
Za prázdniny zpomalovací retardéry

září 2012
ročník 39ZPRAVODAJ

rychnovský

Rychnov n.Kn. hostil 
MČR šachistů - seniorů
Rudolf Mesiarik z Pandy
kraloval kat. nad 70 let 

Jaké bylo letošní  
Poláčkovo léto?



vv CChhcceettee,, aabbyy VVaaššee dděěttii uumměěllyy llééppee aanngglliiččttiinnuu 
aa mměěllyy jjii vvííccee rrááddyy??

vv AAbbyy ssee nnaauuččiillyy jjiinnýý jjaazzyykk??

Přijďte vybrat Vašim dětem zajímavý a užitečný kroužek!
Připravili jsme pro Vás programy od angličtiny pro bato-
lata až po přípravu k maturitě nebo certifikátu FCE!

DDEENN OOTTEEVVŘŘEENNÝÝCCHH DDVVEEŘŘÍÍ
ččttvvrrtteekk 66.. zzáářříí 1100..0000 -- 1188..0000 hhooddiinn..

Přijďte se podívat! Těšíme se na Vás.

Široká nabídka jazykových (celoročních i intenzivních)
kurzů včetně angličtiny, němčiny, francouzštiny, italšti-
ny a španělštiny je u nás také pro dospělé.

Naučíme jazyky Vás i Vaše děti ! 
Uzávěrka přihlášek je již 10. září

OOKKOO -- vvzzdděělláávvaaccíí aa rroozzvvoojjoovvéé cceennttrruumm,, oo..ss.. 
SSttaarréé nnáámměěssttíí 4466 
551166 0011 RRyycchhnnoovv nnaadd KKnněěžžnnoouu 
TTeell.. kkaanncceelláářř :: 449944 553344 993300,, 777777 551155 990000
MMoobbiill:: 777777 551155 990000  -- BBcc.. IIrreennaa HHllaavvááččkkoovváá 
EE--mmaaiill:: iinnffoo@@ookkoo--cceennttrruumm..cczz
WWeebb:: wwwwww..ookkoo--cceennttrruumm..cczz

ÚÚřřeeddnníí hhooddiinnyy vv zzáářříí:: 

ppoonndděěllíí ++ ssttřřeeddaa
99..0000 -- 1188..0000 hhooddiinn 

úútteerrýý ++ ččttvvrrtteekk ++ ppáátteekk
99..0000 -- 1177..0000 hhooddiinn
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Náklad 6 000 výtisků je distribuován roz-
náškovou službou České pošty zdarma
do každé domácnosti, podnikatelům a fir-
mám v katastrálním území města Rychno-
va nad Kněžnou.
Grafické zpracování: Mgr. Miroslav Hofmann
Tisk UNIPRINT Rychnov nad Kněžnou.
Foto na titulní straně: JAN DUŠEK. Rychnovský
šachista Rudolf Mesiarik, vítěz MČR nad 70 let

AA ŠŠKKOOLLAA ZZAAČČÍÍNNÁÁ......

VVáážžeenníí ssppoolluuoobbččaannéé,,

začátek září je pro každého z
nás spojen se začátkem školní-
ho roku. Prázdniny a doba odpo-
činku končí. Žáci, studenti a uči-
telé vstupují do nově vymalova-
ných a uklizených škol. V našich
mateřských školách a základ-
ních školách proběhly plánova-
né opravy a úpravy. Například v
Mateřské škole na Rovni mají
nová okna, na Láni nová sociál-
ní zařízení a před Základní ško-
lou Masarykova se nyní dokon-
čuje významný bezpečnostní
prvek pro žáky - přechod a
zábradlí na chodníku.

Přeji všem do začátku školního
roku hodně zdraví, chuti do
vzdělávání, houževnatost a vytr-
valost v práci.

JJaannaa DDrreejjsslloovváá

Předání Kroniky města 2011

Celá ulice Sokolovská se po dostavbě prahu stane hlavní 

Kronika je mimořádně obsáhlá, má 370 stran vel-
kého formátu (téměř A3). Obsahuje 203 zápisů a
záznamů, které jsou seřazeny do 15 kapitol, 480
tištěných fotografií (ne lepených) a váží 5,10 kg.
Jako každoročně i letos je vázána v dvoubarevné
kůži (viz foto). Originální vazbu provedlo Umělecké
knihařství otce a syna Dyntarových z Vamberka.
Vazby všech kronik (každá je jiná) se vyznačují pre-
cizní uměleckou knihařskou prací.
Dyntarovým tak patří velké uznání a poděkování. 

Na snímku je starosta města Ing. Jan Skořepa s
kronikářkou Mgr. Zorou Žatečkovou při podpisu
Kroniky 2011 a titulní strana této kroniky.

Kronikářka by přivítala event. další příspěvky -
hlavně od sportovních organizací, jejichž záznamy
o akcích by bylo dobré pro historii města zachovat.
Zasílejte je včetně foto na e-mailovou adresu:
kronikarka@rychnov-city.cz.                              --FFŽŽ--

KKrroonniikkáářřkkaa mměěssttaa MMggrr.. ZZoorraa ŽŽaatteeččkkoovváá ppřřeeddaallaa vv ppoořřaa--
ddíí jjiižž oossmmoouu KKrroonniikkuu MMěěssttaa RRyycchhnnoovvaa nnaadd KKnněěžžnnoouu.. SSoouu--
ččaassnněě ppřřeeddaallaa ii jjeejjíí ddiiggiittáállnníí ppooddoobbuu nnaa 22 CCDD.. SSttaalloo ssee ttaakk
nnaa zzaasseeddáánníí RRaaddyy mměěssttaa 1133.. ssrrppnnaa 22001122.. 

Za prázdniny zpomalovací prahy

V ulici Babínově na výjezdu z
náměstí již byly zrealizovány dláž-
děné zpomalovací polštáře,
postupně svou podobu dostávají i
prahy na příjezdu do náměstí v

ulici Svatohavelské. Po dostavbě
zpomalovacího prahu na ulici
Sokolovské dojde k přeznačení a
ulice Sokolovská se stane hlavní.   
Věnujte tedy prosím zvýšenou

5 kilogramová kronika má 370 stran 

AAnnii mměěssttoo RRyycchhnnoovv nnaadd KKnněěžžnnoouu nneebbyylloo vv lleettnníícchh
mměěssííccíícchh vvýýjjiimmkkoouu,, aa ttaakk ssee mmnnoohhaa mmíísstteecchh oopprraavvuujjee,,
vvyyssttaavvuujjee ččii rreekkoonnssttrruuuujjee.. JJaakk uužž jjsseemm iinnffoorrmmoovvaallaa,,
oobbddoobbíí pprráázzddnniinn bbyylloo vvěěnnoovváánnoo ii vvýýssttaavvbběě rreettaarrddéérrůů.. 

pozornost dopravnímu značení.
Výstavba zpomalovacích retar-

dérů zasáhne patrně ještě do
září, neboť bude vybudován zpo-
malovací práh s chodeckým pře-
chodem v ulici Palackého a
Kolowratské. 

Dalším  příspěvkem ke zlepše-
ní bezpečnosti chodců bylo
vybudování chodeckého pře-
chodu v ulici Masarykova u
Základní školy. 

Výstavba uvedených zpomalo-
vacích prahů a chodeckých pře-
chodů si vyžádá částečné ome-
zení provozu a krátkodobou uza-
vírku dotčených komunikací nut-
nou pro realizaci stavby.
Děkujeme za pochopení a dou-

fáme, že prováděné změny při-
spějí ke zlepšení bezpečnosti sil-
ničního i pěšího provozu. 

MMiicchhaaeellaa ZZiimmoovváá

Zastupitelstva města v Rych-
nově nad Kněžnou se koná v
pondělí 10. září 2012 od
16.00 hodin ve velkém sále
Pelclova divadla.

Srdečně zveme 
všechny spoluobčany!

Pozvánka 
na zasedání 
zastupitelstva
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ŘŘÍÍJJEENN uzávěrka 19. září
číslo vyjde 28. září

LLIISSTTOOPPAADD uzávěrka 22. října
číslo vyjde 31. října

PPRROOSSIINNEECC uzávěrka 19. listopadu
číslo vyjde 29. listopadu

Kdy vyjde zpravodaj?

KKDDYYŽŽ SSOOKKOOLL VV RRYYCCHHNNOOVVĚĚ NNAADD
KKNNĚĚŽŽNNOOUU SSTTAAVVĚĚLL SSOOKKOOLLOOVVNNUU

Když v roce 1934 začal Sokol v Rych-
nově nad Kněžnou stavět  novou soko-
lovnu, pomocníky při stavbě dospělým
Sokolům byli i malí Sokolové - žáci a
žákyně, jak je uvedeno v novinách
sokolské mládeže ve XX. ročníku Vzkří-
šení z roku 1934., str. 61. A dokonce
nezůstávali při práci pozadu vedle

dospělých Sokolů. Vozili cihly na sokolovnu, které
sami naložili a také složili. I oni, ač mladí, chtěli při-
spěti dobrému započatému dílu, pokud mohli a síly
jim stačily, a lze připomenout, že  při práci  byli vese-
lí. Těšili se, že si v nové sokolovně krásně zacvičí, s
hrdým vědomím, že také pomáhali při její výstavbě..

Možná, že jsou  mezi námi ještě pamětníci, tehdej-
ší malí pomocníci na stavbě sokolovny.

SSttaannddaa ZZeemmaann  sseenniioorr,,  
ÚÚssttíí nnaadd OOrrlliiccíí..

VVÁÁŽŽEENNÝÝ PPAANNEE SSTTAARROOSSTTOO,,
dne 4. července 2012 jsem zajela do Rychnova nad
Kněžnou na návštěvu svého bratrance p. Březiny. Při
zpáteční cestě jsem se stavila u vás v Tescu. Za prvé
jsem se tam sešla s úžasnou prodavačkou, která tam
rovnala zboží. Její ochota mě překvapila. Jelikož jsem
tam byla poprvé, nevěděla jsem, co kde hledat. Ona
mi vše snesla do košíku. Bylo to moc milé. 

Za druhé, když jsem dojela k pokladně, tak hlásili
moje jméno v místním rozhlase a já nevěděla, proč
se mám dostavit do informací. Přišla jsem tam, a tam
na pultě ležela moje taška s peněženkou. Opět úžas-
ná paní vedoucí i policistky. Je mi 76 let, chodím s
holí, v druhé ruce vozík, nevím vůbec, kde mi taška
sjela z ruky. Chtěla bych strašně moc poděkovat
nálezci. V dnešní době se to nestává. Moje přání je,
jestli vydáváte rychnovské noviny, abyste tam vytiskl
moje poděkování celému Tescu.
Děkuji moc. S úctou 

MM.. KKaammeenniicckkáá
SSllaaddkkoovvsskkééhhoo 11555544,, PPaarrdduubbiiccee 

Nezapomeňte na poplatek za komulnální odpad
Splatnost poplatku za druhé pololetí roku 2012 je do konce září 

MMííssttnníí ppooppllaatteekk zzaa pprroovvoozz ssyyssttéémmuu sshhrroommaažžďďoovváánníí,, ssbběěrruu,, ppřřeepprraavvyy,, ttřříídděěnníí,,
vvyyuužžíívváánníí aa ooddssttrraaňňoovváánníí kkoommuunnáállnníícchh ooddppaaddůů nnaa rrookk 22001122 ččiinníí 550000,,-- KKčč zzaa
oossoobbuu aa rrookk.. SSppllaattnnoosstt ppooppllaattkkuu zzaa ddrruuhhéé ppoolloolleettíí rrookkuu 22001122 jjee ddoo 3300..99..22001122.. 

Úhradu poplatku můžete provést
převodem na účet města č. 19-
1240286399/0800, vedený u
České spořitelny, a.s., s uvedením
VS, který Vám byl přidělen v minu-
lých letech (byl Vám sdělen na slo-
žence zasílané Městským úřadem
v dubnu 2012, byl uveden i na
pokladních dokladech při platbách
v hotovosti na Městském úřadu),
příp. Vám bude na požádání sdě-
len pracovnicemi finančního odbo-
ru na tel. 494 509 510 (509).

Místní poplatek lze uhradit i na
přepážkách místního poplatku  v
přízemí Městského úřadu dveře
č. 010  (Ladmová Eliška) a č. 011
(Šveráková Pavla).

ZZMMĚĚNNYY vv zzáákkoonněě čč.. 556655//11999900
SSbb..,, oo mmííssttnníícchh ppooppllaattccíícchh::
((11)) Poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů platí
aa)) ffyyzziicckkáá oossoobbaa,,
11.. která má v obci trvalý pobyt,
22.. které byl podle zákona upravu-
jícího pobyt cizinců na území
České republiky povolen trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt na
dobu delší než 90 dnů,

33.. která podle zákona upravující-
ho pobyt cizinců na území České
republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu
delší 3 měsíců,
44.. které byla udělena mezinárod-
ní ochrana podle zákona upravu-
jícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočas-
nou ochranu cizinců,
bb)) ffyyzziicckkáá oossoobbaa,, která má ve
vlastnictví stavbu určenou k indi-
viduální rekreaci, byt nebo rodin-
ný dům, ve kterých není hlášena

k pobytu žádná fyzická osoba, a
to ve výši odpovídající poplatku
za jednu fyzickou osobu; má-li ke
stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému
domu vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek spo-
lečně a nerozdílně.

((22)) Sazbu poplatku tvoří
aa)) částka až 250 Kč za osobu
uvedenou v odstavci 1 a kalen-
dářní rok a
bb)) částka stanovená na základě

skutečných nákladů obce před-
chozího kalendářního roku na
sběr a svoz netříděného komu-
nálního odpadu až 750 Kč za
osobu uvedenou v odstavci 1 a
kalendářní rok; obec v obecně
závazné vyhlášce stanoví rozúčto-
vání nákladů na sběr a svoz netří-
děného komunálního odpadu na
osobu.
((33)) Je-li poplatník v době vzniku
povinnosti zaplatit poplatek
nezletilý, odpovídají za zaplacení
poplatku tento poplatník a jeho
zákonný zástupce společně a
nerozdílně; zákonný zástupce má
v takovém případě stejné proces-
ní postavení jako poplatník.
((44)) Nezaplatí-li poplatek poplatník
nebo jeho zákonný zástupce,
vyměří obecní úřad poplatek jed-
nomu z nich.
Výše uvedené změny jsou platné

od poplatkového období roku
2013.                                    MMUU

zprávy z redakce, z redakční pošty

ZZpprraaccuujjii VVaaššee ddoommááccíí
vviiddeeoo zz VVHHSS ii kkaammeerryy..

PPřřeeppííššii nnaa DDVVDD 
ii 88 mmmm ffiillmmyy..

KKAARREELL 
ŠŠVVEENNKKAA

Sokolovská 29, 
516 01 Rychnov n.Kn.
telefon: 494 535 372,  
mob. tel. 603 948 835
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Jak Zilvar z chudobince provázel Rychnovem

Celým večerem Vás provázel Zilvar
(Patrik Holubář) syn vysloužilého
vojáka žijící v chudobinci. Kouří a
snaží se mluvit dospěle, je statečný
a ze všech pěti chlapců nejstarší,
protože ve škole propadl. Potkali jste
i Petra Bajzu (Honza Perháč) - malý
uličník s velkou představivostí, který
má rád dobrodružství. Je veselý,
upřímný, ale i hodný a snaživý. A
nemohl chybět ani pan Fajst (Dušan
Lacko) - záporný hrdina této knihy je
to pomlouvačný starý mládenec. Na
všechny hledí z vysoka a od každého
chce pozdravení. Kluci ho mají pro
své lumpárny nejraději.

A taky nemohl chybět Čenda Jirsák
(Dušan Lacko) - kamarád Péti, je
nábožný, jeho koníčkem je sbírání
hříchů ke svaté zpovědi, rovněž je
velice ješitný.

Ráda bych poděkovala všem, kteří
si našli čas, ať už to byli místní nebo
turisté, a napsali nám své připomín-
ky a nápady... 

AA jjaakkéé bbyyllyy?? TTaakk nnaappřřííkkllaadd ppaanníí EEvvaa
aa MMiillaann FFoorrmmáánnkkoovvii zz KKrroomměěřříížžee
nnáámm nnaappssaallii::

Zdravíme celé infocentrum a ještě
touto cestou díky za zajímavou pro-
cházku Vaším městem. Přejeme
stálý elán a hooodně návštěvníků

města. Krásný nápad hodný násle-
dování. 
PPaann MMiillaann VVoollff zz RRyycchhnnoovvaa zzaassee

nnaappssaall::
Dobrý den, minulý týden jsem

absolvoval procházku po Rychnově s

PPrráázzddnniinnyy nnáámm sskkoonnččiillyy aa ttíímm ii nnaaššee NNEETTRRAADDIIČČNNÍÍ VVEEČČEERRYY ssee ZZiillvvaarreemm zz cchhuuddoobbiinnccee..
DDííkkyy KKrráálloovveehhrraaddeecckkéémmuu kkrraajjii jjssmmee lleettooss mmoohhllii nnaabbííddnnoouutt úúččaassttnnííkkůůmm vveeččeerrnnííhhoo ppuuttoo--
vváánníí oopprraavvdduu nneettrraaddiiččnníí zzáážžiittkkyy.. TTaakk jjaakk bbyyllaa kknniihhaa nnaappssáánnaa jjssmmee ssee jjii ssnnaažžiillii ččáásstteeččnněě
nnaappooddoobbiitt.. SSaammoozzřřeejjmměě jjeenn ččáásstteeččnněě,, vvyybbrraallii jjssmmee ttyy nneejjvvííccee zznnáámméé ppaassáážžee aa ssnnaažžiillii ssee
vvttááhhnnoouutt dděěttii ii ddoossppěělléé ddoo dděějjee kknniihhyy,, kktteerrýý ssee ooddeehhrráávváá vv mmaalléémm mmaalloomměěssttěě vv RRyycchh--
nnoovvěě nnaadd KKnněěžžnnoouu,, kkddee aauuttoorr vvyyrrůůssttaall zzaa pprrvvnníí rreeppuubblliikkyy aa vvzzppoommíínnáá nnaa ssvvéé dděěttssttvvíí...... doprovodem hrdinů Poláčkova

románu. Myslím si, že je to velice zají-
mavá a pro Rychnov obohacující
akce. Avšak doporučil bych drobné
úpravy. Před budovou ČSOB v níž
býval Poláčkův kvelb - Obchod kolo-
niálním zbožím by bylo dobré vzpo-
menout, že na starých fotkách Rych-
nova je právě vstup do banky vstu-
pem do Poláčkova obchodu a muž
před ním stojící je otec Karla Poláč-
ka.  Je mi jasné, že je spousta činů v
historii města, na které prostě Rych-
nováci nemohou být hrdi a tak se
jimi také nechlubí...
AA vv nneeppoosslleeddnníí řřaadděě VVeeiisseerroovvii zzee SSyynn--
kkoovvaa nnaappssaallii::
Dobrý den, reaguji na Vaši prosbu o

zpětnou vazbu na putování se Zilva-
rem. Je to hezký nápad uspořádat
takové ,,putování" po městě. Oceňuji
i ochotu učinkujících trávit prázdni-
nové páteční večery tímto způso-
bem. Prohlídka se celé naší rodině
moc líbila, bylo to milé a dobře jsme
se pobavili. Největším zážitkem byla
návštěva zvonice. Škoda, že jsme
nemohli nahlédnout také do kostela
nebo do  synagogy.

