Originální kapela Toxique v Bažině
Jak bojovat proti nachlazení
Historie rychnovské kopané

Nápovědník
14. 2. v 19.00 zasedání zastupitelstva
sobota 12. 2. od 20.00 – v sále restaurace Beseda
6. reprezentační ples města Rychnova
K poslechu hraje opět skvělý Ottl
Band z Liberce.
Všechna místa jsou již vyprodaná.
18. 2. v 19.30 TOXIQUE
Ojedinělá kapela s charismatickou zpěvačkou Klárou Vytiskovou.
Hudební klub Bažina v restauraci Beseda v Rychnově u Jablonce
nad Nisou,
vstupné 150,- a 80,- Kč.

19. 2. – 4. 3. výstava
Miroslav GORČÍK
Vteřiny života - fotografie
Vernisáž v sobotu 19. 1. v 17.00
ve výstavní síni MěÚ,
otevřeno denně 9.00 - 11.00 a
14.00 - 16.00

2

Cena 5 Kč
Únor
2011

Potřebujete peníze? Jděte do samoobsluhy!
Titulek vypadá zdánlivě nesmyslně.
Přesto je to pravda. Majiteli rychnovské
samoobsluhy se podařilo po delších jednáních s bankou zavést kromě placení
kartou ještě další odnož tohoto produktu,
tzv. Cashback. Znalci angličtiny již poznali, že se jedná o hotovost, kterou dostanete zpátky. V praxi to funguje tak, že
si nakoupíte a poté v pokladně požádáte o
výběr třeba pětistovky. Pokladní vám sečte
nákup, k tomu přirazí pět stovek a výslednou sumu vám terminál odečte z vašeho
účtu. Požadovanou pětistovku vám pak
pokladní vydá z hotovosti z kasy.
Je to taková malá náhražka bankomatu, který nám banky vytrvale odmítají

v Rychnově umístit. Má to pár drobných
omezení. Vybrat si můžete jen, pokud
nakoupíte alespoň za 300,- Kč. Nejvyšší
částka, kterou můžete vybrat, je 1500,- Kč.
Musíte vybrat částku v celých stokorunách. Od 1. ledna tohoto roku se dá cashback použít jen u čipových karet. Ale
myslím, že se v současnosti už ani jiné
nevydávají.
Není to dokonalé, ale aspoň něco.
-fch-

Moderní osvětlení v Rychnově
Zatím jenom na zkoušku se objeví
v Rychnově v pátek 4. února první tři svítidla veřejného osvětlení s perspektivní
technologií LED. První tři zkušební vzorky
(z toho dva kusy 20W a jeden 40W) budou
nainstalovány v Ještědské ulici v prostoru před malou školou. Technologie LED
se pomalu ale jistě prosazuje v osvětlování všech možných forem. Baterky, čelové
lampy nebo svítilny na kola zná už každý.
Čím dál víc pronikají tyto světelné zdroje i do domácností. Veřejné osvětlení je
v tomto směru pořád ještě spíše ve stadiu
zkoušek. Nicméně za poslední dva až tři
roky zaznamenala technologie LED právě
na tomto poli velké pokroky. V Rychnově
budeme mít nyní možnost vyzkoušet si její výhody na vlastní oči a na vlastní kapsu.

Velkou výhodou LED svítidel je totiž jejich
nízká spotřeba. Před malou školou budou
vzorky namontovány namísto nynějších
150W zdrojů. Úspora na elektřině je tedy
značná. Zdroje LED jsou zatím poměrně
drahé, ale to se může brzy změnit zejména
s jejich masivnějším rozšířením. Teď hlavně aby to, co známe jen z teorie, se ukázalo
pravdivé i v praxi. Při zkušebním provozu
bude měřena spotřeba i osvětlení a možná
už za měsíc budeme vědět, jak je to
doopravdy.

