Mňága a Žďorp v Bažině - Třídění odpadů
Lyžařský vlek - Pro chytré hlavičky
Reichnejer Schorfblicke - Kulturní programy

Nápovědník
8. února od 16.00 hod – masopustní průvod od restaurace Beseda, poté dětský karneval v sále
restaurace Beseda s vyhlášením
nejlepších masek
12. února od 16.00 hod. (!pozor!
– nejedná se o překlep) – Štefan
Škapík – akvarely
vernisáž výstavy, hudební část
programu vernisáže zajistí pěvecký soubor Cantemus
Výstava potrvá do 25.2., otevřeno denně od 9.00 do 11.00 a od
14.00 do 16.00 hod.
14. února od 18.30 hod. jednání
městského zastupitelstva – na
programu rozpočet roku 2005,
větrné elektrárny a další
18. února 19.00 hod. – Mňága a
Žďorp – koncert známé rockové
kapely v hudebním klubu Bažina
v sále restaurace Beseda, po vystoupení jako obvykle připraven
klubový řezník
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Volby s nasazením života
Nízká volební účast je obvyklou bolestí nejen naší republiky, ale i zemí, kde
má demokracie mnohaletou nepřerušenou tradici. Nejčastější nářek obvykle vyznívá v tom smyslu, že není koho volit.
A teď si představte, že poslední měsíc
před volbami sebevražední šílenci najíždějí s auty plnými výbušnin do volebních
místností, střílejí nejen po kandidátech,
ale i po lepičích plakátů nebo po policistech, kteří mají hlídat pořádek. V den
voleb pak musíte počkat, až se střelba na
ulici trochu uklidní, a pak si jdete stoupnout do fronty, ve které možná zrovna za
vámi stojí další cvok, opásaný trhavinou.
Šli byste v takové situaci volit?
Možná jsem tu situaci popsal úplně
špatně. Neznám mentalitu Iráčanů ani
z rychlíku. Přesto se musím velmi hluboko sklonit před těmi 60% oprávněných voličů, kteří riskovali své životy z touhy po
svobodné volbě. Přesto, že si nemohli být
jistí, jestli se vrátí domů, stáli ve frontách
a čekali na, jak někteří říkali, „nejvýznamnější den svého života“.
Jistě si říkáte, že nám volby bohužel
příliš zevšedněly. Jen v loňském roce jsme

volili dvakrát a za rok nás čekají opět dvoje volby. A Čech ví dobře, že „je to stejně
všechno jen podvod a nic s tím neudělám“. Tak co?
Už mnohokrát jsem se přesvědčil, že
člověk si váží jen toho, čemu musel něco
odevzdat. Co ho stálo úsilí, pot, peníze a
ze všeho nejvíc toho, co platil vlastní krví. Pohodlí a bezpečí střední Evropy v nás
vyvolalo dojem, že všechno nám přijde
pod nos jaksi samozřejmě, že na všechno máme nárok a všechno si zasloužíme.
A proto tak skuhráme na nepřízeň doby
a neschopnost těch, co nám mají zajistit
blahobyt. Svoboda se pro nás stala věcí
natolik imaginární, že mnozí z nás nedokážou pochopit rozdíl mezi totalitním a
demokratickým zřízením.
Fascinuje mě touha po svobodě v zemi, kterou se teroristé a zločinci rozhodli
vyděsit k smrti. A pevně doufám, že tahle
touha v těch lidech zůstane ještě dlouho, i
když už se pro ně volby stanou všední záležitostí a nikdo jim za účast v nich nebude hrozit zabitím.
František Chlouba

Na březen chystáme
12. března. ZUŠ Železný Brod –
práce žáků pod vedením profesora Jana Šimka – vernisáž výstavy
17. března - koncert skupiny Traband

Zápis do 1. třídy ZŠ Rychnov u Jbc n.N. se koná v pátek
11.února 2005 v budově malé školy od 16,00 do 18,00 hod.
Rodiče se s sebou přinesou občanský průkaz a rodný list
dítěte.

Vu dr Fuchsbresche bis zur Mutter Anna oder
„Reichnejer Schorfblicke“
Hohe Auszeichnung
Der Gottfried Wilhelm Leibnitz-Preis
2005 wurde Prof.Dr.Wolfgang Peukert,
den Inhaben des Lehrstuhls für Feststoﬀund Grenzfächenverfahrenstechnik an
der Universität Erlangen-Nürnberg, zuerkannt. Es ist der höchstdotierte deutsche
Förderpreis, 1,55 Millionen Euro, der
vom Hauptauschuß der Deutschen Forschungsgemeinschaft vergeben wird. Mit
ihm werden zwei weitere Wissenschaftler
diese hochrenomierte Auszeichnung im
März 2005 erhalten.
Prof.Wolfgang Peukert wurde 1958
in Karlsruhe geboren, sein Vater Ernst
Peukert stammt aus Reichenau. In Karlsruhe schloß Prof. Peukert sein Univer-

sitätsstudium mit „sehr gut“ ab und seine Dissertation erhielt das Prädikat „mit
Auszeichnung bestanden“.
Seine Arbeiten und Forschungen,
von hohem wissenschaftlichen Rang, sind
weltweit anerkannt. Er wurde aus 130
Vorschlägen ausgewählt, weil man sich
von ihm durch zusätzliche Förderung
eine besondere Steigerung der wissenschaftlichen Leistungen verspricht.
Seine Arbeiten an der Schnittstelle
von Grundlagenforschung und Anwendung sind von großer Bedeutung, sie
schufen die Grundlage für gezielte Herstellung von Produkteigenschaften und
deren Anwendung.

Aus der Region
Isergebirge: In manchen Orten des
Berzirks Gablonz ist über die Nacht vom
21. auf 22. Jänner bis auf halber Meter
Schnee gefallen. Die Dicke der Scheedecke erreicht mancherorts sogar 1,5 Meter.
Die schnelle Bescherung verursachte vor
allem einen Verkehrschaos. Der Ferienbeginn in einigen deutschen Bundesländern
verursachte einen Stau von Neudorf an
der Neiße über die Gablonzer Stadtmitte
(Gebirgsstrasse -Tannwalder Strasse) bis
hin zur Radler Kreuzung im Radler Wald.
Besonders problematisch war die Lage in
Wurzelsdorf, Harrachsdorf, Johannisberg
und Tannwald.
Fortsetzung auf Seite 3

Bäcker, Fleischer, Händler, Gaststätten
Bäcker
Glaser-Bäcker
Hübner-Bäcker
Lang-Bäcker
Rößler-Bäcker I
Rößler-Bäcker II
Simm-Bäcker
Sladetschek-Bäcker
Sprenger-Bäcker
Thiel-Bäcker
Töpper-Bäcker
Weiß-Bäcker
Fleischer
Friedl Flejscher
Habel-Flejscher
Hübner-Fleischer
Mehnert-Flejscher
Míetig-Flejscher
Novotny-Flejscher
Preißler-Flejscher
Seidel-Flejscher

Laden
Fischl
Hofrichter
Horschak
Knobloch (Gemüse)
Konsum
Kowarsch
Lindnerbude (Kiosk)
Lindnerschneider
Linke
Marek (Gemüse)
Massopust Konrad
Massopust (Bauernste.)
Nieder-Lodn
Seiboth/Ludwig
Senftleber
Skoda (Gemüse)
Schmidt (Kiosk)
Streit (Kiosk)
Ullrich Konrad
Wenzel Emil
Müller

Es mag sein, daß vorstehende Zusammenstellung nicht vollständig ist,
nach 60 -70 Jahren hat das Erinnern doch
schon gewaltige Lücken, dennoch ist die
Vielzahl dieser Gewerbetreibenden recht
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Gasthauser
Bahnhofs-Restaurant
Dreimäderlhaus
Gausth. Zum Bahnhof
Höllepudl
Hotel
Kassare
Keil
Klinger
Krone
Lammel
Michel
Moorbad
Morgensonne
Nazeschöﬀel
Radio
Scholzeschneider
Schmidt
Schweiz
Stadt Prag
Stadt Wien
Stejskal
Vereinshalle

interessant, waren sie doch für die Versorgung einer kleinen Stadt mit ungefähr
3.500 Einwohnern zuständig und brachten allen ein Auskommen, wenn es auch
manchmal hart an der Grenze zur Armut

gelegen haben mag.
Wenn wir heute die Strukturen unserer Wohnorte, zumal der ländlichen,
betrachten, stellen wir fest, daß mancher
Ort, der wesentlich größer ist als unser
früheres Reichenau, keinen Bäcker, Fleischer oder Tante-Emma-Laden mehr aufweist. Heute muß sich ein Geschäft rentieren oder es geht ein. Die hygienischen
Anforderungen, die heute von den Behörden gestellt werden,
könnten von unseren früheren Geschäften vielfach nicht mehr gewährleistet werden, deshalb mußten sich in der
Gegenwart manche ländlichen Betriebe
unter hohen Kosten umstellen oder schließen. Was geblieben ist, sind die Supermärkte an den Stadt- oder Ortsrändern,
die für Nichtmotorisierte kaum so leicht
zu erreichen sind.
Wie es seinerzeit auch gewesen sein
mag, wir lebten den Zuständen angepaßt,
waren zufrieden und alles spielte sich in
Harmonie und gutnachbarlichen Verhältnissen ab - heute scheint es uns, daß es damals trotz allem die „Gute-alte-Zeit“ war,
an die wir mit Wehmut zurückdenken.
Ob heute wirklich alles besser ist?
Gerhard Müller

Z jednání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce
nad Nisou ze dne 17.1.2005
– zastupitelstvo schválilo provedení změny územního plánu, která umožní
realizaci záměru přestavby Lidového domu na provozovnu a sídlo ﬁrmy LUHA (v
přízemí drobná elektrovýroba, kanceláře a
sklad, v patře byty)
– zastupitelstvo schválilo vyhlášku
č. 1/05 O poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stanovilo výši
poplatku na 500,-Kč na osobu
a rok

ulici) Ing. Stanislavu Klímovi z Jablonce
nad Nisou za 495,-Kč za m2 pro výstavbu
bytového domu s tím, že vlastní prodej se
uskuteční až po vydání stavebního povolení
– zastupitelstvo stanovilo dobu pro
uzavírání manželství na 1. a 3. sobotu

– zastupitelstvo vzalo
na vědomí výroční zprávu o
poskytování informací za rok
2004
– zastupitelstvo rozhodlo
o vyhlášení výběrového řízení
na získání půjčky z Fondu na
zlepšení úrovně bydlení. Zastupitelstvo město rozhodlo
vyhlásit všechny tituly půjček uvedené ve vyhlášce 2/99
SOZV, termín pro odevzdání přihlášky
bude 31.3.2005 (podrobnosti najdete v samostatném článku)
– zastupitelstvo schválilo prodej pozemku č. 856/2 v k.ú. Rychnov (v Mlýnské

Aus der Region
Fortsetzung von Seite 2
Reichenau:
Ein Aufstand
der
Bewohner von Pelkowitz verursachte die
rasche Entscheidung der Stadtvertretung
über die Änderung im Bebaungsplan von
Pelkowitz, wo auf Grunde des Vorhabens
eines Investors die Siedlung von 25 hölzernen Wochenendhäuser, insbesondere
für holländische Klientel, gebaut werden sollten. Mit diesem Beschluß hat sich
auch die öﬀentliche Sondersitzung am
31.1.2005 der Stadtvertretung beschäftigt.
Zum Angebot des Investros gehörte auch
der Aufbau der neuen Infrastruktur für
Pelkowitz (Straße, Kläranlage etc.)
ABM

v měsíci, úředně stanovenou místností
pro uzavírání manželství je obřadní síň
MěÚ, a pověřilo oddáváním Ing. Františka Chloubu a p. Miladu Žabkovou
– zastupitelstvo schválilo zřizovací

Těsně před uzávěrkou
Na mimořádném zasedání 31.1.2005
zastupitelstvo města nepodpořilo požadavek petice skupiny občanů na revokaci
usnesení o zadání návrhu změny územního plánu na Pelikovicích. Nicméně v obsáhlé diskuzi zaznělo mnoho podnětných
připomínek, které budou jistě brány v potaz při zpracování návrhu změny ÚP i při
eventuelní další přípravě výstavby.