Vybrala jsem jen pár z došlých
postřehů na páteční netradiční
večer. Za všechny opravdu děkujeme
a myslím, že příští rok nás budou
mnohé vaše připomínky inspirovat...

BBcc.. LLeennkkaa PPoonniikklloovváá

RREEAALLIIZZOOVVÁÁNNOO ZZAA FFIINNAANNČČNNÍÍ PPOODDPPOORRYY
KKRRÁÁLLOOVVEEHHRRAADDEECCKKÉÉHHOO KKRRAAJJEE

ZZlleevvaa:: DDuuššaann LLaacckkoo jjaakkoo ČČeenněěkk JJiirrssáákk,, PPeettrr HHoolluubbáářř vv rroollii ZZiillvvaarraa aa JJaann PPeerrhhááčč
ccoobbyy PPeettrr BBaajjzzaa ssee ssttaarraallii bběěhheemm pprráázzddnniinn oo nneettrraaddiiččnníí ppáátteeččnníí vveeččeerr vv RRyycchh--
nnoovvěě.. ZZppřřííjjeemmnniillii ttaakk ppoobbyytt mmnnoohhýýmm nnáávvššttěěvvnnííkkůůmm,, aallee ii mmííssttnníímm oobbyyvvaatteellůůmm..

Skatepark : V Rychnově roste nové sportoviště 
V Rychnově nad Kněžnou se v

těchto dnech buduje nové spor-
toviště, které potěší všechny
příznivce skateboardingu, in-
line bruslí, kol a koloběžek v
celém regionu. Skatepark špič-
kových parametrů bude stát v
areálu dalších rychnovských
sportovišť, hned vedle fotbalo-
vého stadionu a krytého plavec-
kého bazénu.  

Celý areál bude oplocen a bude
mít provozní řád. Termín dokon-
čení je koncem října 2012.      JJDD

Prázdninové páteční večery měly úspěch

RReekkoonnssttrruukkccíí pprrooššllaa vv llééttěě uumměělláá pplloocchhaa uu ssookkooll--
sskkééhhoo hhřřiiššttěě.. DDííkkyy pprroovveeddeennýýmm úúpprraavváámm zzíísskkaalloo
mměěssttoo ooppěětt ppoovvoolleenníí oodd ffoottbbaalloovvéé aassoocciiaaccee aa bbuuddoouu
ssee zzddee mmooccii zzaassee hhrráátt mmiissttrroovvsskkáá uuttkkáánníí..   Foto: man
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XXIIXX.. rrooččnnííkk PPoollááččkkoovvaa llééttaa bbyyll lleettooss vvee zznnaammeenníí 112200.. vvýýrrooččíí nnaarroozzeenníí ssllaavv--
nnééhhoo rryycchhnnoovvsskkééhhoo rrooddáákkaa.. ZZ lláásskkyy kk nněěmmuu aa zz úúccttyy kk jjeehhoo ddíílluu ssee rreežžiisséérr,,
hheerreecc aa ssppiissoovvaatteell AArrnnoošštt GGoollddffllaamm,, vvyyzznnaall nnaa vveerrnniissáážžii IIlluussttrrááttoořřii PPoollááččkkoo--
vvyy kknniihhyy BByylloo nnááss ppěětt kkoonnaannéé vv OOrrlliicckkéé ggaalleerriiii 2266.. ččeerrvvnnaa.. 

JJeehhoo ppřřííttoommnnoossttíí jjssmmee ssii ppřřiippoommnněěllii,, žžee ttoo bbyylloo pprráávvěě PPoollááččkkoovvoo OOkkrreessnníí
mměěssttoo,, jjíímm rreežžíírroovvaannéé nnaa rryycchhnnoovvsskkéémm SSttaarréémm nnáámměěssttíí vv rrooccee 11999944,, kkddyy
bbyyllaa ppřřeeddzznnaammeennáánnaa ttrraaddiiccee ttoohhoottoo ddnneess uužž pprreessttiižžnnííhhoo ddiivvaaddeellnnííhhoo aa
hhuuddeebbnnííhhoo ffeessttiivvaalluu.. OO úúččaasstt nnaa nněěmm ssee ddnneess jjiižž uucchháázzeejjíí ddiivvaaddeellnníí ssoouubboo--
rryy,, iinntteerrpprreettii aa hhuuddeebbnníí ttěělleessaa zz cceelléé rreeppuubblliikkyy.. NNeejjiinnaakk ttoommuu bbyylloo ii lleettooss..

pohledem hlavního organizátora PhDr. Jana Tydlitáta
Kouzelná atmosféra XIX. Poláčkova léta

Úvodní koncert v rychnovské synago-
ze patřil ethnosymfonetickému
orchestru Šarbilach, jehož umělecký
vedoucí a hudební skladatel Jaromír
Vogel věnoval našemu festivalu a tím
zároveň památce Karla Poláčka sklad-
bu Valčík v ofsajdu, která tu zazněla ve
světové premiéře. Celý koncert byl pro
všechny přítomné mimořádným zážit-
kem. Nejinak tomu bylo u všech dal-
ších koncertů. Poprvé jsme tu zažili
potlesk ve stoje při dalším premiéro-
vém vystoupení japonské sopranistky
Nao Higano a bravurním koncertu bra-
tří Jana a Pavla Zemenových. Úspěch
tu sklízely už poněkolikáté pražská
klezmerská skupina Trombenik i domá-
cí Oboroh. Tři stovky posluchačů
nadšeně tleskaly skvělému a velmi
zdařilému koncertu Rychnovského
chrámového sboru v zámeckém koste-
le Nejsvětější Trojice.

AA jjaakkýý bbyyll lleettooššnníí ddiivvaaddeellnníí mmaarraattóónn??
Odstartoval ho soubor Divadla Šum-
perk a osobitým nastudováním Smeta-
novy Prodané nevěsty pomohl najít stu-
dentům gymnázia a žákům základních
škol cestu k české klasice. Slavnostní
zahájení ve čtvrtek 28. 6. svěřili pořa-
datelé dobrušskému divadelnímu sou-
boru F. A. Šubert, který v nastudování a
režii Jiřího Holého představil vyprodané
jízdárně Ženy pana Voka. A představil je
opravdu dobře. Lepší start se XIX. roční-
ku nemohl dostat. A pak už se střídaly
soubory jeden za druhým. Po loňském
mimořádném úspěchu Městského

divadla Brno se dostavil okamžitě druhý. Jejich
Škola základ života byla důkazem, že cena
Komedie roku byla zasloužená. Ostře sledované
vlaky v režii Ivo Krobota a v podání mladobole-
slavského souboru byly excelentní, stejně jako
Molierova Scapinova šibalství. S těmi se do
Rychnova po roční pauze vrátil zde již zdomácně-
lý soubor činohry ND Brno.

Pak přišlo to, na co se čekalo tři roky a co se
podařilo nad všechna očekávání: brilantní drama-
tizace Poláčkova nesmrtelného románu Bylo nás

pět v provedení Klicperova divadla v
Hradci Králové. Dramatizace Jany Slou-
kové a režie Jana Friče neměly chybu.
Byl to ten nejkrásnější dárek k autorovu
jubileu a pro nás všechny přítomné na
obou představeních zážitek, na který se
nezapomíná. Mostecký soubor měl
smůlu - jediný deštivý den mezi deseti
dny Poláčkova léta jej zahnal s oběma
přestaveními Dobrého vojáka Švejka z
pivovarského nádvoří do jízdárny. Přesto
skvěle pobavili a potvrdili, že jsou soubo-
rem, který tady nemůže nikdy chybět.
Grandiózně provedená Lehárova opere-
ta Paganini v monumentálním prostoru
zámecké jízdárny opět potvrdila, že sou-
bor Slezského divadla v Opavě tento
žánr zvládá opravdu dokonale. Hostová-
ním Východočeského divadla z Pardu-
bic divadelní festival vyvrcholil. Diváci
byli odměněni úplně posledním před-
stavením Čachtické paní v mistrovské
režii Petra Novotného a v zápětí nato
toto vpravdě shakespearovské divadlo
vystřídal geniální muzikál Muž z kraje La
Mancha, v němž stejný režisér ve spolu-
práci s hlavním představitelem Ladisla-
vem Špinarem přesvědčovali nadšené
diváky, jak snaha po nápravě světa je
stále marná, ale stále potřebná. 
To skutečné finále patřilo bratřím Honzo-

vi a Františkovi Nedvědům a jejich kapele.
Atmosféra v zámecké jízdárně byla skvělá
a myslím si, že těžko opakovatelná. Pro
nás, jako pořadatele, to byla ta největší
odměna a oprávněný pocit, že se XIX.
Poláčkovo léto povedlo.      (pokr. str.7)

PPoořřaaddaatteelléé XXIIXX.. rrooččnnííkkuu PPoollááččkkoovvaa llééttaa uuppřříímmnněě dděěkkuujjíí ssvvýýmm ppaarrttnneerrůůmm zzaa ffiinnaannččnníí ppoommoocc,, jjeežž ddooppoommoohhllaa kk jjeehhoo zzddaařřiilléémmuu pprrůůbběěhhuu.. JJeejjiicchh ppoořřaaddíí ooddppoovvííddáá vvýýššii
ffiinnaannččnníí ppooddppoorryy:: SMP CZ, a.s. Praha, Rada Královéhradeckého kraje, MADOS MT s.r.o., ŠKODA AUTO, a.s. Mladá Boleslav, Skupina ČEZ, ASSA ABLOY Czech&Slo-
vakia, s.r.o. Praha, MATRIX a.s. Třebešov, HOTEL PANORAMA, AQUA SERVIS a.s., Rychnov nad Kněžnou, VZP ČR, Hradec Králové, Zaměstnanecká pojišťovna
ŠKODA Mladá Boleslav, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, SAS, s.r.o. Manipulační technika Solnice, ŠMÍDL s.r.o., doprava Žamberk, VCES, a.s.
Hradec Králové, DABONA s.r.o. Rychnov nad Kněžnou, Advokátní kancelář Mikš a Suk Praha, ASSA ABLOY, s.r.o. Rychnov nad Kněžnou, Česká spořitelna, a.s. Hra-
dec Králové, MAINCOR, s.r.o. Praha, STAVITELSTVÍ EU, s.r.o. Vamberk, LESY JANEČEK, s.r.o. Kvasiny, STAVITELSTVÍ DS, s.r.o. Rychnov nad Kněžnou, Poliklinika U
sv. Havla, Rychnov nad Kněžnou, UNIPRINT ofsetová tiskárna, s.r.o. Rychnov nad Kněžnou, Podorlická sodovkárna, s.r.o. Rychnov nad Kněžnou, Městský podor-
lický pivovar, s.r.o. Rychnov nad Kněžnou, O. Hofrichterová a MUDr. K. Kašková Rychnov nad Kněžnou, M. Preymesser logistika, spol. s r.o., TESS CZ s.r.o., Třebe-
šov, VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné nad Orlicí, Bohumil Mazanec QS.ISO.RK, FRANCE CAR s.r.o. Hradec Králové, Pardubice.
ZZaa vvýýrraazznnoouu ppoommoocc aa sskkvvěělloouu ssppoolluupprrááccii ppaattřříí nnaaššee ppoodděěkkoovváánníí ttaakkéé ttěěmmttoo ppaarrttnneerrůůmm:: HOTEL HAVEL Rychnov nad Kněžnou, HOTEL STUDÁNKA Rychnov nad
Kněžnou, Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Požární ochrana - M. Bořek - Požární servis, GENESIS, s.r.o.
Rychnov nad Kněžnou, MULTIFOTO v.o.s. Rychnov nad Kněžnou, Domov mládeže Rychnov nad Kněžnou, Gymnázium F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou, Muze-
um a galerie Orlických hor, Květinářství Páralovi Rychnov nad Kněžnou, Městská Policie Rychnov nad Kněžnou.
ZZaa mmeeddiiáállnníí ppaarrttnneerrssttvvíí dděěkkuujjeemmee:: Rychnovskému deníku - Deníky Bohemia, Orlickému týdeníku, s.r.o. Rychnov nad Kněžnou a Českému rozhlasu Hradec Králové.

BBrriillaannttnníí ddrraammaattiizzaaccee  rroommáánnuu BByylloo nnááss ppěětt vv pprroovveeddeenníí KKlliiccppeerroovvaa ddiivvaa--
ddllaa vv HHrraaddccii KKrráálloovvéé..

ŠŠkkoollaa zzáákkllaadd žžiivvoottaa vv ppooddáánníí MMěěssttsskkééhhoo ddiivvaaddllaa BBrrnnoo mměěllaa vveellkkýý úússppěěcchh.. 
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Autorský koncert Přemysla Kočího

Závěr školního roku patřil v Rych-
novském dětském sboru tradiční-
mu Poslednímu koncertu sezóny.
Nejinak tomu bylo i letos. 21. čer-
vna 2012 se v Pelclově divadle
sešla všechna oddělení Rychnov-
ského dětského sboru (RDS), aby
představila tvorbu hradeckého

hudebního skladatele, učitele a
především milého muzikanta, Pře-
mysla Kočího. Celý koncert byl pře-
hledem části jeho tvorby a nutno
říci, že publikum mělo o zábavu i
krásný hudební zážitek postaráno.
Jeho skladby mají u dětí obrovský
úspěch, sám je totiž sbormistrem,

Nekorunovaná královna skibobového sportu Irena Francová Dohnálko-
vá  (*1970) z Rychnova nad Kněžnou  právě vydala pečlivě připravenou
svoji první knihu - 158 stránkovou Metodiku tréninku ve sportovním
odvětví jízda na skibobu, na níž se podíleli jako odborní konzultanti
Bohumír Novák v oblasti mechaniky a František Prouza v oboru sportov-
ního tréninku. Tato mistryně světa ve skibobech,  zapsaná do Guinesso-
vy Knihy rekordů, má certifikát, jímž se osvědčuje, že v rámci celosvěto-
vém vytvořila  největší počet světových titulů - v letech  1986 až 1998
získala 29 titulů mistryně světa,  z toho  4  juniorské,  celkem  7krát  se
stala celkovou vítězkou Světového poháru v jízdě na  sbibobu.           --kkrr--

Irena Francová Dohnálková o sportu, který ji proslavil 
Mistryně světa vydala první knihu 

Ale ještě je třeba se zmínit o tom, že
ani dětský divák nepřišel zkrátka a že
jsme ho nikterak neodbyli. Zasloužil se
o to brněnský soubor činohry ND Popel-
kou bratří Grimmů, která byla na vel-
kém jevišti jízdárny velkou zejména
kostýmní podívanou a pak soubor Diva-
dla rozmanitostí z Mostu, který všech-
ny potěšil kouzelnou a trikově bohatou
pohádkou Ať žijí duchové.

V nádvoří pivovaru si vzhledem k
počasí zahráli jen Šohaji. Zato v amfite-
átru na Studánce vyšlo obojí. Oproti
loňskému roku, kdy hráli hronovští
herci Lucernu v pořádném mokru a
zimě a na žamberskou velkou dechov-
ku po celou dobu pršelo, tentokrát
vynikající Blue Star Václava Marka a
poděbradský soubor Jiří při Křtu svatého Vladi-
míra slunce opravdu nešetřilo. Vedro vadilo i
divákům, a tak druhý extrém sehrál své. Váží-

me si pozitivních změn, kterými celý areál pří-
rodního divadla během roku prošel, a po zku-
šenostech z letošního roku se pokusíme vybrat

do příštího roku něco, co se dá v této
nově vzniklé úpravě realizovat. Pro
větší atraktivitu rozhodně přesuneme
představení do večerních hodin.