-fch-

Vu dr Fuchsbresche bis zur Mutter Anna oder
„Reichnejer Schorfblicke“
Kurz & bündig aus dem Reichenberger Kreis
Trauer um Pfarrer Miloš Raban
Reichenberg: Am 7. Jänner verstarb im Krankenhaus zu Reichenberg
R.D.Doc.PhDr.Ing. Miloš Raban, Th.D.,
Pfarrer in Einsiedel bei Reichenberg, Raspenau, Weißbach und Haindorf im Isergebirge, ein Hochschullehrer an der Universität zu Reichenberg und Königgrätz.
Pfarrer Raban wurde am 20.Juni
1948 in Christophsgrund geboren. Nach
der Kindheit, verbracht in Prag und Jicin,
studierte er an der Technischen Mittelschule in Jicin, weiter an der Fakultät für
Elektrotechnik der Technischen Universität in Prag. Nach der Immigration nach
Italien, studierte er weiter an der Lateranischen Universität zu Rom Theologie
und Philosphie und seinen Doktortitel
erreichte er an der Päpstlichen Universität
Gregoriana. Mit einer außerordentlichen
Erlaubnis des Papstes wurde er am 9. November 1985 in der Basilica Santa Maggiore in Rom zum Priester geweiht. In den
Jahren 1985 – 1990 wirkte er als Kaplan
in Frankfurt – Niederrad, Wiesbaden
und Bad Schwalbach. 1990 wurde er vom
Leitmeritzer Bischof Josef Koukl berufen
die Stelle des Pfarrers im Isergebirge anzutreten.
Dank seinem außerordentlichen
Einsatz ist es ihm gelungen das frühere
Franziskanerkloster in Haindorf aus Ruinen in ein Zentrum der geistlichen Erneuerung auszubauen. Seit 1995 wirkte er

als Hochschullehrer an der Universität in
Reichenberg, wo er zwischen 2005 – 2008
als Dekan der naturwissenschaftlich-hummanistischen und pädagogischen Fakultät tätig war. In den letzten Jahren hat er
unter einer schweren Krankheit gelitten.
Jedoch die wahren Probleme, die bis zum
frühen Tode geführt haben begannen
beim Hochwasser in Raspenau, im August
2010, wo sich er als einer der ersten bei
der Organisatinon der Rettungsarbeiten
sofort eingesetzt hatte. Hier erkrankte er
mit einer Lungenentzündung, die erneut
vor Weihnachten zugeschlagen hatte. Sein
Herz hatte diese Belastung nicht mehr
ausgehalten. In der Tatsache war es wieder
sein fast explosiver Einsatz für den
Nächsten, für seine Gemeinschaft,
ohne Rücksicht auf sich selber zu
nehmen.
Die Region von Isergebirge
verliert in ihm einen großen Menschen und einen wahren Vater, der
nicht nur sein Herz und Ohr für
alle Bedürftigen vor Ort immer
offen hatte, sondern auch für die
vertriebenen deutschen Isergebirgler, die ihn immer und regelmäßig
besucht haben und durch ihn ein
Stück Heimat wieder erleben durften. Wenige Leute wissen, dass er
das Kontaktbüro der Sudentendeutschen Landsmannschaft in
Prag eingeweiht hatte. In Reiche-

nau hatte er 1997, in Anwesenheit vom
Bürgermeister Reinhold Macho aus Furth
im Wald, das wiedererrichtete Schulkreuz
auf der Bauernseite eingeweiht.
Die Beerdigung fand in der Kirche
Mariä Heimsuchung in Haindorf im Isergebirge am 7. Jänner 2011 um 13.00 Uhr
statt. Die heilige Trauermesse wurde vom
Leitmeritzer Bischof Mons. Jan Baxant
gelesen. Nach der Messe wurde der Sarg
in die Gruft der Kirche gebracht.
An der Trauerfeier haben Hunderte
von Trauergästen teilgenommen, wahrscheinlich weit mehr als ein Tausend.
So voll war diese Kirche seit Jahrzehnten
nicht.
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en ausmachen kann, die dem klassischen
Bild einer Stadt entsprechen.
Die kleinste Stadt zum Beispiel,
Frühbuß / Přebuz (Neudek), beherbergt
nur 74 Seelen, auch Unter-Reichenstein /
Rejštejn (Schüttenhofen) schafft mit 241
Einwohnern nicht die Tausenderhürde.
Dagegen darf sich die Gemeinde Jesnitz /
Jesnice, die knapp 6500 Menschen zu ihren
Einwohnern zählt nicht „Stadt“ nennen.
Seit vier Jahren wurde keine neue Gemeinde in den Kreis derjenigen mit Stadtrecht aufgenommen. Doch bald könnte
Tschechien um eine Stadt reicher sein.