V případě poruchy veřejného osvětlení volejte správce veřejného osvětlení
města p. Pivrnce
tel.: 607 604937

listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce v Rychnově u Jablonce nad Nisou
– zastupitelstvo schválilo uzavření
dohody mezi městem Rychnovem, Bytovým družstvem Beseda a ﬁrmou Imstav
(resp. Inženýrské a montované stavby, a.s.)
ve věci započtení vzájemných pohledávek
z výstavby 71 b.j. v Rychnově
(dům čp. 800 – spoluvlastník
BD Beseda Rychnov) tak, že
účastníci dohody prohlásí, že
ke dni podpisu dohody nemají vůči sobě žádných vzájemných pohledávek, plynoucích
ze smluv o výstavbě 71 b.j. a
technické infrastruktury pro
tuto výstavbu. Součástí dohody
bude závazek ﬁrmy Imstav řešit nadále případné reklamace
vad díla v souladu s uzavřenou
smlouvou. Zastupitelstvo pověřilo mgr. Čaňkovou zpracováním návrhu dohody.
– zastupitelstvo projednalo žádost manželů Novotných o
snížení kupní ceny pozemku č.
934/8 v k.ú. Rychnov a rozhodlo kupní cenu nesnížit. Zastupitelstvo uložilo odboru
výstavby nabídnout manželům Novotným
možnost úhrady kupní ceny formou splátek
– zastupitelstvo rozhodlo v návaznosti na diskuzi o zvýšení cen pozemků, že
na žádosti o prodej pozemku, které MěÚ
obdržel v termínu do 17.1.2005 se bude
vztahovat dosavadní cena 550,-Kč/m2
– zastupitelstvo schválilo prodej pozemku č. 1526 v k.ú. Rychnov manželům
Skořepovým a p. Jiřímu Skořepovi ml. za
podmínek stanovených usnesením zastupitelstva města č. 111/03
– zastupitelstvo schválilo navýšení ceny akce Zálesí na celkovou cenu
18.836.397,-Kč z důvodů zadání víceprací, nezbytných k řádnému zasíťování potřebných pozemků
– zastupitelstvo rozhodlo zvýšit minimální cenu pozemků určených pro
stavbu na 650,-Kč za m2
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Bude Rychnov kráčet po nebo proti větru
14. února přijde na pořad jednání
zastupitelstva opět záležitost větrných
elektráren. Od loňského roku, kdy se diskutovalo, zda v této otázce vyhlásit referendum, se situace poněkud změnila. Nejen že je dnes mezi investory na vybranou.
Stačí se podívat z pelíkovického hřebene
směrem k Liberci a vidíme, že využití větru pro výrobu elektřiny se k nám velmi
přiblížilo.
K serióznímu rozhodnutí, zda se angažovat v tomto dnes atraktivním podniku, je samozřejmě třeba znát co nejvíce
aspektů využití větrné energie. V zastupitelstvu se o všech možných i nemožných
vlivech už mnohokrát diskutovalo a různí
příznivci i odpůrci už v podstatě jen opakují již řečené.
Domnívám se, že jediným faktickým
sporným argumentem je estetika, tedy
vnímání vrtule v krajině. On totiž neexistuje žádný závazný předpis, jak vnímat
zásah do krajiny. Otázka, co je hezké a co
ošklivé, je někdy individuální a nezobecnitelná. Tomáš Feřtek se v srpnovém Reﬂexu z loňského roku v článku „Líbí se vám
větrné elektrárny?“ ptá: „Co vás napadne,
když se podíváte na fotograﬁi krajiny s větrnými elektrárnami? Že je točící se vrtule
na šedesátimetrovém stožáru v krajině docela hezký objekt – landart v praxi, nebo že
to je jen další prznění obzoru srovnatelné
s elektrárenskými komíny a věžemi mobilních operátorů? Já pro ně mám slabost, ale
uznávám, že někdo to může zcela legitimně
vidět přesně naopak.“ Ing. Tomáš Málek
v minulém čísle Zpravodaje dává na tuto
otázku následující odpověď: „Točící se vrtule na několikadesítek metrovém stožáru
nejsou v krajině hezké objekty. Je to prznění obzoru srovnatelné s elektrárenskými
komíny a věžemi mobilních operátorů. Je
to „Landart“ v praxi?“ (viz článek „Quo
vadis Rychnove?“). Takto jednoduše skutečně otázku redaktora Reﬂexu zodpovědět nelze.
V Nové Vsi v Horách (Krušné hory)
byla začátkem roku 1994 postavena větrná elektrárna italského výrobce WEST
s označením MEDIT 320 kW. Koncem
června 2003 byla nainstalována v sousedství větrná elektrárna o výkonu 1,5 MW
od výrobce Re power, typ MD-70. Tyto
informace jsem čerpal z internetu. Dotazem na jejich obecním úřadě jsem zjistil,
že obce se před výstavbou nikdo na nic
neptal. Nikdo v obci ovšem neprotestoval,
proto tam nyní mají dva větrníky. Obec z
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nich dostává ročně částku v řádu stotisíce korun (přesněji to paní nevěděla) a to
bez toho, že by se jakkoli ve schvalovacím
řízení či výstavbě angažovala. Na Božím
Daru se naopak zvedla vlna nevole a v referendu se občané vyjádřili proti výstavbě, ačkoliv tam se obec v čele se starostou
chtěla ve věci výstavby angažovat.
Když si na internetu prohlédnete
stránky ekologických hnutí, zjistíte, že se
rozdělily na příznivce a odpůrce elektráren. Jak je u ekologických hnutí zvykem,
bojují obě strany zbraněmi nevybíravými
i s použitím zkreslujících údajů a někdy
skutečných dezinformací. Některé informace však vybízejí k zamyšlení. Odpůrci
větrníků tvrdí, že elektřina z nich je státem
a potažmo daňovými poplatníky silně dotována. Zástupci Greenpeace zase naopak
uvádějí, že cena z klasických tepelných
elektráren je skrytě dotována podporou
nízké ceny hnědého uhlí a dalšími dotacemi do jejich provozu (odsiřování apod.).
Neumím spočítat, kdo má pravdu.
Zajímavá je také argumentace odpůrců větrných elektráren, že samotný vítr
nás nespasí, jsou tu přece další obnovitelné zdroje, biomasa, bioplyn, fotovoltaické
články, vodní energie. Těmto argumentům
bych si dovolil oponovat. Vodních zdrojů
k využití zase tolik nemáme a ty co máme,
jsou většinou již využity. Spalování biomasy a bioplynu je na první pohled velice
efektivní a jednoduché. Ovšem zkuste se
zamyslet nad tím, jak získávat využitelný
bioplyn nebo jak zásobovat hladovou elektrárnu dostatečným množstvím biomasy.
Využití biomasy je u nás zatím v plenkách, ale uchytí-li se, troufnu si tvrdit, že
představa o snadné obnovitelnosti tohoto
zdroje dostane vážné trhliny. Snad nejvíc
zkreslující je informace o možnosti nasazení fotovoltaických článků ve velkém.
Tento způsob získávání elektrické energie je zatím zdaleka nejdražší a nejméně
efektivní. Článek o ploše 0,5 m2 z produkce ostravské ﬁrmy Solartec má maximální výkon 50W. Fotovoltaická elektrárna,
která by mohla konkurovat jednomu větrníku o maximálním výkonu 2 MW by
tedy musela zakrývat plochu 20000 m2,
tedy dva hektary. Ještě zajímavější je údaj
o ceně takové elektrárny. Jeden výše uvedený článek stojí podle aktuálního ceníku
ﬁrmy Solartec 10.000,- Kč. To je cena bez
nutných akumulátorů nebo měničů na

střídavý proud, upevňovacích zařízení a
jiných vedlejších nákladů. Cena potřebného množství fotovoltaických článků by
tedy byla neuvěřitelných 400 miliónů korun. I kdyby dal Solartec rasantní množstevní slevu, převyšuje cena fotovoltaické
elektrárny větrnou o celý jeden řád. Pro
tyto atributy se fotovoltaické články používají zatím jen na nepřístupných místech
pro napájení nenáročných elektronických
zařízení. Solární panely, které občas vidíme na střechách některých domů, fungují
na jiném principu a pouze ohřívají vodu,
elektřinu vyrobit neumějí.
Z uvedeného se zdá, že máme-li dostát jako republika slibům, s nimiž jsme
vstupovali do Unie, bude nás muset větrná energie spasit. A nechlácholme se nadějí, že jednou vědci vymyslí zdroje energie, které nám umožní pohodlný život a
přitom nebudou nikde vidět, nebudou nic
ničit a budou dokonale obnovitelné.
František Chlouba (autor je absolventem ČVUT, Fakulty elektrotechnické,
obor Ekonomika a řízení energetiky)

Restaurace J + J
u hasičské zbrojnice

pořádá
od 4. do 6. února
zvěřinové hody
otevřeno vždy od 11.00 do 22.00 hod.
rezervace míst na tel.č. 483388516,
604568203

Občanské sdružení „Za zájmy občanů Rychnova“
.........že to nejde????
Vážení spoluobčané,
nespokojen se způsobem, jakým
městský úřad informuje své „poddané“,
jsem chtěl napsat článek o mých konkrétních námitkách. Když jsem si zpětně
pročetl zpravodaje za poslední rok, zjistil
jsem, že již mnohé bylo řečeno - např. paní Mrázkovou, panem Málkem, panem
Hamáčkem.
Takže jenom trochu zkušeností
z nedávné návštěvy rodičů. Bydlí v obci na Vysočině, velké asi jako městečko
Rychnov, zhruba se stejným počtem obyvatel.
Do ruky se mi dostal tamní obecní
zpravodaj a já se začetl a začal porovnávat...
Každá rodina dostává do schránky
zpravodaj pravidelně a zdarma, neboť zastupitelé v čele se starostou mají eminentní zájem, aby lidé v obci byli plně informováni o tom, jakým způsobem pracují a
hospodaří jejich zvolení zástupci. Vždyť
na úrovni obcí neexistují tajné informace
- snad s výjimkou osobních dat, autorských práv a pod.! Z toho vyplývá také
převážná náplň zpravodaje.
Občané se sice nedoví, co mají v březnu sázet a jakou má pan starosta kravatu,
ale zato přesně znají záměry rady i zastupitelstva a přesně vědí o každé proinvestované koruně - předem a průběžně.

Nápadné jsou i další rozdíly:
1. Zpravodaj obce na Vysočině obsahuje i zápisy z jednání rady včetně názorů jednotlivých členů rady na projednávanou problematiku.
2. Zápisy z jednání zastupitelstva
obsahují nejen stručný výčet projednávaných bodů s jakýmsi paragrafovým zaštítěním, kterému stejně občan nerozumí,
jak je tomu v Rychnově, ale všichni se
dozví, jak zasedání probíhalo, poznají názory jednotlivých zastupitelů a ze zápisu
je jasné, proč zastupitelé rozhodli tak, jak
rozhodli. Např. změny územního plánu a
proč k nim dochází, kde se prodávaný pozemek konkrétně nachází, za jakou cenu
se prodává, vyhlášení, průběh a výsledek
výběrových řízení (oslovené ﬁrmy, zúčastněné ﬁrmy, jejich nabídky) aj.
3. Ze zápisu se občan dozví i takovou „prkotinu“ jako je nákup mobilního
telefonu pro pracovníka obecního úřadu
a důvod k čemu ho využije.
4. Zatímco se v Rychnově zastavují
hřiště, místa k dětským hrám a parky, budují se nefunkční monstra (např. u DPS
- domova důchodců), v obci na Vysočině
se naopak v centru dění plochy pro volnočasové aktivity dětí a občanů zakládají.
Mohl bych v tomto duchu pokračovat
dále – jednání a jejich výstupy v porovnávané obci jsou transparentní „respektující

přání občanů a občanům sloužící“ (věřím,
že nebudu nařknut z demagogie, tak jako
lidé , kteří v minulosti sdělili svůj názor).
Tato forma veřejné kontroly nutí volené zástupce, aby jednali v duchu Etického kodexu, který např. bez jakéhokoli
zdůvodnění naši za stu pi te lé ( viz. od
slova zastupovat) odmítli. Občanům se
dostalo této zprávy v Rychnovském zpravodaji č. 9: “Zastupitelstvo neschválilo
návrh Etického kodexu zastupitele, předložený panem ing. Málkem.“ Já se ptám
proč? Vyvolal návrh p. Málka diskusi ?
Jakou? Co je v eticky –morálním kodexu
nepřijatelného?
???
Např. v kodexu je:
1. Zastupitel neuvádí vědomě v omyl veřejnost. Já na to: V době, kdy jsme hájili
pozemek ve středu města proti nesmyslné
výstavbě nám bylo na zastupitelstvu řečeno, že nelze hýbat s územním plánem.
A ejhle, stačí si přečíst následující čísla
Rychnovských zpravodajů a ono to v jiných případech jde!
2. Zastupitel přichází na jednání připraven. Já na to: několikrát jsem se zastupitelstva zúčastnil, ale ten dojem jsem neměl.
Bylo zřejmé, že materiály se dostaly do
rukou zastupitelům až na samotném zasedání.
Mgr. Jan Havlíček