Co dodat na závěr. Těší nás mimo-
řádný zájem veřejnosti, máme radost,
že soubory na Poláčkovo léto dopro-
vázejí režiséři, dramaturgové, ředitelé
divadel, dokonce i vrcholní zástupci
měst, kteří chtějí být u toho a nasát tu
kouzelnou atmosféru Poláčkova léta
a trošku nám i závidí. Tak, jak si všich-
ni herci váží rychnovského publika a
milují ho, tak si my vážíme všech part-
nerů, kteří nám pomáhají a bez
jejichž pomoci bychom nemohli tento
krásný svátek umění realizovat.
S přáním hezkého zbytku léta všem, s

poděkováním za pomoc jíž si nesmírně vážíme,
vám už teď chystáme jubilejní Poláčkovo léto.
Můžete se těšit.                   PPhhDDrr.. JJaann TTyyddlliittáátt

RRoozzppiiss sslluužžeebb -- oorrddiinnaaččnníí hhooddiinnyy:: 
ssoobboottaa,, nneedděěllee,, ssvváátteekk   

0088,,0000 -- 1122,,0000 hhoodd

0011..0099.. MMUUDDrr.. MMaallááttkkoovváá LLuuddmmiillaa
poliklinika Rychnov n.Kn.
494 515 696

0022..0099.. MMUUDDrr.. ZZddeeňňkkaa JJiiřříí
Kvasinská 129 , 
Solnice
494 596 732

0088..0099.. MMDDDDrr.. AAnndděělloovváá JJaannaa
J. Pitry 448 , Opočno

731 980 112
0099..0099.. MMUUDDrr.. BBaahhnnííkk FFrraannttiiššeekk

Třebízského 799 , 
Kostelec nad Orlicí
494 323 152

1155..0099.. MMUUDDrr.. BBeenneeššoovváá RRůůžžeennaa
Tyršova 464 , Dobruška
494 622 040

1166..0099.. MMUUDDrr.. BBeerráánneekk JJaann
Komenského 828 , 
Týniště nad Orlicí
494 371 088

2222..0099.. MMUUDDrr.. ČČaappkkoovváá MMaarriiee
Komenského 366, 
Doudleby nad Orlicí
494 383 417

2233..0099.. MMUUDDrr.. DDoommááňňoovváá IIvvaa
poliklinika Rychnov n.Kn.
494 515 694

2288..0099.. MMUUDDrr.. HHaannddll JJiinnddřřiicchh
Panská 24, Rychnov n. Kn.
494 531 955

2299..0099.. MMUUDDrr.. VVyyččííttaalloovváá MMaarriiee
dr.Lützova 244 , 
Vamberk
494 541 757

3300..0099.. MMUUDDrr.. HHllaavvssoovváá LLeennkkaa
Komenského 259, 
Kostelec nad Orlicí
494 323 958

zubní pohotovost

a proto ví, co děti baví a jeho
písničky jsou hity, které před pří-
pravami koncertu zněly v budo-
vě RDS téměř nepřetržitě. Cvrč-
ci, Koťata, Rolnička, Zvoneček,
Ptáčata a samozřejmě Carmina
měli jedinečnou možnost set-
kat se s autorem všech písni-
ček a skladeb osobně a dokon-
ce si většina dětí odnesla i pod-
pis v památníku. Přemysl Kočí
dokázal, že kromě skládání pís-
niček je i vynikající muzikant.
Na závěrečnou písničku (která
je hitem RDS téměř od jeho
založení) nastoupil na pódium
spolu se všemi dětmi a dopro-
vodil na kytaru "symfonický
orchestr RDS" a všechna oddě-
lení RDS v písničce "Strýček z
Jižní Ameriky". 

Lepší konec školního roku a
start prázdnin si nikdo nemohl
přát! 

RRDDSS
FFoottoo:: VVll.. DDaammaaššeekk

KKoonncceerrtt bbrraattřříí NNeeddvvěěddůů  ssee ssttaall sskkvvěěllýýmm ffiinnáálleemm XXIIXX.. PPoollááččkkoovvaa llééttaa..
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Klub seniorů města Rychnova nad Kněžnou má na 130 členů 
Aktivně i v pokročilejším věku
Také v letošním roce Klub seniorů

úspěšně pokračuje ve své práci a
plní stanovené cíle.
19. ledna se konala výroční schů-

ze za účasti 99 členů a našich zři-
zovatelů,  starosty, vedoucího soci-
álního odboru a ředitelky Sociál-
ních služeb. Hodnotili jsme práci za
uplynulé období a  stanovili hlavní
úkoly pro letošní rok.  Byla také zvo-
lena nová samospráva a kontrolní
komise. Předsedkyní se opět stala
zkušená paní Alena Fajtová. Disku-
se i vystoupení hostů ukázala, že
se lidé v klubu cítí dobře, že napl-
ňujeme smysl, pro který je klub zří-
zen. Následně pak samospráva
projednané směry činnosti vtělila
do ročního plánu práce, který obdr-
žel každý člen.

Potěšující je vstup nových, mlad-
ších seniorek do klubu a jejich
zájem o činnost. Letos máme opět
kolem 130 členů. 

Vedle  pondělních a úterních pose-
zení v klubu na Palackého ulici, kde

členové v přátelském prostředí
besedují a vyměňují si poznatky a
zkušenosti ze života,  zaměřujeme
pozornost na další formy zpestření
života seniorů. Tak například v
únoru jsme si zajeli na  divadelní
představení Světáci, v netradiční
úpravě souboru Klicperova divadla
v Hradci Králové.
Následně jsme besedovali s panem

Voglem nad změnami v sociálním

systému a také jsme strávili
pěkné odpoledne nad starý-
mi fotografiemi Rychnova s
panem Krámem.  

V březnu a v červnu  jsme
uspořádali populární naro-
zeninové odpoledne, za
účasti malých gratulantů  ze
škol našeho města. Zde je
namístě ze srdce popřát
všem pevné zdraví a ještě
dlouhá spokojená léta. A také ke
kulatým narozeninám například
panu ing. Josefu Kuncovi,  dlouhole-
tému řediteli strojnické  průmyslov-
ky a jeho paní Jaroslavě.

Pěkný ohlas měla i dvě velikonoč-
ní odpoledne. Zahrát a zazpívat
nám přišly děti z hudební školy.
Velký zájem našich členů je o nefor-
mální besedy  se starostou města.
Ta jarní se konala 21. března za
účasti 49 členů. Oceňujeme jeho
otevřený přístup, se kterým řeší pro-
blémy Rychnova v nelehké hospo-
dářské situaci.                                   

V prvním pololetí jsme uskutečnili
také tři poznávací zájezdy. Nejprve
jsme zavítali do arcibiskupského
zámku  a do galérie Maxe Švabin-
ského v Kroměříži. Další zájezd nás
zavedl do Polska k prohlídce  pod-
zemního nacistického města Osów-
ka a třetího největšího zámku Pol-
ska - Ksiaž u Walbřichu. Zde jsme
se zůčastnili moc pěkného festivalu
květů a umění. V červnu jsme pak

zavítali do lázní Teplice nad Bečvou
a na starodávný Hostýn.
Nezapomínáme ani na poznávání

historie a současnosti Rychnova a
jeho okolí a přidáme i trochu té
fyzické námahy. První jarní cesty
nás zavedly do Dubí, na  Kostelec-
kou Lhotku, do Slemena, na Jedli-
nu. Vydařená byla návštěva hradu
Potštejn, kterou pro náš klub ochot-
ně mimo otvírací dobu zajistila paní
Dostálová. S úspěchem a zájmem
30 členů proběhla exkurse do nové-
ho objektu Rychnovských hasičů.
Naše poděkování patří mladému

průvodci panu Radku Hemelíkovi
za jeho ochotu a trpělivost. Dobře
navštívená byla rovněž prohlídka
nádherně kvetoucích kaktusů u
pana Tomáše. V závěru prvního
pololetí jsme ještě zavítali do Lhot u
Potštejna  na zdejší Homol s barok-
ním kostelem a barokními schody.
Samozřejmou součástí naší práce

je zajištění vstupenek na akce
Poláčkova léta. V letošním roce
jsme  finančně  příspěli asi polovině
našich členů na jimi vybraná před-
stavení.      
Samospráva trvale usiluje o co nej-

širší pestrou činnost tak, aby si
každý mohl vybrat podle svého
gusta a svých možností.

FF.. KKvvaassnniiččkkaa,, KKSS

VVýýlleettyy,, eexxkkuurrzzee aa zzaajjíímmaavváá sseettkkáánníí vvššeehhoo ddrruuhhuu.. NNááppllňň ččiinnnnoossttii rryycchhnnoovvsskkééhhoo kklluubbuu sseenniioorrůů jjee ppeessttrráá..

V měsíci červnu a červenci
2012 uzavřeli sňatek:

RRYYCCHHNNOOVV NNAADD KKNNĚĚŽŽNNOOUU

n 0022..0066.. Bohumír Seibert 
+ Sylva Kopecká

Josef Roll
+ Lenka Spejchalová

n 0099..0066.. Jan Škop 
+ Jana Koutská

Štěpán Purm 
+ Marie Mazancová

Lukáš Vlášek 
+ Lenka Provazníková

Rudolf Vojtechovský 
+ Monika Borovcová

Vít Nejman 
+ Eva Hýblová

n 1166..0066.. Pavel Matuška 
+ Veronika Šťastná

Tomáš Hosa 
+ Kamila Stašáková

Milan Neubert 
+ Veronika Hostinská

n 2233..0066.. Jan Dufek 
+ Šárka Tomková

Rudolf Janetzky 
+ Vanda Tláskalová

n 3300..0066.. Aleš Vavera 
+ Zdenka Luňáková

Jan Jindra 
+ Lucie Bernreiterová

n 0077..0077.. Václav Dusil 
+ Jana Pikartová

Alexandr Gron 
+ Kristina Matějková

Miloš Donát 
+ Hana Štěpánková

Miroslav Veselý 
+ Pavlína Bártová

Josef Chaloupka 
+ Miroslava Šimková

n 1144..0077.. Petr Provazník 
+ Lucie Seniurová

n 2211..0077.. Petr Dubánek 
+ Barbora Havlíková

Martin Klofáč 
+ Markéta Pavlová

Ladislav Jirka 
+ Marcela Harbichová

n 2266..0077.. Jiří Pešta 
+ Hana Gunarová

společenská kronika

Filmová společnost Orfilm bude pořádat dne 10. listo-
padu 2012 v 15.00 hodin v sále Kina v Jablonném nad
Orlicí přehlídku filmů s regionální tematikou "Orfilm Fest
2012". Přehlídka se bude sestávat z filmů o historii i
současnosti regionu pod Orlickými horami a dále ze sou-

těže filmů z regionu - "regionálních filmů", které budou
doplněny dalším kulturním programem. Vyzýváme auto-
ry amatérských snímků či filmů, aby zvážili svoji účast a
připravili filmy z vlastní produkce. 
Bližší informace na www.orfilm.eu. MMŠŠ

Orfilm Fest 2012 - přehlídka amatérských snímků a filmů



Asi každý z nás rád vzpomíná na
doby mládí prožité ve školních lavi-
cích. A když navíc uplyne ještě něja-
ký ten rok, je to o to lepší. Vše oškli-
vé a nervydrásající je zapomenuto,
na hrozící propadnutí si už téměř
nevzpomeneme, a když, tak jen s
úsměvem. Vzpomínky mají ten krás-
ný dar, že nám v prvé řadě zobrazí
právě to veselé a úsměvné, a dají
tak věcem minulým odlesk spíš toho
hezkého. 

Vybavuji si, když jsem u svých rodi-
čů viděla poprvé pozvánku na sraz
ze základní školy po pětadvaceti
letech bylo to pro mě neskutečné. A
hle roky se sešly, a když mně přijde
e-mail od bývalých spolužáků a
desítky let, co jsme se neviděli, jsou
nasčítány, je to stejně neskutečné...,
ale je fajn, když se najde někdo ze
třídy, kdo poshání adresy, maily, tele-
fony a můžeme se sejít. Protože se
spolužáky ze školních lavic vzpomín-

ky nestárnou, ať je nám třicet, pade-
sát či osmdesát, jsou stále stejné.
Tu osmdesátku jsem v tomto přípa-

dě nezvolila náhodou. I když sama
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zprávy 

Chlapi ročníku narození 1931 pořádají další sraz

Tradiční akce Rychnovského pivovaru

FFoottooggrraaffiiee zz llooňňsskkééhhoo rrookkuu,, zz 99.. ssrraazzuu ssppoolluužžáákkůů cchhllaappeecckkéé šškkoollyy vv RRyycchh--
nnoovvěě nn..KKnn.. ppřřeedd rryycchhnnoovvsskkýýmm bbaazzéénneemm.. VVlloonnii jjiicchh bbyylloo jjeeššttěě ttřřiinnáácctt.. 

Sedmé Loučení s létem
Srdečně vás zveme na sobotu

1155.. zzáářříí  22001122 do areálu pivova-
ru Rychnov nad Kněžnou. Od 11
do pozdních nočních hodin pro
vás Podorlická sodovkárna při-
pravila program včetně rozmani-
tého občerstvení. Zahajovat
bude kapela Modrý den (Blue-
Grass&Country Žamberk), násle-
dovat bude vystoupení dechové
hudby Valanka, po 18. hodině
začne hrát skupina Combi.
Kromě hudební produkce nabíd-
neme možnost zasoutěžení si o
hodnotné ceny, budete moci  zkusit  štěstí v tombole, prohlédnout si vysta-
vená vozidla firmy Škoda a Velorex  a výrobky firmy Gardena. Dětem nabíd-
neme zábavu i poučení v dětském koutku, který  pro nás zajišťují absolvent-
ky RDS - Carmina. Odpoledne by mělo být vystoupení mažoretek a po 21.
hodině můžete zažít vzrušení při vystoupení skupiny Meče blesky ze Šum-
perka.  Vstupné je symbolické - přispějete dobré věci . Minimálně polovinu
výtěžku věnujeme ZUŠ - Rychnovskému dětskému sboru.  

NNaa ppřřííjjeemmnnéé sseettkkáánníí ssee ttěěššíí ppoořřaaddaatteelléé

netuším, zda právě někdo z naší
třídy bude pořádat sraz, až nám
bude osmdesát, o jednom ročníku
však vím.    Chlapci ročníku naroze-
ní 1931 mají totiž letos sraz a mají
ho jubilejní desátý. Ten sraz se váže
k rychnovské, jak jinak, než tehdá
chlapecké škole (dnešní Masaryko-
va) a chlapcům, kteří do dvou prv-
ních tříd nastoupili v 1937 je letos
jedenaosmdesát.  

A kdy vás napadne uspořádat
sraz? To, když se potkají dva tři býva-
lí spolužáci a slovo dá slovo a jeden
řekne, uděláme sraz. Tak podobně
to bylo i s hochy chlapecké školy.

Jenže ten nápad přišel až, když byli
téměř zralými padesátníky. Pátrání
po adresách však bylo úspěšné a
ještě úspěšnější byl první sraz v roce
1981, kdy jich do Rychnova n.Kn.
přijelo třiapadesát. Pozvání přijala i
jedna z žijících kantorek. Byť vzpo-
mínky chlapců ročníku 31 jsou pře-
vážně veselé, jsou také poznamená-
ny nejen okupací, ale i odvedením
dvou spolužáků ze židovské menši-
ny ve třetí třídě do koncentračního
tábora. Ani na ně však nezapomně-
li a kytička u jejich jmen na pamětní
desce u synagogy nechyběla. I od
roku 1981 a prvního srazu uplynula
notná řádka let, a ti, kteří se zúčast-
nili srazu prvního, byli zváni na další.
Až do dob dnešních srazy neměly
pravidelné intervaly. Věk spolužá-
kům přibýval a jejich řady řídly, a
tak, pokud se vše podaří, by se 15.
září 2012 mělo v Rychnově nad
Kněžnou sejít dvanáct žáků chla-
pecké školy na svém desátém srazu
ročníku narození 1931. 
Závěrem bych chtěla poděkovat za

poutavé vyprávění jednoho ze spolu-
žáků chlapecké školy panu Vladimí-
ru Bártovi.  MMiicchhaaeellaa ZZiimmoovváá

DDnnee 1155.. zzáářříí 22001122 ssee ooppěětt uusskkuu--
tteeččnníí ssrraazz žžáákkůů rrooččnnííkkuu 11993311,,
kktteeřříí vv rrooccee 11993377 nnaassttoouuppiillii ddoo
pprrvvnníí ttřřííddyy cchhllaappeecckkýýcchh šškkooll vv
RRyycchhnnoovvěě nnaadd KKnněěžžnnoouu..
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zprávy z kultury

Rychnováci si zahráli ve filmu 
13. července první klapkou na Studánce zahá-

jil režisér Tomáš Magnusek natáčení nové filmo-
vé komedie "Jedlíci aneb Sto kilo lásky" podle scé-
náře Davida Laňky.  Město Rychnov nad Kněžnou
natáčení této komedie finančně podpořilo a divá-
ci tak ve filmu mohou shlédnout i záběry z naše-
ho města a před kamerou se objeví i někteří
Rychnováci.  

Na premiéru nové české komedie, jejíž pětice
hrdinů přijíždí do právě otevřeného hotelu s cílem
zhubnout, ale každý z nich k tomu má jiný důvod,
se můžete těšit v únoru příštího roku. 
Ve filmu uvidíte známé herecké tváře. Vedle Mar-

tina Stropnického, Veroniky Žilkové nebo Jana
Šťastného se tak v hlavních rolích objeví také
Ivana Andrlová, Dagmar Patrasová a Ilja Racek. RR

Jedlíci režiséra Magnuska se točili také na Studánce

HHeerreeččkkaa IIvvaannaa AAnnddrrlloovváá aa nneehheerreecc,, RRyycchhnnoovváákk,, DDaavviidd ŠŠkkoopp vv aakkccii..