- zastupitelstvo schválilo uzavření
smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti s Libereckým krajem a uložilo MěÚ zařadit do návrhu rozpočtu prostředky pro zajištění dopravní obslužnosti
ve výši 730,- Kč na občana města, přičemž
část těchto prostředků bude v souladu se
schválenou smlouvou účtována jako příspěvek Libereckému kraji

pozemku č. 1055/1 v k.ú. Rychnov u Jbc.
n. N., který vznikne oddělením pruhu cesty podél fotbalového hřiště k hranici ulice
Požárnická, manželům Kozáčkovým pro
výstavbu RD a zavázalo se, že ve lhůtě do
30. 9. 2012 prodlouží povrch komunikace
Požárnická na úroveň prodaného pozemku za podmínky, že kupující budou mít

- zastupitelstvo schválilo
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
se společností ČEZ Distribuce ve
věci zřízení kabelové smyčky NN
v ul. Mlýnská

- zastupitelstvo schválilo prodej části

usnesení o prodeji pozemku č. 1370/1
manželům Harvilkovým
- zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o poskytování informací za rok 2010
- zastupitelstvo schválilo v režimu
rozpočtového provizoria proplacení dílčí
faktury firmě INTES za provedené práce na rekonstrukci bytu
v domě č.p. 20 v měsíci prosinci
2010
- zastupitelstvo rozhodlo odložit proplacení faktury za technický dozor za akci zateplení budov ZŠ a MŠ do vyjasnění situace
ohledně vyúčtování celého díla

- zastupitelstvo schválilo
prodej části pozemku č. 1482/1
v k.ú. Rychnov u Jbc. n. N. přímo
sousedící s pozemkem 1484/2 po
oddělení příslušenství komunikace a dále pozemek 1485 manželům Hájkovým
- zastupitelstvo schválilo
prodej pozemku č. 629 v k.ú.
Rychnov u Jbc. n. N. panu J. Štrojsovi

- zastupitelstvo jmenovalo
ředitele ZŠ a MŠ Ing. P. Sachera
členem finančního výboru

v komunikaci uloženy inženýrské sítě
- zastupitelstvo potvrdilo platnost

- zastupitelstvo vyjádřilo nesouhlasné stanovisko se zamýšleným omezením gymnaziální
výuky na gymnáziu U Balvanu
v Jablonci nad Nisou a vyslovilo podporu
petičnímu výboru rodičů žáků gymnázia
U Balvanu v Jablonci nad Nisou

Centrum pro zdravotně postižené
Pobočka Jablonec nad Nisou

Böhmische Dörfer?, Böhmische Städte!
Über Städte, die kleiner als Dörfer
sind, und die Geburt einer neuen Stadt.
Tschechien ist eine Städterepublik.
594 Orte mit Stadtrecht befinden sich auf
dem Territorium zwischen Böhmerwald
und Ostrau. Im Vergleich zu den Nachbarn scheinen die Tschechen ein urbanes Volk zu sein. Denn in der Slowakei
gibt es gerade Mal 138 Städte, Polen hat
nur knapp 300 Städte mehr als ihr südlicher Nachbar, obwohl die Bevölkerung
beinahe ein Vierfaches der tschechischen
ausmacht. Es verwundert jedoch, dass
man gar nicht so viele Orte in Tschechi-