Cvičení rodičů s dětmi
7. prosince navečer jste mohli potkat
Mikuláše a čerta i s andělem. Nespletli si
datum, jenom zamířili k nám do cvičení rodičů a dětí do městské haly. Děti se
nebály, neboť pod vedením čertice Petry
Procházkové byla trojice mírná a hodná.
Za básničku (někdy stačilo říci své jméno) dostaly děti malý balíček. Nakonec si
všichni s Mikulášem, čertem a andělem
zatancovali. Společné foto potvrzuje dobrou náladu.
Ivana Pořízková, cvičitelka
P.S. Přijďte si taky zacvičit rodiče
s dětmi od 1,5 do 5 let v úterý od 16.30
hod.
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Woody uvádí rostlinu na měsíc únor
Nízké kvetoucí rostliny
V únoru má na zahradě vládu ještě v rukou paní Zima. Přesto už se
mohou objevovat první květy, které
prorážejí slabou vrstvičku sněhu.
V tomto období i drobné kvítky vnímáme jako první poselství blížícího
se jara. Takové květy v zimě dokáže
vytvořit například vřesovec (Erica). Vřesovců existuje mnoho desítek, možná dokonce stovek druhů.
Z nich v našich podmínkách můžeme pěstovat jen několik. Je to především vřesovec pleťový (červený)
(Erica carnea), vřesovec popelavý
(Erica cinerea), vřesovec čtyřřadý
(ladní)(Erica tetralix), vřesovec těkavý (Erica vagans). Hůře přezimuje
vřesovec brvitý (Erica ciliaris). Zpravidla dorůstají výšky kolem 15 – 30
cm. Ročně přirůstají asi dva centimetry. Listy jsou čárkovité, květy
drobné zvonkovité. Existuje mnoho
kultivarů lišících se barvou květů.
Stanoviště by mělo být světlé až slunné. Důležitá je kvalitní zahradní půda
bez vápníku, do které přidáme rašelinu a
písek. Některé citlivější druhy a odrůdy
mohou poškozovat holomrazy. Proto je
vhodné je na zimu zakrýt chvojím. Zimní přikrývku za vhodného předjarního
počasí odstraníme, aby rostliny zbytečně
nezchoulostivěly. Také lze doporučit, pře-

devším v nových výsadbách, mulčování

© PPH
mezi rostlinami. Po odkvětu je třeba keříčky sestříhnout, aby neztratily pěkný,
kompaktní tvar.
Vřesovce množíme vrcholovými řízky přibližně 7 cm dlouhými v letním období.
Použití vřesovců je velmi široké. Nepostradatelné jsou ve vřesovištních partiích ve společnosti vřesů a dalších vřesovištních keříčků. Využijeme je také ve

skalkách, v předsadbách před skupinami
jehličnanů a neopadavých listnáčů.
Můžeme je využívat jako půdopokryvné dřeviny. Velice dobře se vyjímají ve společnosti nízkých konifer,
libavky (Gaultheria) a trav v sesazovaných mísách, korytech a truhlících. V neposlední řadě se hodí pro
osazování hrobů.
Pokud vřesovce vysazujeme
v zahradě, měli bychom vždy vysadit více rostlin stejného kultivaru
pohromadě. Jen takto rostliny dobře
vyniknou.
Vřesovec pleťový (Erica carnea)
‚Eileen Porter‘ - purpurově červené
květy, pomalý růst, kvete v IX. – IV.
‚Alba Nana‘ – nízká bělokvětá odrůda
‚Atrorubra‘ – bělavě zelená poupata,
květy výrazně purpurové
‚C. J. Backhouse‘ – květy světle růžové
‚Heathwood‘ – bělavá poupata, světle purpurové květy, širší keřovitý vzrůst
‚King George‘ – purpurově červený,
skromný, velmi raný
‚Mrs. Sam Doncaster‘ – růžově karmínové
květy, poléhavý vzrůst
‚Pink Spangles‘ – světle purpurový, pokryvný
pokračování na straně 7

Pro chytré hlavičky
Logická úvaha na minulé hádanky
jistě stačila, avšak vysvětlit logický postup
řešení je pro desetileté dítě nebo infantilního starce přeci jen trochu náročnější.
Nicméně to zkusím.
Počet alienů nepřátelské vesmírné
lodi je nejjednodušší sečíst od konce. Poslední střelec zabil polovinu a pak dva a
už nikdo nezbyl. To znamená, že ta polovina byli také dva nepřátelé. (Vyloučíme
samozřejmě případy z některých her, kdy
se alieni dokážou dělit nebo bleskurychle
množit.) Než nastoupil třetí, byli tedy na
scéně dva ufoni. Druhý zastřelil polovinu
a pak dva. Ke čtyřem tedy přičteme dva
a máme zbylou polovinu – šest. Než nastoupil druhý, muselo být tedy ještě dvanáct alienů. A pak už stejným postupem
přičteme dva a vynásobíme dvěma a jsme
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u původního čísla posádky kosmické lodi,
tedy dvacet osm.
Úspěšní ropní magnáti Viktor a Ivan
nemusí mít možná už dneska žádný majetek, zejména, byli-li podílníky Yukosu. Ale
zkusme to uvážit alespoň teoreticky. Rozdíl mezi počtem vozů obou zbohatlíků je
evidentně dva. Jen tak může dojít k situaci,
kdy Ivan dostane od Viktora jedno auto a
mají oba stejně. V případě, že naopak Ivan
dá Viktorovi auto, vzroste rozdíl mezi počtem vozů obou na čtyři. V tomto případě
říká Viktor, že bude mít dvakrát tolik aut,
než Ivan. Z toho už je zřejmé, že po takovéto předávce měl Viktor aut osm a Ivan
čtyři. Vrátíme darování nazpět a už víme,
že Ivan měl aut pět a Viktor sedm.
Dnešní úkol je z operace Pouštní bouře.
Vojenský kurýr musí doručit zprá-

vu z jedné oázy do druhé, ale plná nádrž
nafty mu stačí pouze do poloviny cesty.
Mezi oázami není žádná čerpací stanice a
vojenská cisterna je čerstvě vybombardovaná. Kurýr však má k dispozici další auta
stejného typu (jak už to v armádě bývá),
ze kterých může naftu přečerpávat. Jak
dokáže doručit zprávu?
A další hádanka je ryze statistická.
V jednom malém městečku Lysá
pod Plešatou se mají věci takto:
1. Žádní dva lidé nemají na hlavě přesně
stejný počet vlasů
2. Žádný obyvatel nemá na hlavě přesně
518 vlasů
3. Lysá má více obyvatel, než má vlasů
kdokoliv z místních na hlavě
Jaký je nejvyšší možný počet obyvatel?

pokračování ze strany 6
‚Praecox Rubra‘ – raný, sytě růžově červený
‚Snow Queen‘ – čistě bílé, velké květy
‚Springwood White‘ – bělokvětý, pokryvný
‚Thomas Kingscote‘ – pozdní, blědě růžový
‚Winter Beauty‘ – pozdní, bohatě kvetem
květy sytě růžové
Vřesovec brvitý (Erica ciliaris) - kvete
převážně od konce léta do podzimu
‚Alba‘ – bílý, jasně zelené listy
‚David McClintock‘ – dvoubarevné bílo
růžové květy
‚Globosa‘ – růžový, bujně rostoucí
‚Mrs. C. H. Gill‘ - červený
Vřesovec popelavý (Erica cinerea)
‚Alba Minor‘, ‚Alba Major‘, ‚Apple Blossom‘ – bělokvěté kultivary
‚Atropurpuea‘ – purpurové květy, velmi
tmavé listy
‚Atrorubens‘ – červené květy, široký růst
‚C. D. Eason‘ – syté růžové květy
‚C. G. Best‘ – lososové květy
‚Coccinea‘ – purpurově červené květy
‚Golden Drop‘ – lila růžové květy, rašící
listy jsou měďnaté, později žlutohnědé a

v zimě měďnatě červené
‚Golden Hue‘ – růžové květy, letní olistění
zlatožluté, zimní bronzové,
‚Katinka‘ – tmavě purpurové květy, zelené,
v zimě tmavě zelené olistění
‚Pink Ice‘ – růžové květy, nízký, kompaktní růst, zimní olistění v bronzové barvě
Vřesovec čtyřřadý (ladní)(Erica tetralix)
‚Alba Mollis‘ – bílý, šedé olistění
‚Ken Underwood‘ – karmínově růžový,
listy šedozelené
‚Helma‘ – purpurově růžový, vzpřímený
růst až 30 cm
‚Hookstone Pink‘ – světle růžový
‚Mary Grace‘ – purpurově růžový
‚Pink Glow‘ – růžový
‚Ruby‘s Variety‘ – nízký, atraktivní kultivar s dvoubarevnými, bílo purpurovými
květy
Vřesovec těkavý (Erica vagans)
‚Alba‘ – bělokvětý kultivar s oranžově
hnědými prašníky
‚Cornish Cream‘ – smetanově bílý, až 35
cm vysoký
‚Diana Hornibrook‘ – růžově červený,
kompaktní
‚Mrs. D. F. Maxwell‘ – sytě růžový, kompaktní
‚Pyrenees Pink‘ – lososový

Lyžařský vlek v Rychnově
Počasí se konečně umoudřilo a začala pravá zima. Rolba hezky upravila terén
a lyžaři si libují. Spokojen je i pan Josef
Drobník, díky jehož nadšení rychnovská
sjezdovka nejen funguje, ale nabízí stále

kvalitnější služby. Nově zbudované parkoviště trochu odlehčilo dopravním problémům u nástupní stanice vleku, ale už se
ukazuje, že i tato plocha o kapacitě cca 25
aut je v určitých chvílích nedostatečná.