Zveme Vás do Pelclova divadla
Představení, která byste si neměli nechat ujít

Již 26. září bude v Pelclově divadle hostovat
naše přední mezzosopranistka Edita Adlero-
vá, která vystupuje na operních scénách čes-
kých i světových metropolí. V Rychnově nad
Kněžnou se představí v roli Carmen, kterou
nastudovala již v roce 1991 a stala se vůbec
nejmladší interpretkou hl. role stejnojmenné
Bizetovy opery plné vášnivých i temperament-
ních melodií. Její vystoupení bude proloženo
tancem Lolity Karpenko, která zatančí fla-
menco v jeho rozmanitých podobách. Auto-
rem kostýmů obou představitelek je Osmany
Laffita.

Editu Adlerovou doprovodí flamencová sku-
pina Miroslava Žáry, žáka profesora Štěpána
Raka. Tento projekt sklízí úspěch nejen na
českých scénách, ale také na evropských
pódiích. Adita Adlerová je držitelkou mnoha

českých i mezinárodních hudebních ocenění.
Je členkou Originálního hudebního divadla
Praha, kde se již po řadu let věnuje interpre-
taci díla Antonína Dvořáka. Založila soubor
Canto Dolce, který se zaměřuje na barokní
hudbu. Vystupuje na významných mezinárod-
ních festivalech - Pražské jaro, Smetanova
Litomyšl, Struny podzimu, Třeboňská noctur-
na. Spolupracuje s předními českými orchest-
ry - Symfonickým orchestrem hlavního města
Prahy FOK, Pražskou komorní filharmonií,
Státní filharmonií Brno, Barocco sempre gio-
vane, Filharmonií Hradec Králové, Plzeňskou
filharmonií, Komorní filharmonií Pardubice,
Severočeskou filharmonií Teplice, Moravskou
filharmonií Olomouc, Jihočeskou komorní fil-
harmonií České Budějovice S pýchou rádi při-
pomínáme, že konzervatoř vystudovala tato

přední sólistka
v Pardubicích.
Během svých
koncer tn í ch
turné si získa-
la respekt a
obdiv publika
v Německu,
R a k o u s k u ,
Francii, Itálii,
Polsku, Slovensku, Rumunsku, Lotyšsku, Mol-
dávii, Španělsku i Maroku. Věříme, že tento
večer Vám připomene  nejen jednu z nejslav-
nějších oper, které  kdy byly napsány, ale
máte jedinečnou příležitost prožít tep flamen-
ca, který spojuje zpěv, tanec, hru na kytaru a
další nástroje. Více informací najdete na
www. kulturark.cz                   MMaarriiee OOttaavvoovváá

ŠŠppaanněěllsskkýý vveeččeerr ss EEddiittoouu AAddlleerroovvoouu,, CCaarrmmeenn ssee ssttrrhhuujjííccíímm ffllllaammeenncceemm

Na Studánce otevřeli nové divadlo v přírodě
Nový amfiteátr, architektonicky výborně
zakomponovaný do areálu obnoveného a
pulzujícího letoviska, navázal na zrušené (a
v současné době zalesněné) legendární
letní nedaleké Vostřebalovo divadlo. V něm
se hrávalo za velké návštěvnosti pilně o
každých prázdninách -  až do 50. let.

Slavnostního pokřtění nové scény se
ujali Daniela Burianová a Jaroslav Kos,
syn významného tyláckého ochotníka a
režiséra. Ten připomněl, že v Rychnově
žije nejstarší člen souboru Tyl letos 99letý
Jaroslav Fiala; ten mj. exceloval na scéně
původního Vostřebalova divadla v Goldo-
niho hře Sluha dvou pánů. TTeexxtt aa ffoottoo:: --kkrr--

Lions Club Rychnov nad Kněžnou
pořádá u příležitosti 20. výročí od
svého založení Lví den v Rychnově na
Starém náměstí, ssoobboottaa 88..zzáářříí 22001122
oodd 1100 ddoo 1166 hhooddiinn.. 

Přijďte na Lví
den v Rychnově 

Akce je pořádána na podporu pro-
jektu "Zdravé oči našich dětí".

l Na místě měření zraku předškol-
ních dětí na přístroji PLUSOPTIX
l Předvedení práce slepeckých
vodicích psů
l Poprvé u nás představení "Lions
busu"
l Program a soutěže pro děti (ská-
kací hrad, malování na tváře, cvičné
jízdy na segway, modely bugin, zdo-
bení perníků a další).
l Prodej dárkových předmětů

chráněných dílen z Rychnovska.
l Ukázka práce řezbáře motorovou
pilou.
Občerstvení zajištěno 
Vstupné volné

Zveme všechny Rychnováky, děti i
dospěláky - seznamte s dobročinný-
mi aktivitami rychnovských lvů a lvic.

SSttaalloo ssee ttaakk 77.. ččeerrvveennccee ppřřeedd zzaahháájjeenníímm ppřřeeddssttaavveenníí vv rráámmccii lleettoošš--
nnííhhoo rrooččnnííkkuu PPoollááččkkoovvaa llééttaa KKřřeesstt ssvvaattééhhoo VVllaaddiimmíírraa vv ppooddáánníí ""DDiivvaa--
ddeellnnííhhoo ssoouubboorruu JJiiřříí PPoodděěbbrraaddyy"" vv nnááppaaddiittéé rreežžiiii JJaannaa PPaavvllííččkkaa.. 
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školy, zájmové organizace

Déčko

Přes sto kroužků
v novém školním roce 

V novém školním roce
2012/2013 připravuje Déčko
pestrou nabídku aktivit. Již nyní si
můžete vyzvednout na recepci
Déčka leták s nabídkou kroužků
pro děti, mládež i dospělé.  V
nabídce je přes sto kroužků různé-
ho zaměření - sport, tanec, jazyky,
přírodověda, technika, výtvarné a
společenskovědní, kroužky pro
nejmenší, ale také kroužky a kluby
pro dospělé. Všechny kroužky
zahájí svou činnost první týden v
říjnu. Podrobné informace a při-
hlášky jsou k dispozici na recepci
Déčka během září.

Již třetím rokem budou v Déčku
pomáhat dobrovolníci Evropské
dobrovolné služby, tentokrát hostí-
me čtyři - z Itálie, Dánska Lotyšska
a Německa. Dobrovolníci  se
budou podílet nejen na akcích
Déčka, ale také povedou Kluby
pro mládež a veřejnost.  Všechny
zájemce o možnost konverzace v
cizím jazyce nebo jen tak si pose-
dět  zveme do klubu Théčko, který
zahájí svou činnost v říjnu.

Přejeme všem dětem i dospělým
úspěšný a klidný nový školní rok a
těšíme se na Vás v Déčku.

říká na závěr svého ročního pobytu v Rychnově Kathi z Rakouska

Také rychnovské Déčko se již dru-
hým rokem zapojilo do tohoto pro-
gramu. V loňském roce zde
během celého školního roku půso-
bily dobrovolnice z Finska a Lotyš-
ska. Letos v Déčku pomáhají Kath-
rina z Rakouska a Christine ze
Severního Irska.  Jejich obyt u nás
se pomalu chýlí ke konci. O prázd-
ninách se ještě budou účastnit  let-
ních táborů a potom bude jejich
EDS končit. Zeptala jsme se KKAATTHHII
ZZ RRAAKKOOUUSSKKAA na její dojmy z celé-
ho roku.

ll KKaatthhii,, ccoo ssee TTii llííbbiilloo uu nnááss nneejjvvíí--
ccee??
"Nejvic… mohla jsem se setkat s
lidmi z mnoha zemí, poznat jejich
jazyky a různé kultury."
ll AA vv DDééččkkuu??
"V Déčku jsem dělala spoustu věcí
- pomáhala jsem při akcích, v
kroužcích, spolu s Christine jsme
měly anglickou konverzaci  a klub
Théčko,  zpracovávala jsem videa,
starala se o zvířata, chodila do
hodin angličtiny a němčiny ve ško-
lách a další…. Ale úplně nejvíce
jsem získala zkušenosti  s prací s
malými dětmi, to se mi líbilo."

ll CCoo ssee TTii nneellííbbiilloo??
"Neměla jsem moc ráda učení ve
školách. Než jsem se přihlásila na

EDS, uvažovala jsem o povolání
učitelky, ale teď vím, že nechci být
učitelka. Definitivně jsem se roz-
hodla jít studovat matematiku."

ll JJaakkéé bbyylloo uubbyyttoovváánníí ??
"Bydlely jsme s Christine  u rodiny
Koskových  v jejich domě. Měly
jsme tam byt ve spodním patře. A
to bylo perfektní. Měly jsme s rodi-
nou dobré vztahy, společně jsme
jezdili na výlety, podporovali nás. A
s Christine jsme vycházely taky
výborně."

ll JJaaccíí jjssoouu ppooddllee TTeebbee ČČeeššii??
"Jsou přátelští a rádi mluví. Vždyc-
ky nám chtěli pomáhat a je s nimi
sranda v hospodě… U nás to tak
není. "
ll AA kkddee ssee TTii vv ČČeecchháácchh nneejjvvííccee
llííbbiilloo??
"V Jeseníkách. Byli jsme tam lyžo-
vat."
ll CCoo bbyylloo pprroo TTeebbee nneejjoobbttíížžnněějjššíí??
"Vyjádřit  česky své pocity.  Česky
jsem se tady naučila a celkem
dobře se domluvím, ale když chci
vyjádřit něco hlubšího nebo složi-
tějšího,  chybějí mi slova."
ll AA  nnaa zzáávvěěrr,, jjaakk cceellýý ppoobbyytt hhoodd--
nnoottííšš??  CCoo TTii ttoo ppřřiinneesslloo??
"Bylo to zajímavé a jsem ráda, že
jsem EDS zkusila. Poznala jsem
sama sebe a měla čas se rozhod-
nout, co dál. Mám hodně přátel po
celé Evropě. A naučila jsem se
lyžovat!"

Kathi, děkuji za rozhovor a přeji Ti
hodně úspěchů v dalším studiu i v
osobním životě. 

A kdo bude V Déčku příští školní
rok? Od září bude Déčko hostit
tentokrát čtyři dobrovolníky - z
Lotyšska, Německa, Itálie a Dán-
ska.  Již nyní vás zveme  do naše-
ho klubu Théčko, kde se s nimi
můžete seznámit!

Jste přátelští a rádi mluvíte

KKaatthhii zz RRaakkoouusskkaa ssee vv RRyycchhnnoovvěě
llííbbiilloo,, oodd zzáářříí bbuuddoouu vv DDééččkkuu
ppůůssoobbiitt ddaallššíí ččttyyřřii ddoobbrroovvoollnnííccii..

PPrrooggrraamm MMllááddeežž vv aakkccii jjee ssoouuččáássttíí pprrooggrraammůů EEvvrrooppsskkéé uunniiee zzaamměěřřeennýýcchh nnaa vvoollnnooččaassoovvéé aakkttiivviittyy mmllaaddýýcchh
lliiddíí.. JJeeddnnoouu zz ččáássttíí pprrooggrraammuu jjee EEvvrrooppsskkáá ddoobbrroovvoollnnáá sslluužžbbaa,, kktteerráá  uummoožžňňuujjee mmllaaddýýmm lliiddeemm zzaappoojjiitt ssee ddoo
ddoobbrroovvoollnniicckkýýcchh pprroojjeekkttůů kkoonnaannýýcchh vv zzeemmíícchh EEUU aa vv ppaarrttnneerrsskkýýcchh zzeemmíícchh.. PPrroojjeekkttyy vv ddééllccee 22 aažž 1122 mměěssííccůů
jjssoouu zzaamměěřřeennyy nnaa kkuullttuurruu,, dděěttii aa mmllááddeežž,, ssppoorrtt,, ssoocciiáállnníí ppééččii,, uumměěnníí,, eekkoollooggiiii…… DDoobbrroovvoollnnííkkeemm ssee mmůůžžee ssttáátt
kkaažžddýý mmllaaddýý ččlloovvěěkk vvee vvěěkkuu 1188 aažž3300 lleett.. OOrrggaanniizzaaccee,, kktteerráá vvyyssíílláá nneebboo hhoossttíí ddoobbrroovvoollnnííkkaa,, mmůůžžee bbýýtt nneezziiss--
kkoovváá oorrggaanniizzaaccee nneebboo ssddrruužžeenníí,, mmííssttnníí,, rreeggiioonnáállnníí ččii ssttááttnníí oorrggáánn nneebboo mmeezziinnáárrooddnníí vvllááddnníí oorrggaanniizzaaccee..

MŠ ČTYŘLÍSTEK

PPOODDĚĚKKOOVVÁÁNNÍÍ MMAATTEEŘŘSSKKÉÉ 
ŠŠKKOOLLEE ČČTTYYŘŘLLÍÍSSTTEEKK.

Poděkování paním učitelkám z MŠ Čtyřlístek za
výbornou práci s předškoláky, za trpělivost a
kamarádský přístup k dětem. Výsledek práce
jsme mohli vidět dne 21.6.2012 v 17 hod. při slav-
nostním rozloučení, kde děti nacvičily představení
s tancováním. Po programu následovalo šerpová-
ní  předškoláků. Děti na rozloučenou se školkou
dostaly drobné dárečky. Na závěr jsme si všichni
společně poseděli na zahradě při opékání špekáč-
ků. Děkujeme kolektivu z kuchyně za to, jak se
dětem starají o kvalitní stravování a kolektivu uklí-
zeček za čistotu a příjemné prostředí v celé školce.

RRooddiiččee ppřřeeddšškkoolláákkůů aa dděěttii
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Přehled kulturních a sportovních událostí 

Kultura s.r.o.

ZÁØÍ S MERYL STREEP

n MADISONSKÉ MOSTY

6.9.2012 od 19.00 hod
Americké romantické filmové drama z

roku 1995 režiséra Clinta Eastwooda.

Rezervace vstupenek na tel. 

494 535 329

n �ELEZNÁ LADY

19.9.2012 od 19:00 hod
Neuvěřitelně poutavý životopisný film

režisérky Phyllidy Lloyd o nejvýznamněj-

ší političce 20. století.

Rezervace vstupenek na tel. 

494 535 329

n MAMMA MIA!

27.9.2012 od 19:00 hod
Letní romantická muzikálová komedie

s písněmi skupiny ABBA. Film režisérky

Phyllidy Lloyd z roku 2008.

Rezervace vstupenek na tel. 

494 535 329

n ŠPICBERKY VÁCLAV PAVEL 

- pøednáška 

12.9.2012 od 18:00 hod
místo konání:

Pelclovo divadle - malý sál

n ÈTENÍ S ANNOU

19.9.2012 

zaèíná cyklus od 17:30 hod
místo konání:

čítárna městské knihovny

Anna Matějková bude předčítat různé

knihy - REIKI mistr

každou třetí středu v měsíci

n ZAHÁJENÍ KURZU TANCE 

a spoleèenské výchovy

7.9.2012  

od 17:30 hod  -  kurz A

od 20.:00 hod - kurz B
Stále přijímáme chlapce a páry do kurzu

tance. 

Telefon 494 535 329

Vstupné: 40,- Kč

n RYCHNOVSKÁ OSMIÈKA 

- 54. roèník

13. - 15.9.2012

Nejstarší amatérská filmařská soutěž ve

východní Evropě. Celostátní soutěž amatér-

ských filmů s mezinárodní účastí.

n 15 LET V DÁMSKÝCH ŠATECH

20.9. od 19.30 hod
Show travesti skupiny screamres k 15. výro-

čí vzniku této oblíbené skupiny. 

Vstupné: 200, -Kč, 220,- Kč

n CARMEN A FLAMENCO

26.9.2012 od 19.30 hod
Španělský večer se sólistkou Editou Adlero-

vou a tanečnicí flamenca Lolitou Karpenko

za doprovodu skupiny M. Žáry k 115.výročí

otevření divadla

Pelclovo divadlo

n TANEÈNÍ ODPOLEDNE 

S DECHOVKOU O. ŠTENCLA

2.9.2012 od 14.00hod
Vstupné: 50,- Kč
místo konání: Společenské centrum

n TANEÈNÍ ODPOLEDNE 

SE SKUPINOU COMBI

16.9.2012 od 14.00hod
Vstupné: 50,- Kč
místo konání: Společenské centrum

n TANEÈNÍ ODPOLEDNE 

S DECHOVKOU O. ŠTENCLA

30.9.2012 od 14.00hod
Vstupné: 50,- Kč
místo konání: Společenské centrum

n VETERÁNI WARTBURG 

15.9.2012 

od 12.30 do 15.30hod

Při příznivém počasí pozdraví návštěvní-

ky i skupina parašutistů, kteří seskočí

mezi 13.30 a 14.00 hod do zahrady u

Jízdárny.

místo konání: 

zámecké nádvoří Kolowratského zámku

Kolowratský zámek

Společenské centrum

Kino

n SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM
Tomášem Pfeifferem
25.9.2012 od 17:00 hod

místo konání:
Penzion - restaurant RK
Staré náměstí 50

Kulturní události

Vaše pozvánky do kulturního a sportnovního pøehledu posílejte na 
e-mailovou adresu Rychnovského zpravodaje zpravodaj@rychnov-city.cz

Prezentace akcí na této dvoustranì je zdarma.

Městská knihovna

Hotel Studánka

n "POD STUDÁNKOU" - 

HUDEBNÍ VEÈERY 

VE VINÁRNÌ

15.9.2012 od 20.00 hod
Vstupné ZDARMA, hudba na přání -

každý pátek a sobotu

Více info na  www.hotelstudanka.cz

n DIVADLO v Amfiteátru 

"STRAŠIDLO CANTERVILSKÉ" 

15.9.2012 od 20.00 hod
Vstupné 80,-Kč

Více info na  www.hotelstudanka.cz

n PRIMA PRVÒÁK 

16.9.2012 od 14.00 hod
II. ročník slavnostního vítání ve spolu-

práci s A-pressem v přírodním amfite-

átru. 