Z jednání zastupitelstva města
Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 10. 1. 2011

Denn im April vergangenen Jahres stellte die ostmährische Gemeinde Paskau /
Paskov (Friedek-Mistek) einen Antrag,
der von Seiten des Innenministeriums
auch angenommen wurde. „Alle Bedingungen sind erfüllt. Aus den eingereichten Dokumenten geht hervor, dass Paskau
eine vollwertige Siedlung ist“, so Ministeriumssprecher Pavel Novák gegenüber
der Tageszeitung „MF Dnes“. Allerdings
benötige Paskau noch den Segen der Parlamentspräsidentin Miroslava Němcová
(ODS).
Übernommern aus Prager Zeitung

Potřebujete pomoc v běžných denních činnostech? Potřebujete pravidelný
doprovod k lékaři, do obchodů nebo na
úřady? Chtěli byste chodit na procházky,
ale nejste si při chůzi venku jisti? Potřebujete pomoci s péčí o Vaše zdravotně
postižené blízké? Nechcete umístit své
příbuzné do domovů pro seniory, ale zároveň nevíte, kdo by se o ně postaral v době Vaší nepřítomnosti? Potřebuje Vaše
zdravotně postižené dítě pomoc ve škole
nebo ve školce? Pak je tu pro Vás služba
osobní asistence, která pomáhá lidem žít
v jejich přirozeném prostředí a podporuje
je v jejich individuálním rozvoji. Osobní
asistent nedělá úkony za klienta, ale vede
ho k aktivní spolupráci. Služba je poskytována dětem se zdravotním postižením od
3 let, dospělým se zdravotním postižením

a seniorům.
Centrum pro zdravotně postižené
dále poskytuje odborné sociální poradenství, půjčovnu kompenzačních pomůcek, poradnu pro sluchově postižené osoby, právní poradnu pro osoby se
zdravotním postižením a seniory a prodej baterií do naslouchadel.
Najdete nás:
Spolkový dům v ulici E. Floriánové 8,
patro 2b
pondělí a středa: 8 – 12 a 12.30 – 17
hod.
úterý a čtvrtek: 8 – 12 a 12.30 – 15 hod.
Kontaktní osoby:
vedoucí centra – Dana Šormová, tel.
731 653 006
sociální pracovnice – Mgr. Jana Havlová,
tel. 731 653 053
e-mail: czpjbc@volny.cz, naše webové