Vřesovce, které kvetou během zimy
nebo brzy na jaře doprovází nezřídka
svými nápadnými květy čemeřice (Heleborus). Tato královna zimních zahrad se
stává v posledních letech stále vyhledávanější. Může za to nejen mnoho pěkných
druhů, ale také obrovské množství barevných variací. To, co na čemeřicích obdivujeme, jsou zveličelé kališní lístky. Bývají
velmi často zelené, bílé, růžové, ﬁalové,
ale i žluté nebo dvoubarevné. Po odkvětu
se vyvíjejí poměrně velké, tuhé listy, které
mají rovněž dekorativní charakter.
Čemeřice jsou vděčné a nenáročné
trvalky, které v humózní, mírně vlhké a
propustné půdě bohatě pokvetou. Optimální stanoviště je mírně zastíněné.
Nejznámější a nejpěstovanější druhy:
Čemeřice černá (Heleborus niger) má
krásně bílé květy. Vykvétá od konce prosince.
Čemeřice nachová (Heleborus purpurascens) má květy vně purpurové, uvnitř
zelenoﬁalové. Kvete až koncem února a
v březnu.
Čemeřice zahradní (Heleborus x hybridus) může mít květy v různých barvách
od bílé přes růžovou až po temně purpurovou. Atraktivní jsou květy dvoubarevné.
Jako základ při křížení byla využita čemeřice východní.
Čemeřice je možné poměrně snadno
rychlit. Koncem podzimu rostliny vyryjeme a zasadíme do větších květináčů. Po
zakořenění odstraníme listy a květináče
umístíme na chladné a tmavé místo. Ideální je teplota kolem 7°C. Přibližně měsíc
před obdobím, kdy si přejeme, aby rostliny vykvetly, je umístíme na světlé a teplé
místo.
Z domu na zahradu
Vřesovce i čemeřice mohou být
v zimním období příjemnou interiérovou
dekorací. Po odkvětu je nemusíme vyhodit. Na zahradě budou zdobit ještě řadu
let.
Projekt Rostlina měsíce zajišťuje v České republice
HORTIservis.cz
Červená Řečice 229
39446 Červená Řečice
tel.: 606618051, 595398536
e-mail: hortiservis@quick.cz
www.rostlinamesice.cz
pro
Plant Publicity Holland
Goudse Rijweg 1
2771 AE Boskoop, Holland
tel. 0031 172217550
e-mail: info@pph.nl
www.pph.nl
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Městská knihovna informuje
Přehled nových knih
Gerold Dommermuth-Gudrichová: Nejznámější mýty – padesát stručných verzí
antických bájí včetně komentáře, dobového či uměleckého zobrazení
Rudy De Reyna: Základy kresby a malby
– v knize jsou objasněny v přesných ilustračních cvičeních základy kresby
Antologie nové české literatury 19952004 – ukázky z děl 65 nových autorů
české poezie a prózy
Leona Fousková: Batikujeme bytový textil – příručka vysvětluje několik způsobů
batikování a dekorování textilu
Barbara Woodová: Hvězda Babylonu
– příběh egyptoložky Candice Armstrongové, která pátrá po záhadném tajemství
Hvězdy Babylonu

Johanes M. Simmel: Z čeho jsou utkány
sny - román, jehož výchozím bodem je 21.
srpen 1968 v Československu
B.T. Bradfordová: Nevítaný host – v
dramatickém románu se odehrává boj o
dědictví velkého rodinného podniku po
babičce Emmě
M.H. Clarková: Ještě se setkáme – psychologický detektivní román, kde hlavní
hrdinka , mladá Molly, je nespravedlivě
obviněna z vraždy svého staršího manžela
Phoolan Devi: Já Phúlan Déví – autobiograﬁcké vzpomínky indické ženy, která
se stala „královnou banditů“ a bojovala za
práva žen
Clive Barker: Abarat- první díl slavného
fantastického románu z podivného souostroví Abarat

Anketa o nejhezčí knihu roku 2004
– SUK 2004
Od února do 10. března je možno si
v knihovně vyzvednout anketní lístek na
nejhezčí knihu roku pro děti a mládež. Co
udělat ? Vybrat z knih, které vyšly v roce
2004 tu, která se nejvíce líbila. Přehled
těchto knih najdete v knihovně. Anketní
lístky jsou slosovatelné, 50 výherců (z celé
republiky) obdrží pěknou knihu. Losování proběhne při slavnostním vyhlášení
výsledků ankety v Praze v Památníku národního písemnictví 6. dubna 2005.
Soutěž o sovičku
Únorové kolo soutěže o sovičku bude zakončeno losováním výherců v podělí
28.února v 17 hodin.

Zůstane kámen na kameni?
Zima se konečně
ukázala, takže práce na
opravě střechy kostela se
zastavily. Spolek tuto zimní přestávku využil kromě
obvyklých administrativních činností i
k úvahám, jak dál ve vlastní činnosti. Díky úsilí prezidenta Spolku se snad rýsuje
možnost dokončení opravy celé střechy
kostela. Rozpracovaná je i rekonstrukce
Schwarzpauerova kříže na staré rádelské
cestě. Termín dalšího ročníku Rychnovských kulturních dnů byl stanoven na 21.

– 28. května. Letos bude zpestřen o oslavy 130 výročí založení hasičského sboru
v Rychnově.

Funkcionáři Spolku budou potěšeni
jakýmkoli zájmem o Spolek a jeho činnost.

Spolek se chystá v letošním roce trochu zviditelnit, zejména pro nové rychnováky, kterých v poslední době přibývá.
Prvním krokem bylo zřízení emailové
adresy, na kterou mohu zájemci psát své
návrhy, požadavky, dotazy či vzkazy. Adresa je:

Sbírka na opravu kostela byla časově
omezena do konce roku 2005. Proto všichni, kdo jste ochotni a máte z čeho přispět,
neváhejte se svým darem a pomozte naší
nejvýznamnější památce k novému lesku.

spolekpratel.rychnovjbc@seznam.cz

Opakujeme číslo účtu Sbírkového konta:
ČSOB 181 984 191 / 0300

Horký tropický punč pro ledové únorové
dny pro alkoholiky i abstinenty
50 g cukru, 2 lžíce rooibosu, 300 ml pomerančového džusu, 300 ml
jablečného džusu, 300 ml ananasového džusu, rum podle chuti
Postup:
1 l vody přivedeme k varu, rooibos zalijeme a necháme luhovat. Po
5 minutách jej ocedíme do větší nádoby. Přidáme ovocné šťávy, vše
osladíme a pomalu zahříváme, dokud se cukr nerozpustí. Hotový nápoj
podáváme horký ve sklenicích ozdobených cukrovou krustou. Pro
alkoholickou variantu nápoje je ideální použít tmavý Jamaica rum,
který dávkujeme přímo do sklenic v množství cca 20 ml na 1 porci.
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Abeceda léčivých rostlin
ŠŤAVEL, ŠŤOVÍK
ŠŤAVEL - lesní jetelíček
Šťavel kyselý známe z lesa jako příjemně nakyslý „jetelíček“. Jeho listy jsou
skutečně podobné plazivým jetelům. Z
jara nebo na podzim sbíráme jeho jemné
listy a čerstvé je přidáváme do pokrmů v
malém množství.
Je to vitaminosní rostlina - má více
než 2x vitaminu C než citróny, něco bílkovin, sacharidů, také enzymy a z minerálních látek draslík, vápník, hořčík, železo,
fosfor aj. Obsahuje také kyselinu šťavelovou, ale podáváme-li jej do pokrmů spolu
s mléčným výrobkem, tak se v dávce 2 lžic
na osobu neprojeví.
Šťavel používáme do pokrmů, kde
je jeho kyselost příjemná - do mléčných,
houbových a zeleninových omáček, do
polévek, do salátů, do bramborových pokrmů apod.

Šťavel je léčivá rostlina - čaj z čerstvých listů snižuje horečku a žvýkání listů
pomáhá při zánětech dásni.

ŠŤOVÍK - planá zelenina
Jedna z nejznámějších planých zelenin vedle kopřivy je šťovík. Však byl také prošlechtěn a ve Francii je oblíbenou
zeleninou k telecímu a jehněčímu masu
a k rybám. Ještě dnes se i na Slovensku
připravuje jehněčí ragú se šťovíkem. Staří
Řekové a Římané využívali ve své kuchyni
šťovík pro jeho kyselost a také k tučnějším
pokrmům, což se projevovalo i ve staré
evropské kuchyni. Dodnes je známo, že
maso zabalené před přípravou v čerstvých
šťovíkových listech křehne a rychleji při
dušení měkne. Šťovíků je mnoho druhů.
Nejčastěji sbíráme šťovík kyselý, což je

větší luční šťovík, šťovík menší rostoucí na
úhorech a sušších místech. Vydatnější je
šťovík luční a jeho listy sbíráme od dubna
i během léta.
Listy obsahují sacharidy, třísloviny,
silice, z vitaminů hlavně provitamin A a
vitamin C (opět více než v citronech). Šťovík obsahuje i kyselinu šťavelovou, ale o
polovinu méně než rebarbora. Další složky
jsou třísloviny, silice, vápník, draslík, železo, mangan aj. Šťovík působí močopudně,
stimuluje činnost jater, ale pro nemocné s
kameny v ledvinách není šťovík vhodný.
Používáme ho za čerstva do kyselých
polévek, omáček, přidáváme do špenátu,
salátů a pomazánek.
2 šálky najemno nakrájených šťovíkových listů podusíme na 2 lžících másla
asi 10 minut na mírném ohni. Přeléváme
tím pak na talíři maso nebo rybu.

Mezinárodní síťová jízdenka LIBNET+
K 1. 1. 2005 dochází k rozšíření
spolupráce mezi Libereckým krajem a
účelovým svazem Horní Lužice - Dolní
Slezsko (ZVON) ve využití mezinárodní jednodenní síťové jízdenky LIBNET+.
Mezinárodní síťová jízdenka LIBNET+ je
nově platná na celém území Libereckého
kraje, v Polsku na území autobusového
dopravce PPKS Zgorzelec, v Německu u
všech dopravců na území účelového svazu
ZVON včetně městské dopravy.
Na německém území je v celém rozsahu platnosti jízdenky LIBNET+ platná
i jízdenka SONE+, prodávaná Českými
drahami.
V Libereckém kraji jsou do systému zapojeni autobusoví dopravci:
ČSAD Česká Lípa, a.s.
ČSAD Liberec, a.s.
ČSAD Jablonec nad Nisou, a.s.
ČSAD Semily, a.s.
Jízdenka platí na všech vnitrokrajských
linkách výše uvedených dopravců a v síti
městské autobusové dopravy Jablonec nad
Nisou.
Autobusoví dopravci prodávají předtiště-

né blokové jízdenky ve svých předprodejních a informačních kancelářích.
Dalším dopravcem zapojeným do systému
jsou České dráhy a.s., mezinárodní síťová
jízdenka je platná v osobních a spěšných
vlacích na těchto vyjmenovaných tratích:
030 v úseku Horka u Staré Paky - Stará Paka - Turnov - Liberec
034 Smržovka - Josefův Důl
035 Tanvald - Harrachov
036 Liberec - Jablonec nad Nisou - Tanvald - Železný Brod
037 Liberec - Černousy
038 Raspenava - Bílý Potok pod Smrkem
039 Frýdlant v Čechách - Jindřichovice
pod Smrkem
040 v úseku Stará Paka -Martinice v Krkonoších
041 v úseku Turnov - Rovensko pod Troskami
042 Martinice v Krkonoších - Jilemnice Rokytnice nad Jizerou
064 v úseku Stará Paka - Libuň
070 v úseku Turnov - Příšovice
080 v úseku Jedlová - Česká Lípa hl.n. Okna

081 v úseku Rumburk - Jedlová a v úseku
Česká Lípa hl.n. - Žandov
086 Liberec - Česká Lípa hl.n.
087 v úseku Česká Lípa hl.n. - Blíževedly
088 Rumburk - Jiříkov (Ebersbach Sachs)
089 Liberec - Zittau - Rybniště.
ČD vydávají jízdenky LIBNET+ ve všech
osobních pokladnách železničních stanic
vybavených zařízením pro elektronický
výdej jízdních dokladů.
Železniční dopravce Railtrans s.r.o. uznává jízdenku LIBNET + ve svých vlacích na
trati Liberec - Zittau.
Cena jízdenky je 130,- Kč, jízdenka je
platná do 24.00 hod. dne, jehož datum je
na jízdence vyznačeno.
Mezinárodní síťovou jízdenku LIBNET+
může použít:
- jeden dospělý cestující (nad 15 let), který
smí s sebou přepravit maximálně 1 dítě do
15 let
- dvě děti do 15 let
Krajský úřad Libereckého kraje,
odbor dopravy
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Z rychnovské kroniky
Sochy sv. Trojice na hlavním oltáři
– 1805
Protože hlavní oltář, který po přípravách p. faráře Antona Erdmanna v r. 1795,
jak je vidět na pag. 66 (str.43) byl dobrodinci zhotoven, ale nahoře nebyl řádně
ukončen, jinak nic než pozlacené poprsí,
nechal jsem p. Martinem Gelinkem, sochařem v Kosmonosích zhotovit podoby
svaté Trojice s několika dětmi, kosmonoským ozdobníkem p. Wáclavem Gelinkem
čistě bíle se zlatem zarovnat a 16. září
1805 postavit nad hlavní oltář. Náklady na
to uhradili někteří zámožní farníci, které
jsem o to zdvořile požádal, a jsou tyto:
p. sochaři za práci
35 zl
p. ozdobníkovi dle smlouvy
50zl.
tesaři za podstavec na umístění soch
včetně podstavce
4zl.
30 kr.
hřebíky, žel. pásy,prkna atd.
4zl.
strava ozdobníkovi: s tovaryšem za 16 dní
jsem dal zdarma
Celkem
93 zl.
30 kr.
Nový misál pobitý postříbřenou mědí
- 1806
Dosud byl jen jeden řádný misál,
vedle dvou jiných, jeden starého vydání a