Více info na tel. 494 389 210,

www.hotelstudanka.cz

n LUNÁRNÍ JOGA

20.-22.9.2012
3 dny cvičení a relaxace, ACTIVE DAYS,

rezervace na tel.: 494 389 200

n TVORBA JANA T. STRÝÈKA 

V PRODUKCI MORAVSKÉ 

GOBELÍNOVÉ MANUFAKTURY 

VE VALAŠSKÉM MEZIØÍÈÍ 

Od 22.6. - do 9.9.2012
Shlédnout ji můžete v otevírací době gale-
rie v II.patře Kolowratského zámku

n BYLO NÁS PÌT - KNIHA 

A JEJÍ ILUSTRÁTOØI

Od 22.6. - do 9.9.2012
Výstava v rámci Poláčkova léta, připomín-
ka 120.výročí narození Karla Poláčka
Shlédnout ji můžete v otevírací době gale-
rie v II. patře Kolowratského zámku

n ANTONÍN BALZER 

(1771-1807) - malíøský 

pandán Karla Hynka Máchy

Od 22.6. - do 9.9.2012
Grafický cyklus pohledů na Adršpašské
skály a Krkonoše
Shlédnout ji můžete v otevírací době gale-
rie v II. patře Kolowratského zámku

n ORLICKÝ SALÓN ´10 

- Výtvarníci Klodska

14.záøí a� do 28.øíjna 2012
ve spolupráci s Muzeem gminy Klodskej v
Klodsku
Shlédnout ji můžete v otevírací době gale-
rie v II. patře Kolowratského zámku

n Kalendáø vìèné radosti 

Jánuše Kubíèka

14.záøí a� do 28.øíjna 2012
Erotické koláže klasika českého moderní-
ho malířství 2.poloviny 20.století 
Putovní výstava
Shlédnout ji můžete v otevírací době gale-
rie v II. patře Kolowratského zámku

n Ladislav Beneš, Karel Hladík 

- restaurované sochy 

ze sbírek Orlické galerie

14.záøí a� do 28.øíjna 2012
Výstava resurátorských prací studentů
magisterského a bakalářského studia
Fakulty restaurování University Pardubice
v Litomyšli.
Shlédnout ji můžete v otevírací době gale-
rie v II. patře Kolowratského zámku

Penzion Rychnov

Orlická galerie
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ZŠ a Praktická škola

"Veškeré hostince v okresním městě osiřely a
obyvatelstvo se valilo do lesa, neboť místní
ochotnický spolek pořádal tam divadelní
představení…Na smavém palouku byl zbudo-
ván jakýsi mlýn z lepenky a dřevěných latí.
Opodál se shromáždili hudebníci …......".
(Pověsti a čtení naruby)

A podobně tomu bylo i 28.6.2012. Uprostřed
lesa včelného se chystalo hned několik diva-
delních představení, ale součástí Poláčkova
léta nebyla. To žáci ZŠ Mozaika pořádali škol-
ní slavnost v amfiteátru Letoviska Studánka,
jejíž program tvořila divadelní představení jed-
notlivých ročníků. Velký dojem zanechalo v
divácících zcela nově zpracované reklamní
pojetí Kytice Karla J. Erbena i představení o
životě mimo planetu Zemi. Děti ocenily zejmé-
na letní verzi Mrazíka - Letník. Nechyběli ani
hudebníci - zazpívaly a zahrály děti z prvního
stupně. Své vystoupení doplnily stylovými
čepičkami k písni "Hlídač krav". Již tradičně
byly oceněny netradiční a nadstandardní
výkony dětí v různých kategoriích - sympaťák,
bavič, skokan roku ad. Velký potlesk patřil

Netradiční konec a začátek školy

také žákům, kteří ze školy odchází na střední
školy a  na na víceleté gymnázium. Počasí
hercům i divákům přálo a tak všichni strávili
příjemné odpoledne a podvečer. Poděkování
patří také vedení a personálu Hotelu Studán-
ka, kteří tuto akci rodičům a žákům umožnili
prožít v příjemném prostředí amfiteátru.
V lese školní rok pro MOZAIČANY skončil a v
lesích Orlických hor také začne. Připravit
kufr, kupičky oblečení, pořádné boty a

FFoottooggrraaffiiee zz ppřřeeddssttaavveenníí oo žžiivvoottěě mmiimmoo ppllaa--
nneettuu ZZeemmii..

nakoupit nějaké dobroty na cestu. To neodjíždíme
na opožděnou dovolenou, ale na "Zvykací pobyt
ZŠ Mozaika". Aby se děti i učitelé opět naladili na
školní práci, tráví každoročně první dny školního
roku na horách, kde si společně zvykají na školní
režim, seznamují se s novými spolužáky případně
pedagogy a prožívají spoustu dobrodružství. Zají-
mavé zážitky motivují děti k aktivnímu a samo-
statnému učení, které představuje program "Začít
spolu"podle něhož v ZŠ Mozaika pracují.

MMggrr.. MMaarrttiinnaa KKoovváářřoovváá,, 
mmaammiinnkkaa,, ssppeecciiáállnníí ppeeddaaggoogg

SSOOUUTTĚĚŽŽ MMLLAADDÝÝCCHH ZZDDRRAAVVOOTTNNÍÍKKŮŮ
V Úpici se konala Krajská soutěž mladých zdravotní-

ků. Zúčastnilo se 18 družstev z Královéhradeckého
kraje. Mezi nimi byla i děvčata z naší školy: Lenička
Koblásová,Renatka Danielová, Janička Volfová a
Terezka Šebková.  Na tuto soutěž se děvčata připra-
vovala celý rok. Naše škola jim držela palce, proto
také vypukla veliká radost, když se nám dívky vrátily
s prvním místem. 
Děvčata byla úžasná, nejenom, že měla velmi dobré

praktické, ale i teoretické znalosti, ale jejich chování
bylo přímo ukázkové.
Celá naše škola je na ně náležitě pyšná. Jsme šťast-

ni, že máme dobře vychované a hodné, slušné děti.
ZZaa pprraaccoovvnnííkkyy ZZŠŠ aa PPŠŠ KKoolloovvrraattsskkáá,,RRKK

JJiiřřiinnaa PPuuppssoovváá

ZŠ MOZAIKA
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školy

ZŠ MASARYKOVA

ZŠ JAVORNICKÁ

PPAAMMĚĚTTNNÍÍ  MMEEDDAAIILLEE MMĚĚSSTTAA
MMGGRR.. RRAADDCCEE PPOOLLÍÍVVKKOOVVÉÉ

V rychnovském divadle předali starosta
města Ing. Skořepa a místostarostka Mgr.
Drejslová pamětní medaili města Rychnova
n. Kn. paní učitelce Radce Polívkové. 

Ocenili tak její postup až do celostátního
finále soutěže Zlatý Ámos, které proběhlo
na jaře v Praze a soutěží zde nejoblíbenější
učitelé celé republiky. Paní učitelka ve finále
skvěle reprezentovala nejen sebe, ale i
celou školu a město. V soutěži jí vydatně
pomáhali žáci 8.C, kteří ji do soutěže nomi-
novali.

Vedení školy paní učitelce k jejímu úspěchu
upřímně blahopřeje.

MMggrr.. LL.. PPeettrr,, 
řřeeddiitteell ZZŠŠ RRyycchhnnoovv nn..KKnn,, 

MMaassaarryykkoovvaa

V hodinách vlastivědy probírali žáci učivo související s
důležitými etapami našich dějin. Závěr školního roku byl

ponechán na prezentace, které se týkaly pouze historie
našeho města.  Žáci měli dostatek času na kvalitní přípravu,

materiály si sháněli v průběhu posledního čtvrtletí. Smyslem těchto tzv.
badatelských úkolů nebylo pouhé vyhledávání již dostupných informací o
Rychnovu n.Kn., ale pokusit se zjistit i něco nového.

Jednotlivá vystoupení byla velmi zajímavá a poučná. "Badatelé" donesli
různé materiály (staré pohlednice, rodinné fotografie, časopisy, kalendáře,
kuchařky, aj…). Mimo jiné jsme se dozvěděli, kdo měl v rodině legionáře, o
prapradědečkovi, který byl před druhou světovou válkou šest let školníkem
na naší škole a zasadil na školním dvoře ořešák (jeho ořechy si donedávna
žáci sbírali), historky z osvobození města …..

Poslední hodina vlastivědy byla vyhrazena besedě s PhDr.Josefem Krámem,
který dokázal poutavě vyprávět nejen o minulosti našeho města, ale také
pohotově odpovídat na otázky "našich badatelů". Za jeho vstřícnost a přístup
k dětem mu patří náš velký dík. Za poskytnutí cenných informací, vztahujících
se badatelských úkolů, děkujeme také PaedDr. Františku Žatečkovi, panu Jaro-
slavu Kosovi a Mgr. Zoře Žatečkové, kronikářce Rychnova nad Kněžnou.    VVVV

V letošním roce jsme přijali nabídku od Ing. Libora Buriana, generální-
ho ředitele firmy MATRIX, uspořádat slavnostní vyřazení vycházejících
žáků v přírodním amfiteátru hotelu Studánka. Naše pozvání pak přijala
místostarostka města paní Mgr. Jana Drejslová a vedoucí odboru škol-
ství, kultury, mládeže a tělovýchovy paní Ludmila Cabalková.

Zdařilá akce probě-
hla za krásného slu-
nečného počasí s
hojnou účastí rodin-
ných příslušníků,
známých a kamará-
dů našich deváťáků.
Děkujeme panu Ing.

Burianovi i vedení
hotelu za nabídku,
zajištění a dokonalý
servis. LLDD

NNOOVVÝÝ ZZAAČČÁÁTTEEKK

Je tomu pár týdnů,
co jsme se v Pelclově

divadle rozloučili se
žáky, které již dnes nazýváme
našimi absolventy. Obdrželi závě-
rečná vysvědčení, pamětní listy
města Rychnova n.Kn. a od září
nastupují na střední školy. Na tu
základní se mohou přijít pouze
podívat, potěšit své bývalé učitele
informacemi, jak dobře se jim
vede a čeho dosáhli, případně za
pár let přivést své potomky k zápi-
su do 1.třídy. 

Slavnostní vyřazení bylo vskutku
slavnostní,  třídní učitelky I.Frýzko-
vá, J.Beránková a L.Šrámková při-
vedly do naplněného sálu tři kolek-
tivy krásných slečen a elegantních
mladíků. Přejeme všem, ať se jim
daří v životě osobním i profesním.
Žákům, rodičům i učitelům přejeme
úspěšný školní rok 2012-13!      PPoo

SSppoolleeččnnéé ffoottooggrraaffiiee ttřříídd,, sshhoorraa:: 
99..BB -- ttřř..uučč.. JJaannaa BBeerráánnkkoovváá
99..CC -- ttřř..uučč.. LLiibbuuššee ŠŠrráámmkkoovváá
99..AA -- ttřř..uučč.. IIvvaannaa FFrrýýzzkkoovváá

NNAA CCOO PPŘŘIIŠŠLLII BBAADDAATTEELLÉÉ 55.. RROOČČNNÍÍKKUU??

SSLLAAVVNNOOSSTTNNÍÍ VVYYŘŘAAZZEENNÍÍ MMĚĚLLOO PPRREEMMIIÉÉRRUU NNAA SSTTUUDDÁÁNNCCEE
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Aktuality z Rychnovského bazénu

n Prvním zářijovým pondělím končí
pro bazén letní sezóna a spouští se
klasický ZZIIMMNNÍÍ PPRROOVVOOZZ.. V praxi to
znamená změnu provozní doby,
sauna 7 dní v týdnu, ukončení akce
na vstupné 1+1 zdarma a začátek
kurzů plavecké školy, různých
kroužků a plavání plaveckého oddí-
lu. Přesné časy obsazení bazénu na
www.bazenrk.cz/provozni-doba.

n Připomínáme, že 18.6.2012
vstoupily v platnost některé ZZMMĚĚNNYY VV
PPRROODDEEJJII SSLLUUŽŽEEBB. Mezi nejvýznam-
nější patří zjednodušení ceníku - zru-
šení rozdílného tarifu o víkendu, sjed-
nocení doplatku při překročení času
na 1,50 Kč za minutu, určeno 100
Kč jako minimální částka při dobíjení
a prodloužení základního odečítané-
ho času na permanentce na 60
minut.     Dále bylo zzmměěnněěnnoo rraannnníí
ppllaavváánníí pro kondiční plavce.
n IInnoovvaaccee ppllaavveecckkééhhoo ooddddíílluu --
zzmměěnnaa hhllaavvnnííhhoo ttrreennéérraa

V září proběhne nábor
zájemců do plaveckého
oddílu, který bude nově
pod vedením Jiřího Jed-
ličky - bývalý profesionál-
ní plavec, účastník olym-
pijských her v Pekingu,
držitel několika českých
rekordů. Věříme, že tato
změna přinese další

zlepšení poskytovaných služeb.
VV ZZÁÁŘŘÍÍ PPRROO VVÁÁSS PPŘŘIIPPRRAAVVUUJJEEMMEE::
n 33..99..22001122 - začátek zimní sezóny
Plaveckého bazénu RK
n 55..99..22001122 - začátek kurzů plavec-
ké školy DORKA, povinné plavání
pro žáky základních škol
n 1100..99..22001122 - začátek kurzu pla-
vání kojenců Petra
n 1122..99..22001122 -- 1177 -- 1188 hhoodd ukázko-
vá hodina plavání s Déčkem
n 1133..99..22001122 - začátek kurzů pla-
veckého klubu
n 1133..99..22001122 -- 1188--1199 hhoodd první
hodina cvičení aquafitness (bude
probíhat každý čtvrtek)
n 1177..99..22001122 - začátek kurzu plavá-
ní kojenců - Rychnovský plaváček
n 2288..99..22001122 - plavání při svíčkách a
první letošní Nahaté koupání, aneb
na poslední pátek mají plavky svátek
n 33..1100..22001122 - Plavecká soutěž
měst - pro účastníky vstup zdarma

vvííccee nnaa wwwwww..bbaazzeennrrkk..cczz

Letní sezóna končí, 3. září začíná zimní provoz

OOTTVVÍÍRRAACCÍÍ DDOOBBAA 
Pondělí 5:30 - 7:30 13:00 - 21:00
Úterý 5:30 - 7:30 13:00 - 21:00
Středa 13:00 - 21:00
Čtvrtek 5:30 - 7:30 13:00 - 21:00
Pátek 10:00 - 21:00
Sobota 8:00 - 21:00
Neděle 8:00 - 21:00

VV rryycchhnnoovvsskkéé kkuužžeellnněě ssee vvee ddnneecchh 1166.. aa 1177.. ččeerrvvnnaa 22001122 kkoonnaalloo MMiissttrroovvssttvvíí ČČRR
nneerreeggiissttrroovvaannýýcchh kkuužžeellkkáářřůů 22001122.. VVýýzznnaammnnýýcchh úússppěěcchhůů nnaa ppoollii ssppoorrttoovvnníímm ii oorrggaa--
nniizzááttoorrsskkéémm zzaazznnaammeennaallii RRyycchhnnoovvááccii.. 

Mistrem ČR se stal tým Škoda Auto "A",
který zastupoval Rychnovskou ligu nere-
gistrovaných. Vítězné družstvo hrálo ve
složení Lubomír Šípek - host, Ladislav
Urbánek, Milan Dusbaba a Lukáš Hart-
man (na snímku). Druhé místo ve finálo-
vé šestnátce si vybojovalo Tespo Cerekvi-
ce, bronzová příčka patří Jihlavě.
Dalšího ocenění se pak dostalo organi-

zátorům mistrovství, organizační pracov-
ník MČR FFrraannttiiššeekk HHnniilliiccaa hhooddnnoottiill rryycchh--
nnoovvsskkééhh mmiissttrroovvssttvvíí ttaakkttoo:: "Poděkování
a hlubokou poklonu si zaslouží všichni
pořadatelé, děvčata obsluhující v bufetu,

kluci, kteří se starali o občerstvení, rož-
nění kýty, vydávání guláše. Ale tři jména
bych opravdu vzpomenul. Miroslava
Frydrycha, který tuto akci rozjel  a ze
zdravotních důvodů ji nemohl dotáhnout
do konce, Jaroslava Kejzlara, který neú-
navně četl ze rtů  a přání plnil, než byla
vyslovena a Lubomíra Šípka, zpracovate-
le celého průběhu. Stačil nejen včas
dodávat výsledky, ale byl to i autor nej-
vyššího náhozu hodnota 288 bodů. A v
součtu obou dní byl nejlepší s výkonem
568 shozených kuželek. Stačí jen podo-
tknout, "klobouk dolů"."                 --mmaann--

KKlluubb SSHHIINN--KKYYOO vvyyhhllaaššuujjee oodd 1122.. zzáářříí
nnáábboorr nnoovvýýcchh ččlleennůů.. VVyyuužžiijjttee ppřříílleežžii--
ttoosstt aa ppoojjďďttee ssii vvyyzzkkoouuššeett llééttyy oovvěěřřee--
nnéé ssyyssttéémmyy sseebbeeoobbrraannyy.. 

V nabídce klubu jsou: AAIIKKIIDDOO - ele-
gantní japonské bojové umění, které
využívá síly útočníka k jeho zneškod-
nění pomocí pák a hodů. KKAARRAATTEE -
okinawský styl, jenž původně vznikl
jako sebeobrana proti samurajským
mečům; jeho zbraněmi jsou kryty,
kopy a údery holýma rukama.
SSHHAAOOLLIINN KKUUNNGG FFUU - bojové umění
vycházející z tradic legendárního čín-
ského kláštera Shaolin; údery, kopy
a seky mají svůj původ ve starově-
kých stylech tygra a draka. TTAAII CCHHII -
jeden z takzvaných vnitřních stylů;
strategie tai chi je založena na uvol-
nění a citlivosti, s jejichž pomocí lze
vyvést útočníka z rovnováhy a vyvi-
nout mimořádně silný protiútok. Úpl-
nou novinkou bude letos KKUURRZZ
SSEEBBEEOOBBRRAANNYY.. Podobu chystaného
kurzu můžete ovlivnit i vy, pokud se
přihlásíte na webové stránky klubu a
vyplníte příslušný dotazník. Všechny
tréninky probíhají v tělocvičně speci-
álně vybavené pro výuku bojových
umění v Rychnově Na Trávníku. 