stránky jsou www.czplk.cz
Službu osobní asistence poskytujeme na území Jablonecka, odborné sociální poradenství také na kontaktních
místech Nová Ves nad Nisou (obecní
úřad, 1. čtvrtek v měsíci 7.45 - 10.45 h.)
a na úřadu městyse Zásada (2. čtvrtek
v měsíci 9 - 10.45 h.). Kontaktní osoba
je Mgr. Jana Havlová (tel. 731 653 053).
Dále poskytujeme odborné sociální poradenství na kontaktním místu v Domě
s pečovatelskou službou Desná v Jizerských horách (3. pátek v měsíci 9.30 - 11
h.) – kontaktní osoba Eva Kohoutová, DiS
(tel. 731 653 100) a na městském úřadu
v Tanvaldu (1. pátek v měsíci 9.30 - 10.30
na sociálním odboru a 10.30 - 11 h. v
knihovně ) – kontaktní osoba paní Dana
Pisková (tel. 731 6453 005).
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Rychnovská kopaná
S příchodem občanů české národnosti do Rychnova po porážce německých
nacistů v květnu roku 1945 se začíná rozvíjet i kopaná. Pochopitelně první, kdož
se začali scházet a hrát na různých pláccích, byli mladí lidé. Je samozřejmé, že
v počátcích této, v té době nejoblíbenější
kolektivní hry v našich zemích, se jednalo o akce nikým neorganizované. Mladí,
ale i příslušníci střední generace, hráli pro
zábavu a kopanou si vyplňovali volný čas.
Jak jsem se již zmínil, hráli porůznu, neboť jedinou větší plochou byl prostor pod
dnešní zahrádkářskou klubovnou, kde
nyní začínají úspěšně vyrůstat rodinné
domy.
Velmi záhy se příchozí obyvatelé a
několik rychnovských starousedlíků pokusili založit klub a hrát nejen přátelské
zápasy, ale i pravidelné soutěže. Mezi první organizátory patřili například pánové
K. Dostál, P. Štryncl, J. Maryško, Z. Pospíšil, J. Převrátil, M. Plášil, Vl. Rakonský,
J. Kučera a další.
Základní problém viděli v tom, že je
nutno sehnat hráče, starší zájemce zařadit
do výboru, řešit otázku výstroje a materiálu a výhledově zřídit solidní hřiště.
Významným dnem se v jejich úsilí stal 17. červen 1946, kdy byly svolána
ustavující schůze nově vznikajícího klubu.
V ten den se v bývalém Lidovém domě
sešlo osmnáct zájemců různých věkových
skupin. Z jednání vzešel výbor fotbalového oddílu, do jehož čela byl postaven pan
J. Převrátil. Na post místopředsedy přítomní zvolili pana J. Kučeru. Mezi další
funkcionáře patřili například pánové K.
Dostál a J. Jón.
Došlo k ustavení družstva dospělých,
o své se hlásili i mladí hráči. Rychnovští
muži sehráli ještě do konce sezony přes

dvacet zápasů přátelských především se
soupeři z okolních obcí, ba dokonce i
sedm mačů soutěžních. Tužili se i dorostenci, které prověřovalo na patnáct soupeřů z bližších i vzdálenějších míst.
Jedni z prvních, kteří se v Rychnově předvedli, byli rádelští hráči. Do míst,
kde hráli muži svá mistrovská utkání, se
dostávali na korbách automobilů, a to i se
svými fanoušky, o které rozhodně nebyla
nouze. Nejčastěji je vozil autodopravce
pan Kolomazník. Domů nezřídka chodili
aktéři i fandové pěšky.
Ještě v roce 1946 rozhodl výbor o výstavbě nového hřiště. To, na kterém místní
hráli, bylo nevyhovující rozměrově, navíc
pak mírně svažité. Rozbitá okna sousedních domů netěšila majitele nemovitostí
ani „ostrostřelce“, kteří pálili notně vedle
branky.
Po řadě jednání obec oddílu poskytla prostor, kde se dnes místní fotbalisté
chlubí svými zařízeními. Nikdo si v počáteční euforii neuvědomoval, jak složitý
úkol klub a jeho fandy čeká. O všech peripetiích mohl vyprávět pan Petr Štryncl,
kterému bylo svěřeno rovnání terénu budoucího hřiště. Jedinou „ mechanizací“ na
počátku akce se pro brigádníky staly motyky, krumpáče a obyčejná kolečka, kterými byla zemina přemisťována. Zbytek
roku uběhl v náročné fyzické práci. Oddíl
pokračoval i v mistrovských utkáních na
hřišti pod klubovnou zahrádkářů.
Výbor oddílu s hrdým názvem SK
Rychnov si však před nastávající zimou
vzal na svá bedra další nelehký úkol. Vyhověl totiž přání hráčů a rychnovské veřejnosti, především mládeže, a 15. listopadu
1946 vznikl i oddíl ledního hokeje. Když
hokej, tedy lední plocha, ale kde ….. ( o
záležitostech s ledními plochami a osudu