VELKOOBCHOD
PRODEJ - MONTÁŽ

- žaluzií,
- hliníkových rolet,
- garážových vrat,
- plovoucích podlah,
- shrnovacích dveří,
- sítí proti hmyzu,
- plátěných rolet,
- plissé,
- těsnění oken a dveří

Nový železný kříž na dolním farním poli
na kopci – 1806
Protože při procesích na 5. postní
den a při prosebných procesích se obvykle chodí do farních polí, a na 2. zastavení
nad dolním farním polem na návrší nebyl
žádný kříž, kde se čítávalo druhé evangelium, nechal jsem železný, čistě ozdobený
kříž k tomuto účelu na tomto pahorku postavit. Náklady na to, které obnášely přes
16 zl., jsem dal ze svého. K povzbuzení
památky kolemjdoucích zhotovil jsem následující německé, ačkoliv špatné verše:
Vrhám se k Tvým nohám,
Ježíši na svou tvář
bych pykal za své hříchy
ach, mými stony nezhrdej
Z plna srdce lituji
břemene svých hříchů
zaviňují tvou bolest
jíž jsi musel snášet
I nadále Tě miluji
co nemáš rád, to zanechám,
já chci ve vší ctnosti
tobě dobře sloužit

Jiří Štorek
U Dubu 740
Rychnov u Jablonce n. N.
468 02
tel. / fax: 483 388 919
mobil: +420 602 448 959,
+420 723 370 771
e-mail: zaluzie-storek@volny.cz
http://www.vjs.cz
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ještě jeden vydaný v cizině, v nichž nebyly
všechny mše, které za rok přicházejí. Onen
řádný byl už značně opotřebený, proto
jsem ho nechal v Liberci nově převázat
na náklady kostela. K velkým slavnostem
jsem nechal jedním známým z Prahy předepsat ještě jeden misál, tam ho svázat
a zde v Rychnově zdejším zlatotepcem
Georgem Schmiedem měděným, stříbrně zdobeným kováním ozdobit. Náklady
přesáhly 20 zl., jak jsem sám na tom misále str. 1 poznamenal a speciﬁkoval. Peníze
na to jsem sebral částečně od dobrodinců,
část jsem dal ze svého ke cti Boží.
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Posilni mě Ježíši!
Tvé utrpení mé hříchy smyje
Nech mě po smrti v Tvé říši
účastnit se radovánek
Amen r. 1806
Pokud po letech vlivem povětrnosti
by písmo vybledlo, prosím mé nástupce,
aby ho nechali obnovit.
1806 - Nový kříž byl zřízen v Plane, kde
byla zavražděna Marie Anna Klingerová
Brzy nato nechal počestný vdovec

Franz Klinger a jeho tchán a tchyně Kašpar a Gertruda Scheﬀelovi postavit železný kříž s kamenným podstavcem na místě,
kde v roce 1805, 29. března jeho manželka
Marie Anna Klingerová byla zavražděna
k čemuž já jsem na jejich zdvořilé přání
sepsal německé verše na památku tohoto
zločinu, a na plechovou tabulku napsal jak
následuje:

Na památku
Ty, jenž kráčíš okolo,
dobře si všimni místa
tam, kde ty právě stojíš
tam prolila krev mučednice
Navečer na sklonku března
Marii Kligerin zde našli
sraženou v smrtelných křečích
ležela v krvi, chroptíc bolestí
Vraždící Kain jí zasadil
smrtelné čtyři rány
hlavu jí poranil těžce
peníze ukradl, prchl
Jí našli, zpola už mrtvou
vnesli jí k rodičům domů
a duše její za pár chvil
už byla v božích rukou
Bůh utěš zbožnou duši
a dej, ať její krev
vrahovo srdce mučí
dokud nebude pykat
Ty ale poutníče pomysli
na oba a rci z trpící duše:
ach Otče jemu dej milost
a jí království nebeské.
Amen
Stalo se v roce 1805, 29. března
Zřízen jejím manželem Franzem
Klingerem, mistrem krejčovským v Rychnově a jejími rodiči Kašparem a Gertaut
Scheﬄ, obchodníkem přízí v Rychnově,
staré čp.134, v roce 1806

Poznámka (faráře Felgera)
V roce 1806 byla stará domovní čísla
v Rychnově zrušena a předsevzato nové
číslování domů, rovněž tak i v Rádle.
1806 - Slavnostní vysvěcení těchto nových dvou křížů
Tato boží muka (smírčí kříž) na Plane a také onen na farním poli, jsem vysvětil slavnostně 17. neděli po letnicích
21. září odpoledne v doprovodu dvou
křesťanských asistentů, p. magistra Franze Langa z Rychnova a p. magistra Ignáce Massopusta z Pulečnýho za udivující
účasti lidí, kteří mě v procesí k oběma křížům doprovázeli.
Pokud by písmo na Klingerovském
kříži časem vybledlo, zdvořile prosím já
i fundátoři mé nástupce, aby na věčnou
památku této strašlivé vraždy nechali je
obnovit.
Pozn. redakce: Klingerův kříž je
v Husově ulici, kousek pod lyžařským
vlekem, kříž na farním poli je tzv. „Školní kříž“ v aleji u ulice Lipová. Tento zápis
v kronice v podstatě vyvrací lidové podání, které uvádí kronikář Preissler, že školní kříž byl postaven na památku „padání
many“ v hladovém roce 1805.
1806 - Nový kruciﬁx v sakristii k procesím
Dále nechal jsem udělat na mé vlastní
náklady kosmonoským sochařem Martinem Gelinkem dřevěný, ozdobený kruciﬁx v sakristii, k potřebě procesí. Stál včetně ozdobení 5 zl. Poslovi, který ho přinesl
z Kosmonos, zaplatil jsem poselné 1 zl.
1806 - Nový kamenný most na cestě mezi farními loukami
V témže roce nechala zdejší obec z
podnětu tehdejšího rychtáře a hostinského Johanna Ulricha a přísežných, jimiž
byli Josef Lindner, Ignaz Zappe, Augustin
Peukert, Josef Hofrichter a Ignác Maschke,
udělat nový kamenný most na polní cestě
mezi farními loukami, na místo starého,
špatného mostu, který byl úplně zborcený.
1806 - Nová brána a plot u horního vjezdu do fary
Protože se při shora zmíněné drahotě zlí lidé dvakrát v noční době odvážili
vloupati do fary a vyrabovali kuchyňský
sklad, protože okno bylo zcela přístupné,
bylo třeba učinit opatření, lépe zabezpečit
tento sklad proti lupičům. A protože navíc dva zděné sloupy, kde jinak stála horní
brána vedle kůlny na slámu, bránily poho-

dlnému vjezdu, už několikrát byly mými
předchůdci, ale špatně, ačkoli vždy s velkými náklady kostela, postaveny, a letos
dokonce se zhroutily, bylo nutné znovu
je postavit a sice natrvalo. Aby se ale, jak
zmíněno, zlepšil vjezd a výjezd ze dvora,
a aby se trochu zvětšil dvůr, nechal jsem
místo těch dvou zřícených pilířů, silně a
trvale od základu vystavět zcela novou
bránu s malou brankou proti hřbitovu, jak
dosud stojí, a od horního farního honu až
dolů ke kůlnám jsem nechal udělat dřevěný plot s vrátky proti louce. Tím bylo okno
do skladu zabezpečeno a před zloději lépe
zajištěno, dvůr byl ale prostornější a vjezd
pohodlnější. Náklady, při nynější stálé
drahotě jsou značné a byly vypočteny na
40 zl. a ještě víc. Abych mohl tyto stavební
náklady zaplatit bez ohrožení kostelních
peněz, nechal jsem přidělat nová sedadla
u lavic v přízemí, a věnoval jsem je na tuto
potřebnou stavbu. Velký díl, jakož i stravu
pro zedníka, tesaře a nádeníky, jsem dal ze
svého.
1806 - Nová stavba v kostele u velkého
kruciﬁxu
Tato nově zhotovená místa k sezení
v kostele byla umístěna naproti kazatelně
u velkého kruciﬁxu, kde jsem vedle minulého roku 1803 tamtéž umístěné lavice
přidělal ještě jednu přední řadu se 7 místy,
a ty jsem dědičně prodal ženám, každé po
zaplacení 14 zl., jak ukazuje rejstřík lavic,
kde jsou poznamenány. Z toho vznikla
suma 98 zl. dohromady. Náklady na jejich
postavení byly tyto:
půl fošny
1 zl.
4 poloviční prkna po 30 kr.
2 zl
2 prkna po 20 kr.
40 kr
kopa celých hřebíků po 25 kr
25 kr.
kováři za spojovací železo
27 kr.
tesařům za 2 dny
1 zl
6 kr.
Dohromady
6 zl.
8 kr.
Náklady na stravu pro tesaře jsem dal
bezplatně.
Z těchto peněz za lavice 98 zl. odebral jsem na zaplacení farní brány 30 zl.
Zbytek jsem si ponechal. Kostelu zůstalo
po odečtení staveb. výloh 6 zl. 8 kr. k dobru ještě 61 zl. 32 kr., které rovněž budou
použity k velenutným opravám, jak níže
poukážu. Co zůstalo ze shora uvedených
prken, použil jsem na nové sedadlo v malé hale sv. Anny, které jsem v dřívější době
od těchže tesařů se započítáním předchozích nákladů nechal postavit. Tato místa
nejsou ještě rozdělena.
1806 - Pohřby na starém hřbitově
Ježto hřbitov u kostela byl pro tak
velký a lidnatý farní obvod příliš malý a

letos ale v důsledku hladomoru více lidí
než jindy v dřívějších letech zemřelo, takže už nezbývala žádná hřbitovní místa,
ledaže poloshnilé mrtvoly byly – k velké
újmě na zdraví - znovu vyhrabávány, byl
jsem přinucen nutností, počínaje měsícem dubnem, lidi pohřbívat na starém
hřbitově, když snad zde u kostela za jeden
nebo několik roků mrtvoly úplně zetlejí. Tato nanejvýš nutná záležitost mohla
z počátku mnoha umíněným farníkům,
omámeným předsudky, vadit, sami po
pádných argumentech a zralejší úvaze se
nechali všichni upokojit.
1806 - Spadl velký kus zdi u hřbitova
Ke konci tohoto roku, totiž 2. prosince večer se zřítil velký kus hřbitovní zdi,
nějakých 20 loktů dlouhý, na horní straně proti severu, poté co tento kus letos už
po několik let byl zralý k pádu, neboť celá
zeď měla špatný základ a od záplav vody
byla již celá podmáčená, takže už několik
let nikdo bez nebezpeční života nemohl
jezdit po této cestě. Je proto nutné tento
kus spadlé zdi od základu nově postavit a
ostatní podmáčené podle možností vylepšit. Znovu je tady nová, nákladná stavba
v těžkých časech, na níž panství nechce
nijak přispět.