BBlliižžššíí iinnffoorrmmaaccee najdete na www.shin-kyo.cz, 
na Facebooku nebo na tel. čísle 777 567 500.

SHIN-KYO přijímá
nové členy

Nejlepší neregistrovaní kuželkáři v ČR? Tým Škoda Auto “A”

VV RRyycchhnnoovvěě nnaadd KKnněěžžnnoouu bboojjoovvaa--
lloo vv ssrrppnnuu ppoo ddoobbuu ddeevvííttii ddnnůů vv
sseeddmmii rrůůzznnýýcchh ssoouuttěěžžíícchh vvííccee nneežž
225500 ššaacchhiissttůů,, ppřřeeddeevvššíímm sseenniioorrůů..
PPřřeessttoožžee ffeessttiivvaall sskkoonnččiill aažž ppoo nnaaššíí
uuzzáávvěěrrccee,, ppooddaařřiilloo ssee nnáámm zzíísskkaatt jjiižž
vvýýsslleeddkkyy uuzzaavvřřeennýýcchh ppěěttii ssoouuttěěžžíí.. 

V kategorii hráčů nad 70 let (jedna
čtyřhodinová partie denně) vyhrál
po sedmidenním klání suverénně
Rudolf Mesiarik (Panda Rychnov) 6
bodů, druhý skončil Emil Macura ze
Zlína 5,5 b. a třetí Jiří Tejkal z Prahy
5,5 bodu. Vynikajícím umístěním je
i 5. místo Jaroslava Zikmunda (Kos-
telec) 4,5 b.  Soutěž hrálo 32 hráčů. 

Mezi nejstaršími hráči nad 80 let

vyhrál Michal Mamczar z Wroclawi.
Bleskový turnaj SENIOR tempem
2x10 minut na 9 kol vyhrál mistr
FIDE Vladimír Karlík z Kroměříže 8,5
bodu, jemuž vzal polovinu bodu jen
ředitel festivalu Jiří Daniel (2. – 6.
místo) 6,5 b., na 13. místě se umís-
til Rudolf Mesiarik (oba Panda Rych-
nov) 5,5 a na 16. místě Vojtěch Kru-
pička z Javornice 5,5 bodu. Hrálo
55 hráčů. V otevřeném bleskovém
turnaji i pro mladé hráče na 11 kol
tempem 2x5 minut vyhrál veterán
Polák Piotr Gasik z Varšavy. Potěši-
telné je umístění mladých Rychno-
váků: 3. Daniel Kožúšek (13 let) 8,
6. Martina Marečková 7, 7. Adam

Ježek 7, atd. 44 účastníků.  
OPEN Orlické hory vyhrál mistr FIDE
Adolf Lacina z Českých Budějovic
5,5 bodu. Krásné 3. místo získal
Adam Ježek (Panda, 18 let),  nejlep-
ším hráčem s ELO do 1599 se umís-
til Jan Horníček z Pandy Rychnov.   

Při festivalu se konala řada dopro-
vodných akcí – mj. autobusový výlet
do Orlických hor nebo společesnkýc
večer s rychovskými smíšenými
pěveckými sbory. Velmi pěkné bylo
vystoupení rychnovského souboru
kankánu na úvod festivalu. 
Turnaje RŠF skončí v úterý. Pořada-

teli festivalu byli vesměs velmi mladí
hráči klubu Region Panda.           JJDD

Nejlepší šachový senior je z Pandy – Rudolf Mesiarik
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křížovka

luštěte se zpravodajem

Poznejte hrady a zámky - 12.

TTaajjeennkkyy kkřříížžoovvkkyy zz RRyycchhnnoovvsskkééhhoo zzpprraavvooddaajjee 77,,88//22001122

KUPON KŘÍŽOVKY 
Rychnovského zpravodaje 9/2012

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

Vyplněný kupón ode-
šlete poštou, e-mailem
nebo ho můžete vhodit
do označené schránky
v přízemí budovy Národ-
ního domu, Panská 79.
ddoo 1199.. zzáářříí 22001122.. 

AAddrreessaa::

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

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

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

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

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

NNááddhheerrnnáá vvýýzzddoobbaa pprrůůččeellíí ...... ((PPRRVVNNÍÍ TTAAJJEENNKKAA)) zzáámmkkuu ...... ((DDRRUUHHÁÁ
TTAAJJEENNKKAA)) vvááss lláákkáá kk nnáávvššttěěvvěě.. JJiissttěě vvááss uucchhvvááttíí ii zzaahhrraaddaa,, kktteerráá
ssee nnaacchháázzíí ppřřeedd zzáámmkkeemm.. NNee nnaaddaarrmmoo ssee oo nněěmm řřííkkáá ii ppííššee jjaakkoo
oo ČČeesskkýýcchh ...... ((TTŘŘEETTÍÍ TTAAJJEENNKKAA)).. ZZáámmeekk jjee vvhhooddnnýý pprroo ttyy,, kktteeřříí
nneemmiilluujjíí ddlloouuhhéé pprroohhllííddkkyy,, nneebbooťť zzddee ttaattoo ppaassáážž ttrrvváá ppoouuhhýýcchh 4455
mmiinnuutt.. BBěěhheemm nniicchh ssee aallee nneebbuuddeettee nnuuddiitt,, pprroottoožžee pprrůůvvooddkkyynněě
uuppoouuttáávváá ppoozzoorrnnoosstt nnáávvššttěěvvnnííkkůů ttíímm,, žžee jjee nneecchháávváá hhááddaatt,, kk
ččeemmuu mmoohhllaa rrůůzznnáá zzaařříízzeenníí zzáámmkkuu sslloouužžiitt..
ZZáámmeekk bbyyll ppoossttaavveenn vv lleetteecchh 11777733 -- 7788 JJooss.. JJääggrreemm ppooddllee nnáávvrr--

hhuu ssttaavveebbnnííkkaa JJaannaa AAnnttoonníínnaa ...... ((ČČTTVVRRTTÁÁ TTAAJJEENNKKAA)),, zznnáámmééhhoo zz
JJiirráásskkoovvaa ""PPookkllaadduu"".. JJiižž vvííttee,, kktteerrýý zzáámmeekk vváámm tteennttookkrrááttee ppřřeeddssttaa--
vvuujjeemmee??

HHLLÁÁSSKKOOVVÁÁ KKŘŘÍÍŽŽOOVVKKAA::
VVOODDOORROOVVNNĚĚ:: . Noční pták; pálenka z rýže. - B. Svislá jeskyně;
svinovací rolety. - C. Město v Japonsku; ostrý přízvuk. - D. Sloven-
sky "křest"; značka našich sporáků. - E. Dvakrát snížený tón;
úmrtí. - F. Hudební dílo; nasytit; kanál. - G. Město na Šalamouno-
vých ostrovech; Čapkovo drama; červ Vlasovec; cizokrajná dřevi-
na; značka kosmetiky. - H. Římskými číslicemi 1555; DRUHÁ
TAJENKA; námět. - I. Slovensky "anebo"; vření; druh tance; hybná
síla. - J. Ranní vláha; těžká práce (zastarale); značka dřívějšího
pokrmového tuku; žena (nářečně). - K. Dopravní prostředek; řím-
skými číslicemi 554; Sovětské kosmické těleso; lihovina. - L.
ČTVRTÁ TAJENKA. - M. Dřívější platidlo Německa; písmeno naší
abecedy; Český sochař.

SSVVIISSLLEE:: 1. Káva bez kofeinu; značka Sovětských automobilů. -
2. Zabíjačková pochoutka; žlab na odvádění vody; draselná
zásada. - 3. TŘETÍ TAJENKA; příslovce místa. - 4. Egyptská bohy-
ně války; stavení; italsky "hodina". - 5. Mužské jméno; citoslov-
ce odporu. - 6. V hudbě "nově"; sportovní náčiní. - 7. Čistící pří-
pravek na motory aut; alkoholické nápoje. - 8. Duchovenstvo;
obvazek. - 9. Kouty; mládě skotu. - 10. Jihoamerický hlodavec;
karetní hra. - 11. Jihoevropan; Noemovo plavidlo. - 12. Část
měsíce; Nizozemská jednotka objemu. - 13. Velkoploché svítid-
lo; Myslivecká organizace (zkr.). - 14. Jméno Chačaturjana;
pevná část motoru; noční podnik. - 15. PRVNÍ TAJENKA; důlní
pracoviště. - 16. Africký kmen v Ugandě; pádová otázka; zaku-
lacené. - 17. Pomocník kata; jižní ovoce.
NNÁÁPPOOVVĚĚDDAA:: AOLA, LOA, YALE, EKRAN, SANKA, ANAT, ORA,
AAM, AKUT.                                                   VVllaaddiimmíírr ČČiihháákk

Blahopřejeme všem úspěšným luštite-
lům, jejichž počet stále roste.
TTeennttookkrráátt bbyyllii vvyylloossoovváánnii ttiittoo lluuššttiitteelléé::
1. Alena Řimnáčová, Havlíčkova 1367, RK

2. Miloš Dohnálek, Masarykova933, RK
3. Jaroslav Tobolka, Na Drahách 831, RK
4. Marie Kopsová, Na nábřeží 299, 517 42
Doudleby n. Orl.

1 - Landštejn, 2 - Bystřice, 3 - Vítkovců, 4 - Kaple, 5 - Goticky 

VVýýhheerrccii kkřříížžoovvkkyy 77,,88//22001122

Ve dnech 30.6.-7.7.2012 se uskutečnil  2. roč-
ník projektu  "Bavíme se sportem a vzájemně se
poznáváme". Tuto akci, stejně jako předešlý roč-
ník, organizoval rychnovský sportovní klub  RVK a
opět byl spolufinancován z prostředků ERDF,
poskytnutým Euroregionem Glacensis. Účastníky
tvořily napůl české a polské děti (domácí byli
zastoupeni Rychnovem a nejbližším okolím,
hosté dorazili především z okolí měst Polanica
Zdroj a Klodzka). Dohromady se setkalo mladých
50 sportovců, kteří měli na programu jak sportov-
ní náplň v BR Sport Centru v Rychnově n. Kn. -

výuku tenisu, squashe, badmintonu, plavání a
všeobecnou kondiční přípravu, tak i poznávací
část - výlety do měst Opočno, Nové Město n. M. a
Ústí n. Orl.. 

O necelé dva týdny později přijeli polští tenisté

znovu, tentokrát na své vlastní soustředění. Na
začátek září je zase domluvené krátké soustře-
dění na polské straně, v Klodzku, a tak se celá
spolupráce mezi všemi kluby velmi bohatě a
intenzivně rozvíjí. LLZZ

Přeshraniční spolupráce 
nabírá na obrátkách



n ZZMM zzřřiizzuujjee FFoonndd oopprraavv majetku města Rychnov nad Kněž-
nou a schvaluje statut Fondu oprav majetku města Rychnov
nad Kněžnou, dle předloženého návrhu.
n ZZMM sscchhvvaalluujjee
aa)) závěrečný účet Města Rychnova nad Kněžnou za rok 2011
bez výhrad.
bb)) zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011.
cc)) zůstatek finančních prostředků rozpočtového hospodaření
města za rok 2011 ve výši 29.817,30 tis. Kč  a jeho použití
ve výši 465,77 tis. Kč k převodu do fondu rezerv a rozvoje, ve
výši 881 tis. Kč do fondu oprav a ve výši 28.470,53 tis. Kč ke
krytí rozpočtových výdajů.
dd)) zůstatek účtu Fondu rezerv a rozvoje ve výši 7.534,23 tis. Kč. 
ee)) hospodaření Sociálního fondu a jeho zůstatek ve výši
923,19 tis. Kč.
ff)) hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Kytič-
ka, Rychnov nad Kněžnou, B. Němcové 648 za rok 2011,
výsledek hospodaření hlavní činnosti ve výši 25 tis. Kč a jeho
použití ve výši  13 tis. Kč na převod do rezervního fondu přís-
pěvkové organizace a ve výši 12 tis. Kč do fondu odměn přís-
pěvkové organizace.
gg)) hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Slu-
níčko, Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1379 za rok 2011,
výsledek hospodaření hlavní činnosti ve výši 41 tis. Kč a jeho
použití ve výši 21 tis. Kč na převod do rezervního fondu přís-
pěvkové organizace a ve výši 20 tis. Kč do fondu odměn přís-
pěvkové organizace.
hh)) hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Láň,
Rychnov nad Kněžnou, Českých bratří 1387 za rok 2011,
výsledek hospodaření hlavní činnosti ve výši 120 tis. Kč a
jeho použití ve výši 100 tis. Kč na převod do rezervního fondu
příspěvkové organizace a ve výši 20 tis. Kč do fondu odměn
příspěvkové organizace.
ii)) hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyř-
lístek, Rychnov nad Kněžnou, Mírová 1487 za rok 2011,
výsledek hospodaření hlavní činnosti ve výši 59 tis. Kč a jeho
použití ve výši 39 tis. Kč na převod do rezervního fondu přís-
pěvkové organizace a ve výši 20 tis. Kč na převod do fondu
odměn příspěvkové organizace.
jj)) hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Klí-
ček, Rychnov nad Kněžnou, Na Drahách 129 za rok 2011,
výsledek hospodaření hlavní činnosti ve výši 7 tis. Kč a jeho
použití ve výši 2 tis. Kč na převod do rezervního fondu příspěv-
kové organizace a ve výši 5 tis. Kč na převod do fondu odměn
příspěvkové organizace.
k) hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Rych-
nov nad Kněžnou, Masarykova 563 za rok 2011, výsledek
hospodaření hlavní činnosti  ve výši 1 tis. Kč a jeho převod do
rezervního fondu příspěvkové organizace, výsledek hospoda-
ření doplňkové činnosti ve výši 143 tis. Kč a jeho převod ve
výši 71,5 tis. Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace a
ve výši 71,5 tis. Kč do fondu odměn příspěvkové organizace.
ll)) hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Rych-
nov nad Kněžnou, Javornická 1596 za rok 2011, výsledek
hospodaření hlavní činnosti ve výši 299 tis. Kč a jeho převod
ve výši 135 tis. Kč do rezervního fondu příspěvkové organiza-
ce a ve výši 164 tis. Kč do fondu odměn příspěvkové organi-
zace, výsledek hospodaření doplňkové činnosti ve výši 86 tis.
Kč a jeho převod do fondu odměn příspěvkové organizace.
mm)) hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateř-
ská škola Rychnov nad Kněžnou, Roveň 60 za rok 2011, výsle-
dek hospodaření  hlavní činnosti ve výši 18 tis. Kč a jeho převod
ve výši 10 tis. Kč do   rezervního fondu příspěvkové organizace
a ve výši 8 tis. Kč do fondu odměn příspěvkové organizace,
výsledek hospodaření doplňkové činnosti ve výši -0,35 tis. Kč a
jeho úhradu z rezervního fondu příspěvkové organizace.
nn)) hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecká

škola Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492 za rok 2011,
výsledek hospodaření hlavní činnosti ve výši 0,27 Kč a jeho
převod do rezervního fondu příspěvkové organizace, výsledek
hospodaření doplňkové činnosti ve výši 7 tis. Kč a jeho pře-
vod do rezervního fondu příspěvkové organizace.
oo)) hospodaření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže,
Rychnov nad Kněžnou, Poláčkovo náměstí 88 za rok 2011,
výsledek hospodaření hlavní činnosti ve výši -3 tis. Kč a jeho
úhradu z rezervního fondu příspěvkové organizace, výsledek
hospodaření doplňkové činnosti ve výši 1 tis. Kč a jeho pře-
vod do rezervního fondu příspěvkové organizace.
pp)) hospodaření příspěvkové organizace Plavecký bazén RK,
Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1720 za rok 2011, výsle-
dek hospodaření hlavní činnosti ve výši 1.095 tis. Kč, výsle-
dek hospodaření doplňkové činnosti ve výši -1.415 tis. Kč.
Ztráta bude likvidována v následujících obdobích.
qq)) změnu části investičního příspěvku poskytnutého v roce
2011 na nákup nemovitosti společnosti Kultura Rychnov nad
Kněžnou, s.r.o., Panská 79, Rychnov nad Kněžnou, IČ
27475689  na neinvestiční příspěvek na nákup vybavení
rekreačního zařízení Huť, a to ve výši 33.000,-- Kč.
n ZZMM sscchhvvaalluujjee poskytnutí finančních příspěvků spolkům,
dětem a mládeži, sborům dobrovolných hasičů na rok 2012,
dle předloženého návrhu.
n ZZMM sscchhvvaalluujjee
11.. úpravy rozpočtu města dle předloženého návrhu k
18.6.2012.
22.. zvýšení investičního příspěvku na rok 2012 na pořízení
myčky příspěvkové organizaci Školní jídelna RK, U Stadionu
1229, Rychnov nad Kněžnou, IČ 72553588 o 18.080,40 Kč
na 668.080,40 Kč.
33.. finanční příspěvek ve výši 150.000,-- Kč Gymnáziu
F.M.Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, IČ 60884703 na opravu
palubovky ve Sportovní hale Romana Šebrleho.
44.. finanční příspěvek ve výši 50.000,-- Kč společnosti
MAGNUSFILM s.r.o, Hurdálkova 147, Náchod, IČ 28818326
na filmový projekt Jedlíci.
55.. zvýšení finančního příspěvku na rok 2012 Domu dětí a
mládeže, Rychnov nad Kněžnou, Poláčkovo nám. 88, IČ
71235698 o 121.796,-- Kč na částku 781.796,-- Kč.
66.. zvýšení finančního příspěvku na rok 2012 příspěvkové
organizaci Plavecký bazén RK, Javornická 1720, Rychnov
nad Kněžnou, IČ 72071362 o 156.992,-- Kč na částku
5.156.992,-- Kč.
77.. zvýšení finančního příspěvku na rok 2012 na provoz spo-
lečnosti Kultura Rychnov nad Kněžnou, s.r.o., Panská 79,
Rychnov nad Kněžnou, IČ 27475689 o 314.230,-- Kč na část-
ku 8.114.230,-- Kč.
n ZZMM nneesscchhvvaalluujjee směnu části p.p.č. 5072 a části p.p.č.
5073/3 o celkové výměře cca 580 m2 z podílového spolu-
vlastnictví pana T.F. a paní M.F., bytem Pardubice za část
p.p.č.  2588/3 o výměře cca 580 m2 z vlastnictví města Rych-
nova nad Kněžnou, vše v k.ú. Rychnov n. Kn.
n ZZMM ppoottvvrrzzuujjee usnesení ZM č. 93/07 bod 3) ze dne
12.11.2007 (neschválení prodeje celé ani části p.p.č.
2473/32 v k.ú. Rychnov n. Kn.). 
n ZZMM vvyyhhrraazzuujjee si rozhodnut o zřízení věcného břemene k
části p.p.č. 495/5 v k.ú. Roveň u Rychnova n. Kn. a schvaluje
11.. odkoupení  části p.p.č. 495/2 a části p.p.č. 495/5 o celkové
výměře cca 315 m2 (zaplocená plocha o výměře 21 x 15 m)
včetně příslušenství, představovaného studnou, v k.ú. Roveň u
Rychnova n. Kn. od manželů V. a D.B., bytem Roveň za cenu
90,-- Kč/m2. Náklady s prodejem spojené ponese kupující.
22.. bezúplatné zřízení práva věcného břemene k části p.p.č.
495/5 v k.ú. Roveň u Rychnova n. Kn. ve prospěch vlastníka
pozemku, který je předmětem prodeje dle bodu 1. výše, spo-
čívající v právu chůze a jízdy. 
n ZZMM sscchhvvaalluujjee odkoupení  spoluvlastnického podílu ve výši
2/16  k p.p.č. 3042/6 v k.ú. Rychnov n. Kn. od pana Ing. T.J.,
bytem Kostelec nad Orlicí za cenu 380,-- Kč/m2, tj. celkem za

8.218,-- Kč. Náklady s prodejem spojené bude hradit kupující.
n ZZMM sscchhvvaalluujjee uzavření    Smlouvy    o  bezúplatném převo-
du nemovitosti č. Př. 39/06, kterou bude převedena pozem-
ková parcela p.č. 877/1 v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnova n. Kn.
z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2  do vlastnictví města Rychnova nad Kněžnou.
n ZZMM vvyyhhrraazzuujjee si rozhodnout ve věci poskytnutí finanční
částky v důsledku zbudování chodníku a parkoviště u domu
čp. 1568 na části pozemku místní komunikace v ulici Zborov-
ská, vše v části obce a k.ú. Rychnov n. Kn.a schvaluje
aa)) poskytnutí finanční částky ve výši 279.346,50 Kč (na
základě písemné dohody) společnosti INVEST RK s.r.o.,  IČ
27528693, se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3 jako
vyrovnání za zbudování parkoviště, chodníku a železného
zábradlí k tomuto chodníku, nacházejících se na pozemcích
ve vlastnictví města Rychnova n. Kn., a to na p.p.č. 965/11,
části p.p.č. 965/2, části   p.p.č. 2949, části p.p.č. 965/4 a
části p.p.č. 965/15, v geometrickém plánu číslo 2452-
6/2012 ze dne 24.1.2012 označených jako p.p.č. 965/11 o
výměře 183 m2 (nový stav) a p.p.č. 965/15 o výměře 39 m2
(nový stav), vše v k.ú. Rychnov n. Kn., které tvoří součást míst-
ní komunikace v ulici Zborovská, Rychnov n. Kn. Toto finanč-
ní vyrovnání bude uhrazeno ve 2 splátkách, přičemž první
splátka ve výši 163.727,20 Kč bude splatná do 15 dnů od
podpisu dohody a druhá splátka ve výši 115.619,30 Kč bude
splatná do 20.12.2013. Podmínkou uzavření dohody bude
bezvadný stav provedených prací.
bb)) prodej části p.p.č. 965/4 o výměře 425 m2, p.p.č. 965/14
o výměře 54 m2, části p.p.č. 965/15 o výměře 3 m2 a p.p.č.
969/2 o výměře 274 m2, to vše označené v geometrickém
plánu číslo 2452-6/2012 ze dne 24.1.2012 jako p.p.č.
965/14 o výměře 756 m2 (nový stav), a dále prodej části
p.p.č. 965/2 o výměře 361 m2, označené v geometrickém
plánu číslo 2452-6/2012 ze dne 24.1.2012 jako p.p.č.
965/2 o výměře 361 m2 (nový stav), vše v k.ú. Rychnov n. Kn.
za cenu 511.851,-- Kč + náklady na zajištění prodeje vlastní-
kům jednotek v domě čp. 1568, nacházejícímu se v obci a
k.ú. Rychnov n. Kn., a to dle výše jejich spoluvlastnických
podílů k tomuto domu. Úhrada kupní ceny bude ve 2 splát-
kách, přičemž první splátka ve výši 300.000,-- Kč bude uhra-
zena před uzavřením kupní smlouvy a druhá splátka ve výši
211.851,-- Kč bude uhrazena do 15.12.2013. Do doby spla-
cení celé kupní ceny bude k předmětu prodeje zřízeno zástav-
ní právo ve prospěch prodávajícího.  
Podmínkou uzavření dohody dle bodu a) bude současné uza-
vření kupní smlouvy dle bodu b). 
a ukládá starostovi města schválené částky zařadit do násle-
dujících úprav rozpočtu města.
n ZZMM sscchhvvaalluujjee prodej části p.p.č. 3135, dle geometrického
plánu č. 425-15/2011 označené jako nově vytvořená   p.p.č.
3135/2 o výměře 79 m2 v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnova n. Kn.
společností STROM Export s.r.o., se sídlem Lohenická 607,
Praha 9 za cenu  zjištěnou znaleckým posudkem, platným ke
dni prodeje + náklady na zajištění prodeje. Součástí kupní
smlouvy bude závazek kupujícího zajišťovat funkčnost a pro-
vozuschopnost podzemního potrubního vedení, nacházející-
ho se pod povrchem p.p.č. 3135 a p.p.č. 3133/1 včetně
vpusti a výpusti, dále udržovat obrubníky nacházející se na
části p.p.č. 3133/1 zajišťující svádění dešťové vody, vše v k.ú.
Dlouhá Ves u Rychnova n. Kn. V případě porušení těchto
závazků bude prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstou-
pit. Ostatní ujednání, týkající se věcného břemene k předmě-
tu prodeje bude schvalovat rada města.
n ZZMM sscchhvvaalluujjee
11.. prodej části p.p.č. 2583/4 o výměře cca 260 m2, části
p.p.č. 1756/2 o výměře cca 370 m2 a části p.p.č. 2583/13 o
výměře cca 3 m2, vše v k.ú. Rychnov n. Kn. panu M.O., bytem
Rychnov n. Kn. za cenu zjištěnou znaleckým posudkem, plat-
ným ke dni prodeje + náklady na zajištění prodeje.
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22.. prodej části p.p.č. 2583/4 o výměře cca 180 m2 a částí
p.p.č. 1756/2 o celkové výměře cca 195 m2, vše v k.ú. Rych-
nov n. Kn. panu M.F., bytem Rychnov n. Kn. za cenu zjištěnou
znaleckým posudkem, platným ke dni prodeje + náklady na
zajištění prodeje.
n ZZMM vvyyhhrraazzuujjee ssii rroozzhhooddnnoouutt ve věci bezúplatného zřízení
věcného břemene k p.p.č. 2977/2 v k.ú. Rychnov n. Kn., spo-
čívajícím v právu uložení, vstupu a vjezdu za účelem oprav a
úprav podzemního vedení kanalizace a schvaluje prodej
p.p.č. 2977/2 v k.ú. Rychnov n. Kn. paní Ing. J.V., bytem Rych-
nov n. Kn. za cenu zjištěnou znaleckým posudkem, platným
ke dni prodeje + náklady na zajištění prodeje. Součástí kupní
smlouvy bude bezúplatné zřízení práva věcného břemene k
p.p.č. 2977/2 v k.ú. Rychnov n. Kn., spočívající v právu ulože-
ní, vstupu a vjezdu za účelem oprav a úprav podzemního
vedení kanalizace. Oprávněným z věcného břemene bude
vlastník podzemního vedení kanalizace, povinným z věcného
břemene bude vlastník předmětu prodeje. Ujednání o zřízení
věcného břemene bude obsaženo ve vlastní kupní smlouvě.
n ZZMM sscchhvvaalluujjee
11.. doplnění usnesení ZM č. 24/2012 ze dne 16.4.2012 (za
odstavec   označený písmenem c)) následovně:
d) úhrada celé kupní ceny do 8 let od vkladu kupní smlouvy
do katastru nemovitostí formou osmi splátek ve výši 1/8
kupní ceny za podmínky zřízení zástavního práva k předmětu
prodeje ve prospěch prodávajícího do doby splacení celé výše
kupní ceny, přičemž první splátka bude uhrazena do 12 měsí-
ců od vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí, druhá
splátka bude uhrazena do 24 měsíců od vkladu kupní smlou-
vy do katastru nemovitostí, třetí splátka bude uhrazena do 36
měsíců od vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
čtvrtá splátka bude uhrazena do 48 měsíců od vkladu kupní
smlouvy do katastru nemovitostí, pátá splátka bude uhraze-
na do 60 měsíců od vkladu kupní smlouvy do katastru
nemovitostí, šestá splátka bude uhrazena do 72 měsíců od
vkladu kupní smlouvy do katastru  nemovitostí, sedmá splát-
ka bude uhrazena do 84 měsíců od vkladu kupní smlouvy do
katastru  nemovitostí a osmá splátka bude uhrazena do 96
měsíců od vkladu kupní smlouvy do katastru  nemovitostí.
22..  prodej:
1. p.p.č. 2741/14 o výměře 397 m2, p.p.č. 2741/15 o výmě-
ře 145 m2, stavby bez čp. - jiná stavba na p.p.č. 2741/29 a
p.p.č. 2741/29 o výměře 24 m2, vše v k.ú. Rychnov n. Kn.
manželům L. a N.B., bytem Rychnov n. Kn.
2. p.p.č. 2741/1 o výměře 360 m2, p.p.č. 2741/16 o výměře
137 m2, stavby bez čp. - jiná stavba na p.p.č. 2741/30 a p.p.č.
2741/30 o výměře 24 m2, vše v k.ú. Rychnov n. Kn. manže-
lům P. a E.M., bytem Rychnov n. Kn. 
3. p.p.č. 2741/23 o výměře 431 m2, p.p.č. 2741/24 o výmě-
ře 81 m2, stavby bez čp. - jiná stavba na p.p.č. 2741/34 a
p.p.č. 2741/34 o výměře 24 m2, vše v k.ú. Rychnov n. Kn.
panu O.N., bytem Čermná nad Orlicí.
Kupní cena výše uvedených nemovitostí: pozemek 250,--
Kč/m2, stavba bez čp. - jiná stavba  10.000,-- Kč. Náklady na
zajištění prodeje hradí kupující. Úhrada celé kupní ceny  bude
do 8 let od vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí for-
mou osmi splátek ve výši 1/8 kupní ceny za podmínky zříze-
ní zástavního práva k předmětu prodeje ve prospěch prodá-
vajícího do doby splacení celé výše kupní ceny, přičemž první
splátka bude uhrazena do 12 měsíců od vkladu kupní smlou-
vy do katastru nemovitostí, druhá splátka bude uhrazena do
24 měsíců od vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
třetí splátka bude uhrazena do 36 měsíců od vkladu kupní
smlouvy do katastru nemovitostí, čtvrtá splátka bude uhraze-
na do 48 měsíců od vkladu kupní smlouvy do katastru nemo-
vitostí, pátá splátka bude uhrazena do 60 měsíců od vkladu
kupní smlouvy do katastru  nemovitostí, šestá splátka bude
uhrazena do 72 měsíců od vkladu kupní smlouvy do katast-
ru  nemovitostí, sedmá splátka bude uhrazena do 84 měsíců
od vkladu kupní smlouvy do katastru  nemovitostí a osmá

splátka bude uhrazena do 96 měsíců od vkladu kupní smlou-
vy do katastru  nemovitostí.
n ZZMM  rruuššíí bod 2. usnesení ZM č. 38/05 ze dne 30.5.2005 a
vyhrazuje si rozhodnout ve věci zřízení věcného břemene ke
stavbě na p.p.č. 1004/4 v k.ú. Rychnov n. Kn., spočívajícím ve
strpění umístění kontejnerů na domovní odpad. a schvaluje
11.. prodej stavby bez čp. - jiná stavba, nacházející se na p.p.č.
1004/4, dle geometrického plánu číslo 1650-833/2001
označené jako p.p.č. 1004/4 o výměře 120 m2 v k.ú. Rych-
nov n. Kn. obálkovou metodou nejvyšší nabídce, přičemž
minimální cena bude 100.000,-- Kč + náklady na zajištění
prodeje. K předmětu prodeje bude před jeho prodejem zříze-
no věcné břemeno dle bodu 2. níže. Návrh na vklad vlastnic-
kého práva nebude Katastrálnímu úřadu předložen dříve než
dojde k vkladu práva věcného břemene. Pokud k povolení
práva věcného břemene nedojde, bude moci prodávající od
kupní smlouvy odstoupit.
22.. zřízení věcného břemene strpění umístění kontejnerů na
domovní odpad v části předmětu prodeje, označené šrafová-
ním na situačním plánku. Oprávněným bude Společenství
vlastníků jednotek pro dům čp. 1197-99 na adrese Zborov-
ská, Rychnov n. Kn., povinným bude každý vlastník předmě-
tu prodeje. Smlouva o zřízení věcného břemene bude obsa-
hovat rozvazovací podmínku - pokud nedojde k převodu vlast-
nictví dle bodu 1. výše do 1 roku od jejího uzavření, bude tato
smlouva o zřízení věcného břemene zrušena.   Věcné břeme-
no bude zřízeno bezúplatně, náklady se zřízením věcného
břemene ponese oprávněný z věcného břemene.
nZZMM ssoouuhhllaassíí s realizací staveb chodeckých přechodů  v ulici
Jiráskova v Rychnově n. Kn. a  v Lipovce  dle předložené situ-
ace a s jejich následným převzetím do vlastnictví města Rych-
nov nad Kněžnou.
n ZZMM sscchhvvaalluujjee
11.. udělení ocenění "Cena Města Rychnova nad Kněžnou" za
rok 2011 panu PhDr. Janu Tydlitátovi zejména za přípravu a
realizaci 18 ročníků divadelního festivalu Poláčkovo léto a
řady dalších nadregionálních akcí, sympozií a událostí.
22.. předání finančního daru oceněnému panu PhDr. Janu Tyd-
litátovi ve  výši 10.000,-- Kč.
n ZZMM sscchhvvaalluujjee
11.. udělení ocenění "Cena Města Rychnova nad Kněžnou" za
rok 2011 paní Jarmile Haldové za zhotovení Rychnovského
soukenického betlému umístěného v hale MěÚ Rychnov n. Kn. 
22.. předání finančního daru oceněné paní Jarmile Haldové  ve
výši 10.000,-- Kč a věcného daru zlaté pamětní medaile vyda-
né k 750. výročí první písemné zmínky města Rychnova nad
Kněžnou.
n ZZMM sscchhvvaalluujjee Dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové
organizace Školní jídelna RK, U Stadionu 1229, Rychnov n.
Kn., dle předloženého návrhu.
n ZZMM vvzzaalloo nnaa vvěěddoommíí oznámení pana Milana Noska, bytem
Rychnov n. Kn. o vzdání se funkce přísedícího u Okresního
soudu v Rychnově nad Kněžnou.
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n RRMM vvzzaallaa nnaa vvěěddoommíí žádost JUDr. Lubomíra Málka v
zastoupení společnosti Tlapnet s.r.o., se sídlem  Čáslav, Jení-
kovská 1698 o nové posouzení žádosti o vydání souhlasu s
vydáním územního souhlasu na stavbu vedení optických
kabelů  v Rychnově n. Kn. a ukládá starostovi města ve spo-
lupráci s JUDr. Miloslavem Tuzarem zajistit odeslání odpově-
di k výše uvedené žádosti.
n RRMM rruuššíí usnesení RM č. 350/2012 ze dne 18.6.2012 a
ukládá starostovi města zajistit odeslání oznámení  provozo-
vateli Hospody U vody v Rychnově n. Kn. v termínu do
11.7.2012 o zrušení platnosti usnesení RM č. 350/2012 ze