Prvoligové mužstvo Kladna hrálo v Rychnově při příležitosti slavnostního otevření celého hřiště
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ledního hokeje se zmíním v jiné vzpomínce na tělovýchovné dění v našem městě).
Po valné hromadě 17. dubna 1947
došlo v oddíle k funkcionářským změnám. Novým předsedou se stává pan J.
Kučera. Na jaře se podařilo zajistit pro
úpravy hřiště buldozer. Práce se však
vlekly, s těžkým terénem těžce zápasila i
technika. Často proto přicházely ke slovu
osvědčené ruce, krumpáč a lopata.
V průběhu roku rostla členská základna a počet utkání nejen v rámci soutěží, ale i utkání přátelských. Do utkání
vedl fotbalisty znak, jímž byl míč v národních barvách v bílém poli. Hráči dokonce
zajeli i do Prahy, kde se utkali se Slovanem
Vysočany.
První mužstvo začalo od 27. července působit ve III. třídě Jablonecka, od 8.
července téhož roku začali soutěžně hrát i
dorostenci. Zájem o kopanou mezi Rychnováky byl značný, proto bylo zřízeno i
druhé mužstvo mužů.
Oddíl však nežil jen kopanou. Od
počátku své existence zajišťoval společenské akce v místě, ať se již jednalo o oslavy
významných výročí republiky nebo o taneční zábavy u příležitostí poutí či posvícení, později si troufl i na konání plesů.
Rok 1948 po ničivém suchu předcházejícího léta byl nedobrý nejen pro naši
vlast, ale i pro tělovýchovu. V Rychnově
přetrvávaly problémy s výstavbou nového
hřiště, chyběly peníze.
Kopaná však pevně zakotvila mezi mládeží. Kolem nejrůznějších plácků,
o které v té době nebyla nouze, vznikaly
neformální kolektivy mladíků a dětí, které
zde prakticky denně sváděly tvrdé fotbalové souboje.
1. února 1949 se sloučil oddíl kopané se Sokolem Rychnov. Hřiště postupně
dostávalo svoji podobu, došlo
k prvním utkáním na jeho západní polovině.
Prvním soupeřem na tomto hřišti se stal
oddíl kopané z Rádla. Muži i dorost zde
začali hrát svá mistrovská utkání. První
družstvo bylo zařazeno do IV. třídy kraje
Liberec.
I v tomto roce se pracovalo na rozšíření hrací plochy. Vydatným pomocníkem
se stal výkonnější buldozer, který zajistilo
vedení místní mlékárny. Odvoz a přemisťování zeminy zabezpečovalo svými
dopravními prostředky zemědělské družstvo. Oddíl začal spolupracovat s fotbalovým klubem SK Křinec. Ke slavnostnímu
otevření celého hřiště si pozval oddíl tehdejší prvoligové družstvo Kladna.