Pražská agentura pro
výzkum trhu hledá pro
spolupráci ve všech
českých regionech tazatele. Zkušenosti z této
činnosti vítány, nejsou
podmínkou,
zájemce
zaškolíme.
Bližší informace na ecoma.plus@seznam.cz,
tel. 241 910 232 (paní
Milada Hábová), nebo
písemně Ecoma plus,
Revoluční 3, 110 00
Praha 1.
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Přežije Bažina rockový nářez?
18. února vystoupí v hudebním klubu Bažina v sále restaurace Beseda rocková skupina Mňága a Žďorp. Ač se jedná o
velmi známou kapelu, v Rychnově je poprvé a proto neuškodí si o ní povědět tak
říkajíc od Adama.
Historie skupiny Mňága a Žďorp
se začala psát už na jaře roku 1983, kdy
u Fialů na zahradě začala
zkoušet formace studentů
místního gymnázia pod názvem Slepé střevo. Vedle nich
stejnou zkušebnu využívali i
jejich kamarádi se skupinou
Koroze. Provokativní kapely,
inspirované rockovou Novou
vlnou, neměly tehdy jednoduchý život. I proto se v tomto prenatálním stadiu Mňágy
vystřídala celá řada muzikantů a celá řada názvů (ten nejvýznamnější – Happyend – se
později stal názvem ﬁlmu).
Z původního složení obou
výše jmenovaných uskupení
do dnešních dnů zůstali v kapele pouze Petr Fiala a Martin Knor.
V prvních letech existence kladla skupina důraz
na teatrálnost, bizarnost a provokativnost
projevu. Nejprve hráli v maskách, později
přijali jako kapelní oblečení červené trenýrky a bílá trička. Z dnešního pohledu
se zdá úsměvné, že tyto atributy dokázaly
provokovat natolik, že muzikanty přivedly
až k výslechům komunistické tajné policie
STB.
Poprvé pod názvem Mňága a Žd‘orp
vystoupila kapela v červnu 1987 na Valašském špalíčku, a to v obsazení: zpěvák
a kytarista Petr Fiala, zpěvák, kytarista,
houslista a trumpetista Ivo Chmelař, baskytarista Radek Odstrčil, bubeník Karel
Mikuš a saxofonisté Lukáš Filip a Jarek
Pernický (Martin Knor byl tehdy na vojně). Svůj dosti odpudivý název Mňága
a Žd‘orp sestavila ze dvou lokálně používaných výrazů (sračka a krám). Už na
druhém koncertě na undergroundovém
festivalu v Oskavě měla skupina saxofonistu jen jednoho - patnáctiletého Lukáše
Filipa. Na jaře 1988 se k Mňáze přidal třetí
kytarista - z pětiměsíční vojny se navrátivší Martin Knor.
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V březnu 1989 natočila Mňága a
Ždorp v ostravském Studiu 3 svou první
profesionální (i když nepříliš vydařenou)
nahrávku. Čtyři z pěti písní (kromě Salám
- banán) vyšly o rok později na EP ﬁrmy
Panton (jako poslední z ediční řady Rockdebut). Úspěchu Mňágy na Valašském
špalíčku v červnu téhož roku nezabránil
ani výpadek proudu - dohrála akusticky a

Na podzim roku 1995 Mňága a
Žďorp začala s režisérem Petrem Zelenkou natáčet pro Českou televizi (tvůrčí
skupinu Čestmíra Kopeckého) celovečerní „ﬁktivní dokument“ Mňága-Happy end. Ten byl na jaře 1996 dokončen a
v červnu měl premiéru. Mňága a Žd‘orp
je v něm s typicky zelenkovským mystiﬁkačním zápalem prezentována
jako „umělá“ skupina, koncipovaná nahrávací ﬁrmou na základě zjištěné poptávky publika
a sestavená pomocí konkursu.
Film se s úspěchem promítal na
zahraničních festivalech (Cottbus, Sanremo, Rotterdam) a
vyhrál festival českých ﬁlmů
Finále Plzeň. Vyšel také na videokazetách.
V roce 2000 v prestižní anketě časopisu Rock & Pop Deska desek deváté dekády bylo debutové album Mňágy Made in
Valmez vyhodnoceno jako nejlepší tuzemská deska devadesátých let. První místo získalo jak
v odborné části, v níž hlasovalo
43 hudebních publicistů, tak ve
čtenářské části ankety.

při svíčkách. 3. listopadu vystoupila Mňága a Žd‘orp v Lucerně, společně s Bez ladu
a skladu a MCH Bandem. V revolučních
dnech se mimo jiné zúčastnila velkého
koncertu v olomoucké sportovní hale
(společně s Jaroslavem Hutkou a Martou
Kubišovou).
Na jaře 1990 Mňága poprvé vystoupila v
televizi: v pořadu ostravského studia Lumírova garáž. Novým jevištním oblečením skupiny se staly námořnické oblečky.
V listopadu natočila v brněnském studiu
Audioline své první album Made in Valmez pro ostravskou ﬁrmu N.A.R. Mohla
na něj vybírat z více než tří desítek písniček, které už měla v repertoáru.
V létě 1992 se Mňága a Žd‘orp deﬁnitivně zprofesionalizovala. Dalším milníkem
v historii skupiny byl podpis kontraktu
s ﬁrmou Monitorem. Mňága v průběhu
let spolupracovala s takovými osobnostmi
jako je Mikoláš Chadima nebo Karel Plíhal, některé jejich desky produkoval Ivan
Král.

Diskograﬁe skupiny Mňága a Žďorp:
1990 „Rock debut“ č. 8 EP Panton
1990 MADE IN VALMEZ LP, MC, CD
N.A.R./Monitor
1992 FURT ROVNĚ CD, LP, MC BMG
Ariola
1993 RADOST AŽ NA KOST CD, LP,
MC Monitor/EMI
1994 VALMEZ ROCK CITY EP - CD,
MC Monitor/EMI
1994 NEČUM A TLESKEJ! ! (vol. 2) sólové album P. Fialy CD, MC Monitor/EMI
1995 NEJLÍP JIM BYLO CD Singl Monitor/EMI
1995 RYZÍ ZLATO CD, MC Monitor /
EMI
1996 HAPPYEND - soundtrack k ﬁlmu
CD, MC Monitor/EMI
1997 BAJKONUR CD, MC Monitor/EMI
1999 CHCEŠ MĚ? CHCI TĚ! CD, MC
Monitor/EMI
2000 MADE IN VALMEZ reedice CD,
MC Monitor/EMI

2000 NIC SLOŽITÝHO CD, MC Monitor/EMI
2001 JEN PRO VLASTNÍ POTŘEBU
CD, MC Monitor/EMI
2003 WEB SITE STORY CD, MC Monitor/EMI
Současné složení kapely:
PETR FIALA - kytara, zpěv
PAVEL KOUDELKA - bicí
MARTIN KNOR - kytara
JAROMÍR MIKEL - kytara
PETR NEKUŽA - baskytara
JIRKA „Ryba“ TIBITANZL - saxofon
ZUZANA SVOBODOVÁ – zpěv

Hodinový hotel (Mňága a Žďorp)

1.
C
Ami A
F G
Tlusté koberce plné prachu poprvé s holkou trochu strachu
C
Ami
a stará dáma od vedle zas vyvádí
A
F
G
zbyde tu po ní zvadlé kapradí a pár prázdných ﬂašek
C
Ami A
F
G
veterán z legií nadáva na reuma vzpomíná na Evu jak byla nádherná
C
Ami
všechny květináče už tu historku znají
A
F
ale znova listy nakloní a poslouchají
G
vzduch voní kouřem a

18. února od 19.00 hodin přejeme
všem v Bažině příjemnou zábavu. Nezapomeňte také na klubového řezníka, který
je připraven doplnit umělecký zážitek i o
zážitek gastronomický.

Ref:
C
Ami
A
F
G
C
Svět je - svět je jenom hodinový hotel a můj pokoj je studený a prázdný
C
Ami
A
F
G
C
Svět je - svět je jenom hodinový hotel a můj pokoj je studený a prázdný
C
Ami
A
F
G
C
Svět je - svět je jenom hodinový hotel a můj pokoj je studený a prázdný

A pro soutěžící:

2.
Vezmu si sako a půjdu do baru absolventi kurzů nudy pořád po staru
kytky v klopě vadnou dívám se okolo
po stínech - kterou? - ale no přeci žádnou
vracím se pomalu nahoru cestou potkávám ty co už padají dolů
a vedle v pokoji někdo šeptá ´Jak ti je?´
za oknem prší a déšť stejně nic nesmyje

Správná odpověď na minulou otázku:
Jan Hrubý založil a vede skupinu Kukulín.
Otázka na příště bude nejspíš dost jednoduchá. Z jakého města pochází skupina Mňága a Žďorp?

Ref:

Odpady tříděné i netříděné
Městské zastupitelstvo schválilo zvýšení poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu na 500,- Kč na hlavu. K tomuto nepopulárnímu opatření donutily
zastupitele neustále se zvyšující ceny za
svoz popelnic i velkoobjemových kontejnerů, které účtují Severočeské komunální
služby. Ty se zas přitom odvolávají na rasantně se zvyšující poplatky za ukládání
komunálního odpadu na skládky. Ať už
je původ zvyšování cen kde chce, jisté je,
že v loňském roce činily náklady na svoz
a likvidaci komunálního odpadu (bez tříděného odpadu) 591,- Kč na hlavu. Město
tedy dotovalo odvoz odpadů v loňském
roce každému poplatníkovi 121,- Kč.
V systému vybírání poplatků na hlavu je
ovšem částka 500,- Kč na osobu a rok limitní. Nezmění-li se zákon, nemusí mít
občané obavy z dalšího zvyšování poplatku.
V souvislosti s odvozem komunálního odpadu je nutno zmínit rovněž svoz
využitelných složek odpadu. Na sklon-

ku loňského roku bylo dojednáno s SKS
rozšíření počtu stanovišť s kontejnery na
tříděný odpad na celkem 9 míst. Část kontejnerů pro toto rozšíření poskytla zdarma
ﬁrma Ekocom, která zastupuje producenty
v jejich povinnosti zajistit recyklaci využitelných složek odpadů z jejich produkce.
Od nového roku tedy sbíráme PET lahve do žlutých kontejnerů 1100 l, papír
do modrých kontejnerů stejné velikosti
a sklo do starých zvonů bez ohledu na
barvu!! V případě nejasností je nutno se
řídit samolepkou s označením, která je
na každém kontejneru.
Horkou novinkou je možnost třídění obalů tetrapak a směsných plastů
z domácnosti. Pro obě komodity jsou na
městském úřadě k dispozici zdarma pytle o obsahu 110 l. Naplněné pytle bude
možno odkládat na stanoviště kontejnerů pro tříděný odpad. Zejména třídění
směsných plastů z domácnosti by mohlo
odpomoci vysokým nákladům na odvoz
odpadu a navíc hodně ulehčit životnímu

prostředí. Mezi tyto směsné plasty patří
všechny druhy plastových sáčků, krabiček, fólií, láhví a podobně, které nejvíce
plní popelnice a navíc se v přírodě nejhůře rozkládají a ve spalovně produkují nejvíce jedovatých zplodin.
Kouzlo třídění využitelných složek
odpadu je v tom, že ﬁrma Ekocom městu
platí podle množství vytříděného odpadu.
Odvoz tříděného odpadu je tedy nesrovnatelně levnější než netříděného. Navíc
se tento náklad ze zákona nemůže kalkulovat do nákladů, podle nichž se určuje
poplatek na hlavu. Při velkém rozsahu
třídění by tedy mohlo dojít k tomu, že zastupitelstvo by mohlo či dokonce muselo
snížit poplatek za odpady (poplatek nemůže být stanoven vyšší, než jsou náklady
na poplatníka v předchozím roce). Ale to
se pohybuji spíš v úrovni přání a nadějí.
Nicméně důsledné třídění odpadů asi bude do budoucna v civilizovaných zemích
jedinou šancí, jak se jimi nezahltit.
-fch-
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Kultura v okolí
Kino Radnice 70
Mírové náměstí 19 (budova radnice),
tel.: 483 311 446
27.1.2005 - 2.2.2005
17:30 a 20:00 hod.
RESIDENT EVIL: APOKALYPSA
Noční můra neskončila . . . Mila JOVOVICH obdařená novými schopnostmi a silou v pokračování
akčního sci-ﬁ horroru.
Vstupné: 80,- Kč. Mládeži do 15 let nepřístupno!
3.2.2005 - 9.2.2005
17:15 a 20:00 hod.
SAMETOVÍ VRAZI
Český ﬁlm (130 min.)
. . . stáhnou Vás s sebou . . . Michal Dlouhý, Jan
Dolanský a Richard Krajčo ve ﬁlmu režiséra Jiřího
Svobody. Maﬁánská sága o orlických vraždách.
Vstupné: 80,- Kč. Mládeži do 15 let nepřístupno!

CHÁTKO
Vstupné: 30,- Kč. Mládeži přístupno.
24.2.2005 - 2.3.2005
18:00 hod.
SLONISKO A MEDVÍDEK PÚ
Další příběh Medvídka Pú a jeho kamarádů. Animovaný ﬁlm studia Disney v českém znění.
Od pátku 25. 2. do neděle 27. 2. mimořádná rodinná představení v 16:30 za 60,- Kč.
Vstupné: 70,- Kč. Mládeži přístupno.
24.2.2005 - 2.3.2005
20:00 hod.
LOVCI POKLADŮ
Aby rozluštil kód, musel porušit všechna pravidla.
Nicolas Cage, Diane Kruger a Jon Voigt v americkém širokoúhlém dobrodružném ﬁlmu.
Vstupné: 80,- Kč. Vhodné pro mládež od 12 let.