dne 18.6.2012.
n RRMM sscchhvvaalluujjee uzavření Darovací smlouvy na 8 ks cvičeb-
ních strojů včetně gumových povrchů a 2 lavičky se Zaměst-
naneckou pojišťovnou Škoda, se sídlem Husova 302, Mladá
Boleslav, dle předloženého návrhu.
n RRMM sscchhvvaalluujjee bezúplatné zřízení věcného břemene k části
p.p.č. 3135, dle geometrického plánu č. 425-15/2011 ozna-
čené jako nově vytvořená p.p.č. 3135/2 o výměře 79 m2,  v
k.ú. Dlouhá Ves u Rychnova n. Kn., spočívající:
11.. ve strpění umístění, vstupu a vjezdu za účelem údržby,
oprav a úprav podzemního kanalizačního potrubí, zajišťující-
ho svádění dešťové vody,
22.. ve strpění umístění, vstupu a vjezdu za účelem údržby,
oprav a úprav obrubníků, zajišťujících svádění dešťové vody.
Povinným z věcného břemene bude každý vlastník části p.p.č.
3135, dle geometrického plánu č. 425-15/2011 označené
jako nově vytvořená p.p.č. 3135/2 o výměře 79 m2, v k.ú.
Dlouhá Ves u Rychnova n. Kn. Oprávněným bude každý vlast-
ník podzemního kanalizačního potrubí a obrubníků dle bodu
1. a 2. výše. Smlouva o zřízení věcného břemene bude sou-
částí kupní smlouvy na prodej části p.p.č. 3135, dle geometric-
kého plánu č. 425-15/2011 označené jako nově vytvořená
p.p.č. 3135/2 o výměře 79 m2, v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnova
n. Kn. společnosti STROM Export s.r.o. Náklady spojené s
vyhotovením geometrického plánu na vyznačení předmětné-
ho věcného břemene ponese povinný z věcného břemene.
n RRMM nneessoouuhhllaassíí s pořádáním kulturních akcí na koupališti
ve Včelném v Rychnově n. Kn. panu R.S., bytem  Rychnov n.
Kn.  v době nočního klidu  od 22:00 do 02:00 hod. v období
od 5.7. do 31.8.2012, dle předložené žádosti ze dne
26.6.2012.  
nRRMM vvzzaallaa nnaa vvěěddoommíí stížnost obyvatel z části Městská Hab-
rová a Jungovo nábřeží v Rychnově n. Kn. na průběh akce
"Mařenka-mixfest" konané dne 23.6.2012 na pozemku vedle
pohostinství Mařenka a ukládá starostovi města zajistit ode-
slání odpovědi na výše uvedenou stížnost. 
n RRMM sscchhvvaalluujjee prominutí poplatku z prodlení za dlužné
nájemné za byt č. 2 v čp. 835, Na Drahách, Rychnov n. Kn.
ve výši 80 % dlužných poplatků manželům P. a L.V., bytem
Rychnov n. Kn. 
n RRMM sscchhvvaalluujjee na základě doporučení komise pro posouze-
ní a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsa-
hu s názvem  "Svaření kovové konstrukce dřevníků pro čp.
455, čp. 521, Pelclovo nábřeží, Rychnov nad Kněžnou" vítě-
zem poptávkového řízení firmu RIMA s.r.o., Dlouhá Ves 83,
Rychnov n. Kn., IČ: 27493431 a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy o dílo s výše uvedenou firmou. 
n RRMM sscchhvvaalluujjee
11.. na základě   doporučení komise pro posouzení a hodnoce-
ní nabídek na akci  "Oprava stávajících sociálních zařízení v
DDM, Poláčkovo náměstí, Rychnov n. Kn."  vítězem výběrové-
ho řízení  firmu AVEPO s.r.o., Rudé armády 3, Borohrádek. 
22.. na základě doporučení komise pro posouzení a hodnoce-
ní nabídek na akci  "Oprava stávajících chlapeckých sociál-
ních zařízení v 1. a 2. NP ŠJ, U Stadionu 1229, Rychnov n.
Kn." vítězem výběrového řízení  firmu ELKONA CZ s.r.o., Tylo-
va 335, Rychnov n. Kn.  
a pověřuje starostu města podpisem smluv o dílo s výše uve-
denými firmami. 
n RRMM ssoouuhhllaassíí s účinností od 1.9.2012:
11.. se snížením nejvyššího povoleného počtu žáků ze 155 na
145 v rejstříku škol a školských zařízení u základní školy, jejíž
činnost vykonává právnická osoba s názvem Základní škola
a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485.
22.. se snížením nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdě-
lání dle rámcového vzdělávacího programu 79-01-C/01
Základní škola z 85 na 75 žáků v rejstříku škol a školských
zařízení u základní školy, jejíž činnost vykonává právnická
osoba s názvem Základní škola a Praktická škola, Rychnov
nad Kněžnou, Kolowratská 485.
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zprávy z radnice

n RRMM vvzzaallaa nnaa vvěěddoommíí návrh pana B.S., Poniklá, aby ve
městě ulice nebo jiný vhodný prostor nebo významná budo-
va byla pojmenována po prezidentovi Václavu Havlovi a uklá-
dá starostovi města zajistit odeslání odpovědi k výše uvede-
nému návrhu.
n RRMM sscchhvvaalluujjee plnou   moc   JUDr.   Miloslavu   Tuzarovi  k
zastupování Města Rychnov nad Kněžnou v soudním řízení o
zaplacení 103.976,-- Kč s přísl. proti paní  L.K., bytem Skuh-
rov nad Bělou, vedeném u Okresního soudu v Rychnově n.
Kn., a to včetně případného řízení o řádných, případně  mimo-
řádných opravných prostředcích a exekučního řízení.
nRRMM vvzzaallaa nnaa vvěěddoommíí zápis z jednání komise sociální ze dne
27.6.2012.
n RRMM uukkllááddáá místostarostce města Ing. Michaele Zimové:
11.. zajistit věcný dar  pro fotbalový tým starší přípravky FC
Spartak Rychnov nad Kněžnou v čele s trenérem panem Vác-
lavem Brůžkem a panem Miroslavem Zemánkem v ceně
max. do 10.000,-- Kč.
22.. předložit radě města v termínu do 30.11.2012 návrh sta-
tutu pro udělování cen za výsledky ve sportovní oblasti.
n RRMM vvzzaallaa nnaa vvěěddoommíí žádost pana Zdeňka Hanzlíka, Rych-
nov n. Kn. o finanční příspěvek na účast syna na reprezentač-
ním ukázkovém turnaji nového typu basketbalu s názvem 3
x 3 v Českém domě v Londýně u příležitosti Olympijských her
2012 v Londýně a schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 5.000,-- Kč panu Zdeňku Hanzlíkovi ml., bytem Rych-
nov n. Kn., na krytí nákladů spojených s účastí  reprezentace
ukázkového turnaje nového typu basketbalu s názvem 3 x 3
v Českém domě v Londýně u příležitosti Olympijských her
2012 v Londýně.

IInngg.. MMiicchhaaeellaa ZZiimmoovváá                                     IInngg.. JJaann SSkkoořřeeppaa
mmííssttoossttaarroossttkkaa ssttaarroossttaa

n RRMM sscchhvvaalluujjee uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu
movité věci - plechové garáže -  mezi Českou republikou - Úřa-
dem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 jako převodcem a
Domem dětí a mládeže, se sídlem Poláčkovo náměstí 88,
Rychnov n. Kn. jako nabyvatelem, dle předloženého návrhu. 
n RRMM vvzzaallaa nnaa vvěěddoommíí      
11.. oznámení ředitelky Základní školy a mateřské školy Rych-
nov n. Kn., Roveň 60 o vzdání se místa ředitelky školy k
31.7.2013, dle předloženého návrhu. 
22.. oznámení ředitele Základní školy Rychnov n. Kn., Masary-
kova 563 o vzdání se místa ředitele školy k 31.7.2013, dle
předloženého návrhu. 

a ukládá vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělový-
chovy připravit harmonogram konkursních řízení pro obě výše
uvedené školy do 15.2.2013.
n RRMM sscchhvvaalluujjee ukončení nájemní smlouvy ze dne
29.3.1995, uzavřené mezi městem Rychnov nad Kněžnou
jako pronajímatelem a manželi J. a L.K., Rychnov n. Kn.  jako
nájemci na pronájem části p.p.č. 2554 (nově byl tento poze-
mek označen parcelním číslem 2554/1) v k.ú. Rychnov n. Kn.
dohodou smluvních stran k 31.7.2012 a ukládá odboru sprá-
vy nemovitostí zajistit změnu  druhu pozemku p.p.č. 2554/1
v k.ú. Rychnov n. Kn. z "ovocný sad" na "ostatní plocha".
n RRMM ssoouuhhllaassíí s umístěním rozvaděče společnosti UPC
Česká republika, s.r.o., Závišova 5, Praha 4 na p.p.č. 790/2
v k.ú. Rychnov n. Kn. (u vlastnické hranice p.p.č. 790/2 s
p.p.č. 789/1 a p.p.č. 790/2 s p.p.č. 3008) jako součásti plá-
novaného provedení upgrade na stávající kabelové síti. Roz-
vaděč bude ve tvaru lavičky o rozměrech maximálně: výška
1,1 m, šířka 0,96 m, délka 1,6 m. Konstrukční záležitosti,
materiál a barevné provedení budou uvedeny v  závazném
stanovisku odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy.
Umístění a provozování této stavby na pozemku města bude
ošetřeno zřízením věcného břemene na dobu určitou 30 let,
náhrada za jeho zřízení bude v celkové výši 12.000,-- Kč. 
n RRMM vvzzaallaa nnaa vvěěddoommíí informaci Mgr. Simony Hejhalové, refe-
rentky odboru správy nemovitostí,  o  současném stavu užívání
příjezdové komunikace k areálu Automoklubu v Rychnově n. Kn. 
nRRMM vvzzaallaa nnaa vvěěddoommíí žádost společnosti COMA s.r.o., Masa-
rykova 8, Polička v zastoupení pana Jana Kunčíka o schvále-
ní vstupu veřejné telekomunikační sítě a umístění klientské
kabeláže v budovách ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví
města Rychnov nad Kněžnou a ruší bod II. usnesení RM č.
338/2012 ze dne 4.6.2012 a ukládá odboru správy nemovi-
tostí předložit ke schválení radě města dne 3.9.2012 návrh
dokumentu "Podmínky pro udělení souhlasu s umístěním sítí
do majetku Města Rychnov nad Kněžnou" a  schvaluje ode-
slání odpovědi společnosti TLAPNET s.r.o., Jeníkovská 1698,
Čáslav v zastoupení JUDr. Lubomíra Málka ve věci vydání
územního souhlasu na stavbu Metropolitní optická síť
TLAPNET Rychnov nad Kněžnou, dle předloženého návrhu a
ukládá starostovi města zajistit odeslání odpovědi  společ-
nosti COMA s.r.o., která bude obsahovat, že žádost uvedená
v  bodu I. tohoto usnesení bude vyřízena až  po schválení
dokumentu "Podmínky pro udělení souhlasu s umístěním sítí
do majetku Města Rychnov nad Kněžnou" radou města.
nRRMM sscchhvvaalluujjee na  základě doporučení komise pro posouze-
ní a hodnocení nabídek na realizaci stavby "Roveň - odvodně-
ní u čp. 31" vítězem poptávkového řízení firmu MADOS MT
s.r.o., Lupenice 51 a pověřuje starostu města podpisem

smlouvy o dílo s výše uvedenou firmou. 
nRRMM sscchhvvaalluujjee pronájem budovy kaple Proměnění Páně, Na
Trávníku  v   Rychnově n. Kn. Ing. Jaroslavu Guthovi, bytem
Praha 6 za účelem uspořádání výstavy fotografií od 17.9.2012
do 21.10.2012. Výše nájmu bude 100,-- Kč +  služby.
nRRMM sscchhvvaalluujjee pronájem   části    p.p.č. 2918 v k.ú. Rychnov n.
Kn. /část Starého náměstí před hotelem Havel/ společnosti
LIONS CLUB RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, Strojnická 1390,  Rych-
nov n. Kn.  za účelem uspořádání akce pod názvem "Lví den" k
20. výročí založení klubu  dne 8.9.2012 od 8:00 hod. do 18:00
hod. Úhrada za pronájem bude ve výši 200,-- Kč + služby.
nRRMM sscchhvvaalluujjee prominutí poplatku z prodlení za dlužné nájem-
né  za byt č. 6 v čp. 834, Na Drahách, Rychnov n. Kn.  ve výši
80% dlužných poplatků  paní  V.S., bytem Rychnov n. Kn.
nRRMM vvzzaallaa nnaa vvěěddoommíí žádost  manželů Š., bytem Rychnov n.
Kn. o vrácení místnosti v objektu čp. 63, Komenského ul.,
Rychnov n. Kn. a nedoporučuje  ZM  ke  schválení zrušení
věcného břemene k objektu čp. 63 ve prospěch vlastníka
objektu čp. 39, spočívající v oprávnění užívání místnosti ve  II.
NP  sousedící s dělicí stěnou mezi budovami čp. 39 a 63 se
vstupem ze schodiště z I. NP do II. NP v čp. 39, vše v obci a
k.ú. Rychnov n. Kn.
n RRMM sscchhvvaalluujjee aktualizaci "Pravidel pro uzavírání nájemních
smluv na byty v domech s pečovatelskou službou v Rychnově nad
Kněžnou" s účinností od 1.8.2012, dle předloženého návrhu.
n RRMM sscchhvvaalluujjee zzáámměěrr vypracování    zadání    studie "Pěší
zóna - Havlíčkova ulice" formou studentských prací.
n RRMM vvzzaallaa nnaa vvěěddoommíí usnesení Okresního soudu v Rychno-
vě n. Kn. proti žalovanému EMAUZY ČR, se sídlem Ekologic-
ká 515, Rychnov n. Kn. o vyklizení domu čp. 515 nacházející-
ho se na p.p.č. 1380 a p.p.č. 1380 v k.ú. Rychnov n. Kn. Ter-
mín pro vyklizení a předání byl stanoven do 30.4.2013.
n RRMM rruuššíí bod I.2. usnesení RM č. 387/2012 ze dne
2.7.2012 z důvodu odstoupení firmy ELKONA CZ s.r.o. od rea-
lizace veřejné zakázky "Oprava stávajících chlapeckých soci-
álních zařízení v 1. a 2. NP ŠJ, U Stadionu 1229, Rychnov n.
Kn." z kapacitních důvodů a schvaluje na   základě   doporu-
čení   komise   pro posouzení a hodnocení nabídek na akci 
"Oprava stávajících chlapeckých sociálních zařízení v 1. a 2.
NP ŠJ, U Stadionu 1229, Rychnov n. Kn."  realizací akce firmu
AVEPO s.r.o., Rudé armády 3, Borohrádek, která se ve výbě-
rovém řízení umístila  v pořadí druhá a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy o dílo s firmou uvedenou v bodu II.
RM schvaluje podání žádosti o finanční prostředky na podpo-
ru projektů v oblasti finančního řízení do Operačního progra-
mu Lidské zdroje a zaměstnanost č. CZ.1.04, výzva č. 89.
IInngg.. MMiicchhaaeellaa ZZiimmoovváá                                     IInngg.. JJaann SSkkoořřeeppaa
mmííssttoossttaarroossttkkaa ssttaarroossttaa
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Centrum5KA, Rychnov nad Kněžnou, www.od5k10.cz

ŠITKREDIT2288..0099.. 1188..0000
Martin Řezníček ve snímku přibližuje neetické praktiky některých firem nabízejících
půjčky a jejich dopady na osudy konkrétních dlužníků, většinou lidí s nízkými příjmy.



PLASTICKÁ VÝROBA Z BAVLNY - TEPLO DOMOVA
Mezi novinkami !
Výroba  inteiéru a obrazů i na zakázku pro náročné i méně
náročné. Dále nabízím konzultaci barev pro vymalování stěn
vašeho domova.
Kontakt, adresa: www.interier-dekor.cz , 604 240 236
Pro každého cenově dostupné! Útulný interiér, vhodný dárek.

ZZ pprrooggrraammuu nnaa zzáářříí -- zzaaččáátteekk vvžžddyy vv 1177..3300hh:: ÚÚtteerrýý 44..99.. MEDITACE V
POHYBU, předávání Dikši - setkání s vlastním nitrem .  SSttřřeeddaa 1122..99..
MARIÁNSKÁ MEDITACE . ČČttvvrrtteekk 1133..99.. ANANDA MANDALA - meditace, bese-
da o DIKŠE, předávání dikši . ÚÚtteerrýý 1188..99.. MOHENDŽODARO - beseda o tant-
ra józe pro ženy s Mgr. Lenkou Fleischmannovou . SSttřřeeddaa 1199..99.. ARCHANDĚL
GABRIEL - meditace . PPoonndděěllíí 2244..99.. VIPASSANA - meditace, ANANDA
MANDALA, DIKŠA  . SSttřřeeddaa 2266..99.. SHAMBALLA  - beseda, meditace, léčení

VVííccee aakkccíí,, iinnffoo aa ppřřiihhllááššeenníí  nnaa tteell..773377 334433 224422 
nneebboo hhttttpp::////vveeddoommiissvveettllaa..wweebbnnooddee..cczz//aakkccee--sseettkkaavvaannii// 

PPaannsskkáá 7722,, RRyycchhnnoovv nn..KKnn..

KURZY ANGLIČTINY
v Rychnově nad Kněžnou již 12. rokem

www.jcaj.cz 
- srdečně Vás zveme na naše nezávazné zkušební hodiny, kde se společně poznáme
- studium probíhá v přátelské a pohodové atmosféře
- kurzovné 1.850,-Kč za celé pololetí
- s námi se skutečně něco naučíte, poznáte milé a pracovité lidi a bude Vás to bavit

Jazykové centrum anglického jazyka
tel. 732 708 208, 736 414 549

posil. pán. dna, relaxace, rehab. cvičení
oodd 1100..99..22001122, v tělocvičně MŠ na Láni,RK 

ppoonn.. 1100..99.. od 17 hod - začátečníci,18 hod -pokročilí
úútt.. 1111..99.. od 17 hod - mírně pokr.,18 hod-pokročilí

iinnffoo::
O.Zachariášová,494533978,zachari.reha@seznam.cz

příspěvek zdrav. poj.500Kč,počet míst omezenP
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