Rychnovská kopaná
Na valné hromadě 13. března se stal
předsedou výboru pan K. Dostál. Změnili
se i další funkcionáři. Tato a pozdější léta
jsou spojována se jmény pan Suchánek, J.
Maryška, J. Kmec, své slovo měl nadále i
pan Převrátil.
Mění se i hráči oddílu. Přicházejí
noví, družstvo mužů posilují první odchovanci z řad dorostu. V polovině šedesátých let se v družstvech objevilo kolem
padesáti mužů, rozrostly se kolektivy dorostu i žactva. Oddíl kopané byl v jednotě
jedním z početně nejsilnějších kolektivů.
Na soupiskách jsme mohli číst například jména bratří B. a P. Patkových, V.
a L. Kopalových, E. a V. Suržinových, své
odkopal C. Dostál, J. Paldus, Z. Fajl, Z.
Vondra, B. Folprecht, J. Kuk, zakopal si W.
Pecher, J. Novotný, O. Hollmann, Z. Hanyk, Z. Dvořák, Vl. Hudec, Zemín, Daníček, Hubatý, Klivický, Bajer a další. První
kapitánskou pásku nosil pan J. Čermák.
V roce 1957 získává jednota nové
jméno – TJ Spartak – a ve svém názvu začíná nosit i jméno místního podniku ZEZ
Rychnov. Díky úsilí tehdejších funkcionářů V. Sysla, J. Kmece, B. Rellicha i F. Sovince a za materiální a finanční pomoci ZEZu se daří nejen oddílu kopané, ale i celé
jednotě. Pro ni bylo významné působení J.
Kmece v hospodářské komisi OV ČSTV.
Místním fotbalistům se nejvíce dařilo v letech 1949 – 1954, úspěšné byly sezóny 1958 – 1962, dařilo se v letech 1970 až
1972 i v letech osmdesátých. V této souvislosti je nutno připomenout, že rychnovští fotbalisté měli jako jedni z prvních menších oddílů poloprofesionálního
trenéra pana Soudila, který byl zaměstnán
na částečný úvazek v místním podniku,
jinak se věnoval přípravě hráčů, které dovedl do I. B třídy.
Družstvo mladíků, kteří v oddíle vyrůstali od dětských let a které jejich otcové,
bývalí rychnovští hráči a někteří fandové
této kolektivní hry doslova vypiplali, hrálo v roce 1976 I. B třídu. Mezi jinými tehdy šířili dobré jméno rychnovské kopané
Vl. Zemín, J. Jón, M. Vávra, O. Hollmann,
V. Kopal, J. Haverlant a další.Je třeba podotknout, že kolektivy žactva a dorostu si
ve většině soutěží vedli úspěšně.
Řada hráčů z Rychnova byla ve své
době ozdobou nejen místní kopané, ale
s chutí po nich sáhli i funkcionáři z jablonecké, liberecké i pražské kopané, o vojenských oddílech nemluvě. Mnozí z našich
hráčů okusili štěstí nejen v československé
dorostenecké reprezentaci, ale zakopali si

v předních ligových družstvech ČSSR.
Hráči Halama, J. Louda, B. Patka, Vl.
Zemín, V. Kopal, V. Maryško, J. Bartoš, J.
Jarolím a nezapomenutelný brankář J. Zemler, který předloni slavil sedmdesátku,
v ligových oddílech patřili vždy k nejobětavějším. Vynikl posledně jmenovaný, který toho moc za Rychnov nesehrál, ale proslavil se svými odvážnými skoky pod nohy
nejslavnějších československých útočníků
a vysloužil si přezdívku „Schroif “ podle skvělého čs. brankáře, který předváděl
stejné akce jako náš občan.
Nejdále to z ostatních hráčů dotáhli
V. Kopal a především J. Jarolím, kterého
z Jablonce získala „ železná“ Sparta.
Rychnovští fotbalisté neměli nouzi o
své fandy. Trpělivě následovali svoje družstvo na utkání v okolí, ale i poměrně daleko. Na fotografii před odjezdem prvního
mužstva na přátelské utkání do Nymburka
můžeme napočítat na osmdesátku jedinců,
a to dle bílých vlasů i značně pokročilého
věku nejen mužů, ale i ctihodných žen.
Zřejmě „nejzuřivějším“ nejen u nás,
ale i v širokém okolí byl pan F. Černý. Byl
znám nejen svým generálským nebo admirálským oblečením, ale i nesmrtelnými
výroky na adresu hráčů. Méně se o něm
ví, že prakticky denně svůj volný čas trávil
s partou kluků z místa svého bydliště. Ve
svých „kopačkách“, vysokých potrhaných
gumových botách pod kolena, zle proháněl na plácku v místech dnešní benzinové
pumpy nejen své dvě ratolesti, ale i Pepíka
Jarolíma a jeho vrstevníky z okolí. Je znám
i svým „vynálezectvím“. Pro kopanou vymyslel otočné tyče branek, aby padalo více
gólů. Jeho fotbalový kanón měl přesně cílenými dělovkami do různých míst branky

