Simoldes Plasticos,
významného dodavatele plastových komponentů

do automotive, který buduje svůj nový závod
v Lipovce, hledáme kandidáty na pozice:

Koupím řády a vyznamenání (i socialistické), tel. 608 420 808



STAŇTE SE NAŠIMI POJIŠTĚNCI…

…a využívejte všech výhod, 
které nabízíme.

Zaregistrujte se k nám 
do 30. června 2015 

a staňte se našimi pojištěnci 
od 1. 1. 2016.
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