Kino Junior
Areál Eurocentra (býv. Výstaviště),
tel.: 483 710 960.
Po dobu stavby Eurocentra vchod
od muzea!
31.1.2005 - 2.2.2005
17:30 a 20:00 hod.
CELLULAR
Hranicí mezi životem a smrtí je signál. Kim BASINGER a Chris EVANS v americkém širokoúhlém
thrilleru.
Vstupné: 70,- Kč. Vhodné pro mládež od 12 let.
3.2.2005 - 6.2.2005
17:30 a 20:00 hod.
HARRY POTTER A VĚZEŇ Z AZKABANU
Americký rodinný dobrodružný ﬁlm v českém
znění.
Vstupné: 70,-Kč. Mládeži přístupno.

10.2.2005 - 16.2.2005
17:00 a 20:00 hod.
ALEXANDER VELIKÝ
Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer a Anthony
Hopkins v hlavních rolích velkolepé historické ságy
režiséra Olivera Stonea (170 min.).
Vstupné: 100,- Kč. Vhodné pro mládež od 12 let.

7.2.2005 - 9.2.2005
17:30 a 20:00 hod.
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
Báječná dobrodružství, veselé příhody a neuvěřitelná nebezpečí. Steve Coogan, Jackie Chan a Cécile
de France v americké dobrodružné komedii.
Vstupné: 70,- Kč. Vhodné pro mládež od 12 let.

17.2.2005 - 23.2.2005
17:00 a 20:00 hod.
RAY
„Soul je životní cesta, ale vždy je to cesta nelehká“
(Ray Charles). Jamie Foxx v titulní roli životního
příběhu americké hudební legendy – Raye Charlese.
152 min.
Vstupné: 80,- Kč. Vhodné pro mládež od 12 let.

10.2.2005 - 13.2.2005
17:30 hod.
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
Báječná dobrodružství, veselé příhody a neuvěřitelná nebezpečí. Steve Coogan, Jackie Chan a Cécile
de France v americké dobrodružné komedii.
Vstupné: 70,- Kč. Vhodné pro mládež od 12 let.
20:00 hod.

DĚTI – FILM – PRÁZDNINY
21.2.2005 - 25.2.2005
10:00 hod.
21. 2. O PRINCEZNĚ JASNĚNCE A LÉTAJÍCÍM
ŠEVCI
22. 2. KRAKONOŠ A LYŽNÍCI
23. 2. UKRADENÁ VZDUCHOLOĎ
24. 2. NA KOMETĚ
25. 2. MACH, ŠEBESTOVÁ A KOUZELNÉ SLU-

ŽRALOK V HLAVĚ
Český ﬁlm
Každý máme svého žraloka. V hlavě. Oldřich Kaiser
ve ﬁlmu o setkávání a míjení, o lidech kolem nás a o
tom, že přítomnost druhých nás vždy ovlivňuje.
Vstupné: 70,- Kč. Vhodné pro mládež od 12 let.
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14.2.2005 - 16.2.2005
17.30 a 20:00 hod.

ŽRALOK V HLAVĚ
Český ﬁlm
Každý máme svého žraloka. V hlavě. Oldřich Kaiser
ve ﬁlmu o setkávání a míjení, o lidech kolem nás a o
tom, že přítomnost druhých nás vždy ovlivňuje.
Vstupné: 70,- Kč. Vhodné pro mládež od 12 let.
17.2.2005 - 20.2.2005
17:30 a 20:00 hod.
5x2
Evropský ﬁlm
Štěstí, neštěstí, láska, manželství, naděje . . . Hořkosladká romance francouzského režiséra Francoise
Ozona (8 žen, Bazén).
Vstupné: 70,- Kč. Mládeži do 18 let nepřístupno!
PROJEKT 100 - 2005
21.2.2005 - 27.2.2005
První část přehlídky ﬁlmů.
21.2.2005
17:30 a 20:00 hod.
PLECHOVÝ BUBÍNEK
Film SRN (1979), režie: Volker Schlöndorﬀ.
Vstupné: 60,- Kč. Vhodné pro mládež od 12 let.
22.2.2005
17:30 a 20:00 hod.
TAKING OFF
Film USA (1971), režie: Miloš Forman.
Vstupné: 60,- Kč. Vhodné pro mládež od 12 let.
23.2.2005
17:30 a 20:00 hod.
REVIZOŘI (KONTROLL)
Maďarský ﬁlm (2003), režie: Antal Nimród.
Vstupné: 60,- Kč. Vhodné pro mládež od 12 let.
24.2.2005
17:30 a 20:00 hod.
PINK FLOYD: THE WALL
Film USA (1982), režie: Alan Parker.
Vstupné: 60,- Kč. Vhodné pro mládež od 12 let.
25.2.2005
17:30 a 20:00 hod.
VERA DRAKE - ŽENA DVOU TVÁŘÍ
Britský ﬁlm (2004), režie: Mike Leigh.
Vstupné: 60,- Kč. Vhodné pro mládež od 12 let.
26.2.2005
17:30 a 20:00 hod.
KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ
Film USA (1966), režie: Mike Nichols.
Vstupné: 60,- Kč. Vhodné pro mládež od 12 let.
27.2.2005
17:30 a 20:00 hod.
MODERNÍ DOBA
Film USA (1936), režie: Charles Chaplin.
Vstupné: 60,- Kč. Vhodné pro mládež od 12 let.
28.2.2005 - 2.3.2005
17:30 a 20:00 hod.
NA DOTEK
Věříte-li v lásku na první pohled, nikdy se nepřestaňte dívat. Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman a Clive Owen ve ﬁlmu Mike Nicholse.
Vstupné: 70,- Kč. Mládeži do 15 let nepřístupno!

Kultura v okolí
DDM Vikýř
Podhorská 49, JABLONEC nad Nisou
telefon: 483 711 725
e-mail: vikyr.ddm@volny.cz
http://www.volny.cz/vikyr
1.2. vyhlášení soutěže dětských recitátorů DĚTSKÁ
SCÉNA 2005
uzávěrka přihlášek 4.3.2005, okresní kolo se koná
v DDM Vikýř 19.3. od 9.00 hodin
přihlášky a informace K. Konrádová
2.2. od 9.00-9.45 hodin HRAVÉ DOPOLEDNE S
RODIČI
NOVINKA v pravidelné činnosti
školné na pololetí 350,- Kč
S. Příhonská
2.2. v 16.00-18.00 hodin LEGO II – pokračování
kurzu
informace M.Tauchmanová
5.2. od 15.00 hodin LOUTKOVÁ SCÉNA
Divadlo Rolnička hraje pohádku BYL JEDNOU JEDEN DVOREČEK
sál Vikýř, vstupné 20,-Kč, pro držitele průkazky
DDM 15,-Kč, informace J. Polanská
5.2. ZA LEDOVOU JESKYNÍ
zimní výprava kaňonem Jizery
přihlášky a informace I. Meščerjakovová
12.2. od 9.00 hodin oblastní přehlídka sóla, dua, tria
ZPĚVÁČCI 2005
prezentace soutěžících od 8.30 hodin v prostorách
DDM Vikýř, sólisté z 2. kategorie postupují do regionálního kola (12.3.2005 ve Vikýři)
přihlášky a informace J. Polanská
12.2. od 9.00-12.00 hodin ÚNOROVÉ HLÍNĚNÍ
Rodiče s dětmi v keramické dílně.
Přihlášky a informace K. Konrádová
13.2. od 14.30 hodin VELKÝ KARNEVAL NA
STŘELNICI
předprodej vstupenek (30+35 Kč) v infocentru radnice a ve Vikýři od 1.2.
S. Příhonská
16.2. od 8.30 do 13.00 hodin okresní kolo soutěže
v ANGLIČTINĚ
v prostorách DDM Vikýř
informace M. Tauchmanová
PRÁZDNINOVÁ NABÍDKA
POLOLETNÍ PRÁZDNINY:
3.-6.2. SEDMIHORKY aneb TANEČNĚ DIVADELNÍ WORKSHOP J. Polanská
4.2. od 9.00 hodin v DDM Vikýř RUKODĚLNÉ
DÍLNY
ZVUKOVÉ HRKAČKY A MALBA NA KAMENY
P. Dostál
TIFFANY – výtvarný ateliér, 50,-Kč, přihlášky do
3.2. M. Tauchmanová
4.2. PŘÍRODOVĚDNÁ VŠEHOCHUŤ V LIBERCI,
návštěva Botanické zahrady a útulku I. Meščerjakovová
4.2. DEN V LIBERCI – výlet do ZOO a Babylonu,
cena 100,-Kč, přihlášky do 2.2. K.Konrádová
JARNÍ PRÁZDNINY:
21.2. a 24.2. v 9.00-12.00 hod PRÁZDNINOVÝ
VIKÝŘEK
21.2. Zdobení papírových talířů
24.2. Skládanky z papíru

platba za každou akci 20,-Kč za dítě
S. Příhonská
21.-25.2. TÝDEN PLNÝ VÝLETů
21.2. Babylon – lunapark, 22.2. Muzeum Škoda Mladá Boleslav, 23.2. Rozhledny Jablonecka – na běžkách, 24.2. Mumlavské vodopády – sklářská výroba,
25.2. Klokočské průchody a jeskyně Postojná
informace P. Dostál
21.-25.2. KUTNÁ HORA – pro turisty a výtvarníky,
přihlášky do 14.2. M. Tauchmanová
21.-25.2. PRAHA – pobyt v ekologickém centru
Toulcův Dvůr I. Meščerjakovová
21.-25.2. OLDŘICHOV, dramatická a výtvarná dílna za 1.400 Kč K. Konrádová
21.-26.2. ŽELEZNÝ BROD – Mažoretky s hůlkou a
dechovkou J. Polanská

Klub Na Rampě
2.2.2005 - Středa od 20:00

RO©KOVÁNÍ JIŘÍHO ČERNÉHO
hudební novinky a zajímavosti

4.2.2005 – Pátek 21:00

RAMPA HLEDÁ SUPERSTAR
Finálové kolo, které rozhodne o první jablonecké
Rampastar.

5.2.2005 - Sobota od 21:00
DIVOKÝ ASTMA

10.2.2005 - Čtvrtek od 20:00

JAN KOPKA A GREAT DIVIDE RACE
Diashow a povídání
Cyklozávod 4 000 km Skalistými horami z Kanady
do Mexika.

11.2.2005 - Pátek od 21:00

REAGGAE PÁRTY
Francois Mi Hong vás provede záplavou rytmů.

12.2.2005 - Sobota od 21:00
MRKWÍ SAD

15.2.2005 - Úterý od 20:00

TEÁTR VÍTI MARČÍKA: „BAJAJA“
Divadlo malých forem. Komorní představení jednoho „šaška“ a jeho pěti loutek, které nenechá nikoho
chladným. Pro dospělé i děti.

16.2.2005 - Středa od 20:00

BUBENICKÝ UNWORKSHOP
O zvuku
Chambers – Philips – Arronof o
zvuku bicích nástrojů.

18.2.2005 - Pátek od 21:00

UDG & PROHRÁLA V KARTÁCH

19.2.2005 - Sobota od 21:00

LUBOŠ POSPÍŠIL A LPG
Koncert legendy českého rocku.

22.2.2005 - Úterý od 19:00

TOULKY JABLONECKOU HISTORIÍ
Téma: Rozvoj Jablonce 1914–1938
Uvádí: Václav Vostřák

23.2.2005 - Středa od 20:00
KERAMICKÝ WORKSHOP

25.2.2005 - Pátek od 21:00
NŮŽ

26.2.2005

-

Sobota od 21:00
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Tradiční videopárty s P. Vobořilem

Androvna Malá Skála
Malá Skála 146
info@androvna.cz, www.androvna.cz
rezervace: tel.: 723 543 351 nebo 603 454 179
pá 4.2. 20:00
KEY LARGO
97 min. USA 1948, režie John Huston
thriller s Huprey Bogartem, Lauren Becall a E.G.
Robinsonem
so 5.2. 20:00
REQUIEM ZA SEN
97 min. USA 2000, režie Daren Aronofsky
zásadní ﬁlm o drogové závislodti mladých i jejich
rodičů
ne 6.2. 15:00
HARRY POTTER A VĚZEŇ Z AZKABANU
136 min. USA 2004 , režie Alfonso Cuarón
Rodinný ﬁlm
st 9.2. 20:00
CHOKING HAZARD
96 min. ČR 2004, režie Marek Dobeš
horror s Jaroslavem Duškem
pá 11.2. 20:00
SOUMRAK BOHŮ
150 min. IT 1969, režie Luchino Visconti
další z pilířů světové kinematograﬁe
so 12.2. 20:00
KEY LARGO
97 min. USA 1948, režie John Huston
thriller s Huprey Bogartem, Lauren Becall a E.G.
Robinsonem
ne 13.2. 17:30
MAZANÝ FILIP
100 min, ČR 2004, režie Václav Marhoul
Hanák, Cibulková, Liška, Dušek etc.
pá 18.2. 20:00
REQUIEM ZA SEN
97 min. USA 2000, režie Daren Aronofsky
zásadní ﬁlm o drogové závislodti mladých i jejich
rodičů
so 19.2. 20:00
CHOKING HAZARD
96 min. ČR 2004, režie Marek Dobeš
horror s Jaroslavem Duškem
pá 25.2. 17:30
MÍR JEJICH DUŠI
autorské promítání PAVLA ŠTINGLA
so 26.2. 20:00
SOUMRAK BOHŮ
150 min. IT 1969, režie Luchino Visconti
další z pilířů světové kinematograﬁe
ne 27.2. 15:00
HARRY POTTER A VĚZEŇ Z AZKABANU
136 min. USA 2004 , režie Alfonso Cuarón
Rodinný ﬁlm

Rychnovský zpravodaj
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MĚSTSKÉ DIVADLO JABLONEC N. N.
pátek 4. 2. od 19 hodin
MĚSTO JABLONEC N.N.
MĚSTSKÉ DIVADLO JABLONEC N.N.
pod záštitou starosty RNDr. Jiřího Čeřovského
POMOC PRO ASII
Beneﬁční představení ve prospěch lidí postižených
vlnou „Tsunami“.
Uvádí: Marcela Augustová Účinkují: Pavla Břínková
– soprán, Christina Vasileva – soprán, Denisa Marková – zpěv, Ivo Kahánek – klavír, Collibet – Liberecký komorní sbor, DPS Vrabčáci, Taneční a pohybové
studio Magdalena. Jednotné vstupné 300,- Kč
pondělí 7. 2. od 19 hodin
AGENTURA AP PROSPER PRAHA
NEIL SIMON
DRUHÁ KAPITOLA
Režie: Petr Hruška Hrají:
David Prachař, David Matásek, Valerie Zawadská,
Martina Hudečková.
Konverzační komedie, ve které autor s nadsázkou,
humorem a lehkostí hovoří i o nejbolestivějších
momentech lidské existence. Hrdinové příběhu se
ocitají ve složitém životním období. Bojují s láskou,
samotou, vášní i pochybnostmi. Přesto neztrácejí
naději a víru, že přijde chvíle, kdy se začne psát druhá kapitola jejich šťastného života.
Vstupenky pouze k stání 105,- Kč
středa 9. 2. od 18,30 hodin
SPOLEČNOST PŘÁTEL OBCHODNÍ AKADEMIE
JABLONEC NAD NISOU
„VŠE, CO JSTE CHTĚLI O NÁS VĚDĚT
A BÁLI JSTE SE ZEPTAT“
Školní akademie
Pořadatelem této akce není Městské divadlo. ZADÁNO
čtvrtek 10. 2. od 19 hodin
DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ PRAHA
BERNARD SLADE
DALŠÍ ROKY VE STEJNOU DOBU
Režie: Jiří Menzel Hrají: Veronika Freimanová,
Zdeněk Žák. Volné pokračování brilantní komedie
„Každý rok ve stejnou dobu“ o osudovém setkání
dvou lidí – ona vdaná, on ženatý. Autor zachycuje
další příběhy zvláštního mileneckého páru, který se
schází za zády svých zákonitých partnerů vždy jednou do roka, v ten samý čas a na stejném místě.
Ceny vstupenek 220, 210, 200, 190,- Kč
pátek 11. 2. od 19 hodin
EUROREGIONALES KULTURZENTRUM
ST. JOHANNIS ZITTAU
EUROPERA JUGENDORCHESTR 2004/2005
Mládežnický symfonický orchestr Euroregionu Nisa
Dirigent: Miloš Krejčí (Theater Görlitz, Neue Lausitzer Philharmonie)
Sólisté: Leon Szostakowski (D) – violoncello, Martin
Goldstein(ČR) – fagot, Radovan Skalický (ČR) – fagot, Marta Wasilewicz (PL) – housle, ARIES (ČR)
– soubor bicích nástrojů
Program: H. Berlioz – Le Carnaval romain, op. 9, J.
K. Vaňhal – Koncert pro 2 fagoty Fdur (1. věta), O.
Respighi – Adagio con variazioni, Z. Lukáš – Bagately pro symfonický orchestr, G. Bizet – Carmen (Entr’
acte IV.), (Prélude), R. Ščedrin, G. Bizet – Carmen
suita (výběr částí) a další.
Jednotné vstupné 100,- Kč

neděle 13. 2. od 15 hodin
DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
JURIJ GALIN
MRAZÍK
Režie: Jurij Galin Hrají: Lucie Lavičková, Lukáš Masár, Jaroslav Drobný, Jana Galinová, Lenka Lavičková, Petr Janeček, Jitka Raková, Iva Boušková. Výpravná pohádka plná písniček a překvapení na motivy známého ﬁlmu. Vypráví o hodné Nastěnce, její
hloupé a chamtivé sestře, zlé Ježibabě a loupežnících,
napraveném Ivanovi, ale především o spravedlivém
vládci kruté severské zimy – Mrazíkovi.
Ceny vstupenek 70, 65, 60, 55,- Kč
středa 16. 2. od 19 hodin
MOBERG ENSEMBLE
Koncert z cyklu „Setkání s hudbou různých žánrů“.
Tentokrát se představí smíšený soubor, který zpívá
především moravské a české lidové písně za doprovodu houslí, klarinetu, piana a také nejrůznějších
afrických bubnů nebo syntetizéru.
Ceny vstupenek 130, 120, 115, 110,- Kč
čtvrtek 17. 2. od 19 hodin
DIVADLO V DLOUHÉ PRAHA
SVATOPLUK ČECH – JAN BORNA
EPOCHÁLNÍ VÝLET PANA BROUČKA
DO XV. STOLETÍ
Režie: Jan Borna Hrají: Arnošt Goldﬂam, Martin Veliký, Ilona Svobodová, Naďa Vicenová, Jan Vondráček, Pavel Tesař, Martin Matejka, Kateřina Jirčíková
a další. Komediální zpracování knihy Svatopluka
Čecha. Hlavní postava hry – ctihodný měšťan pražský Matěj Brouček – se ve snu dostává z prostředí
pražské hospůdky na exkurzi do XV. století. Setkává
se tak s husitskými bojovníky, prožívá četná dobrodružství a protivenství, v nichž se prozíravý „malý
člověk“ Brouček v zájmu přežití obratně přizpůsobuje okolnostem.
Vstupenky pouze od IV. míst 190,- Kč
pátek 18. 2. od 19 hodin
HUDEBNÍ A UMĚLECKÁ AGENTURA NELLY
KLADNO
„POLITICKÉ HARAŠENÍ“
ZUZANA BUBÍLKOVÁ
BOHUŠ MATUŠ se skupinou Slávek Janda Band
Oblíbený pořad, ve kterém Zuzana Bubílková vrací
politikům jejich fauly.
Ceny vstupenek 330, 320, 300, 290,- Kč
pondělí 21. 2. od 19 hodin
ŠVANDOVO DIVADLO PRAHA
WILLIAM SHAKESPEARE
OKO ZA OKO
Režie: Michal Lang Hrají: Jan Vlasák j.h., Stanislav
Šárský, Tomáš Pavelka, Kamil Halbich, Michal Kačmarčík, Ivan Řezáč, Tereza Hofová, Kristina Frejová
a další. Hořká komedie o moci a mocných, o soudcích a hledání absolutní spravedlnosti, o cti, hříchu
a odpuštění. Odehrává se ve středověké Vídni, kde
kníže předává vládu svému idealistickému nástupci.
Ten začne prosazovat platné, leč všemi zapomenuté zákony, snaží se napravovat mravy, zakáže smilstvo… a zároveň sám propadá hříšným vášním.
Vstupenky pouze od III. míst 195, 190,- Kč
středa 23. 2. od 19 hodin
VI. KONCERT ABONENTNÍHO CYKLU 2004/
2005

E-mail: divadlo@divadlojablonec.cz
http://www.divadlojablonec.cz
telefon: 483 320 595
ŠKAMPOVO KVARTETO
Pavel Fischer – housle, Jana Lukášová – housle, Radim Sedmidubský – viola, Lukáš Polák – cello a Pavel Nikl j.h. – viola
Program: W. A. Mozart – Smyčcový kvartet K 156,
Smyčcový kvintet pro violu a smyčcové kvarteto K
174, S. Prokofjev – Smyčcový kvartet č. 2
Ceny vstupenek 120, 115, 110, 105,- Kč
pondělí 28. 2. od 19 hodin
DIVADLO RADKA BRZOBOHATÉHO PRAHA
DONALD CHURCHILL
CHVILKOVÁ SLABOST
Režie: Jan Burian Hrají: Radoslav Brzobohatý, Hana Maciuchová, Jana Janěková/Andrea Elsnerová.
Anglická hra ze současnosti na téma důvěrně známé – manželství. Hlavními postavami příběhu jsou
rozvedení manželé, on čeká dítě s mnohem mladší
ženou, ona má před sňatkem s úspěšným obchodníkem. Setkávají se na letním sídle, aby si rozdělili
společné zařízení domu. Při této příležitosti se nevyhnou výčitkám a posměšným vtípkům na adresu svých nových partnerů. Vše se ovšem nečekaně
zkomplikuje a nakonec dopadne jinak, než by se dalo předpokládat. Vzniká nespočet komických situací
s překvapivým rozuzlením. I zdánlivě ukončená kapitola může mít své pokračování…
Ceny vstupenek 220, 210, 200, 190,- Kč
VÝSTAVA
foyer divadla
MARKÉTA TALLEROVÁ - „Jak se dělá divadlo“
– fotograﬁe
MARTIN TALLER – divadelní plakát
Vernisáž 31. 1. 2005 od 17 hodin.
Výstavy ve foyeru divadla jsou zpřístupněny v době
divadelních představení.
PŘIPRAVUJEME
úterý 1. 3. od 19 hodin
SCREAMERS
Travesti skupina v kabaretním pořadu.
Ceny vstupenek 220, 210, 200, 180,- Kč
Pořadatelem této akce není Městské divadlo. Předprodej od 1.2.
MĚSTSKÉ DIVADLO
V RÁMCI PROJEKTU JABLONEC NAD NISOU
2005
ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA JABLONEC
NAD NISOU
RODÁCI JABLONECKA
Cyklus koncertů interpretů vážné hudby, jejichž rodištěm je Jablonecko.
V. ROČNÍK
2. – 4. 3.2005
středa 2. 3. od 19 hodin
I. KONCERT
ŽÁCI A UČITELÉ ZUŠ JABLONEC N.N.
Předprodej od 14. 2.
čtvrtek 3. 3. od 19 hodin
II. KONCERT
HANA FREJKOVÁ – zpěv
MICHAL HROMEK – kytara
„Písně v Jidiš“
Předprodej od 14. 2.

Vydavatel MěÚ Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490, IČO 262552. Vychází měsíčně k 5. dni v měsíci. Odpovědný redaktor František Chlouba. E-mail:
fchlouba@rychnovjbc.cz; www.rychnovjbc.cz. MK ČR E 10452. Neoznačené foto - redakce. Elektronická sazba Vladimír Vinkler. Tisk MěÚ Rychnov u Jabl.
n.N. Veškerá práva vyhrazena.