vychovat z brankářů muže, jimž není cizí
jakýkoliv opičí skok či robinzonáda.
V Rychnově se hrála i dívčí kopaná.
Bylo to v době, kdy janovské fotbalistky
postoupily do ligy a k sehrání zápasů potřebovaly kvalitnější fotbalovou plochu,
než jim skýtal kamenitý podklad hřiště u
jejich sokolovny.
Srdce fandů mužského pokolení se
jistě chvěla v době, kdy proti sobě nastoupily ve fotbalovém rychnovské ženy a dívky.
Postupem let se měnily i podmínky
pro provozování kopané. O výstavbě hřiště jsem se již zmínil. To se v posledních
letech změnilo na docela pěkný prostor
s travnatým povrchem. Ty tam jsou doby,
kdy za kabiny sloužily hráčům prostory
v dnešní klubovně zahrádkářů. V rámci
Akcí Z a díky úsilí členů oddílu a jejich
fandů došlo k výstavbě kabin v bezprostřední blízkosti hřiště. V průběhu posledních let kabiny doznaly výrazných
změn především v části určené pro hygienu sportovců. Pěkná společenská místnost slouží nejen k přípravě na utkání, ale
i k posezení sportovců.
Dnes v oddíle působí na osmdesát
hráčů od předžáků až po muže. Jejich trenéry jsou pánové J. Pfefer, L. Matoušek,
J. Paldus a dále Chvojka, Knotek a Fiala.
Daří se hráčům nižších věkových kategorií, ale ani pro muže nebývá daleká vidina
postupu do krajských soutěží.
Oddíl kopané TJ Spartak ZEZ Rychnov oslaví letos úctyhodných 65 let své
existence. Svojí iniciativou a aktivitou dokazuje, že v Rychnově náš nejnárodnější
sport zapustil pevné kořeny.
Mgr. J. Kurfiřt, C. Dostál, V. Kopal

Rychnovské mužstvo, které postoupilo do 1.B třídy pod vedením poloprofesionálního trenéra Soudila
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Městská knihovna informuje
Městská
knihovna informuje -Výběr z nových
knih
Peter D.
Schiff: Ekonomické bajky pro studované
i laiky – kniha finančního analytika, který
předpověděl krizi v roce 2008
Jiřina Prekopová: I rodiče by měli

Změna ordinačních hodin
u doktorky pro děti a dorost
Ordinace praktického lékaře
pro děti a dorost
doktorka
MUDr. Iveta Vondrušková
Ordinační hodiny:
PO 7.00 – 11.00
ÚT 7.30 – 11.00
ST 7.30 – 12.00
ČT 7.30 – 11.00
PÁ 7.00 – 11.00

Za účast v luštění z minulého čísla cenu získávají V. Šťastná, I. Svobodová, V. Palová a Jan Hašlar. Gratulujeme.

dělat chyby – příručka známé psycholožky pro rodiče a terapeuty
Jeffery Deaver: Hořící drát – detektivní román s Lincolnem Rhymem
Stephen King: Pod kupolí – nový
autorův román plný napětí
Václav Koubek: Trpké povídky –
soubor humorných a ironických povídek
známého písničkáře
Kazuo Ishiguro:
Soumrak dne
– kniha, která získala v r. 1989 Bookerovu
cenu a nyní byla zfilmována
Pascal Mercier: Noční vlak do Lisabomu –kniha, ve které se snoubí poezie

Řešení hádanky z minulého čísla:
Z těchto šesti tahů udělej jeden:
I I I I I I
Správně: J E D E N – dopíší se písmena
Zajímavé je, že na toto řešení nikdo nepřišel.
Nová hádanka: Jaké číslo patří místo otazníku?

FINANCENTER
Pražská 147/30, Liberec
tel: 606 528 199
www.financenter.cz

- SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY
- ÚVĚRY PRO PODNIKATELE
- HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY,
REFINANCOVÁNÍ
STÁVAJÍCÍCH HÚ
Zprostředkovatel vykonává
zprostředkovatelskou činnost pro více
věřitelů.

telefon: 603211506

s filozofií, se stala evropským bestsellerem
John Irving: Poslední noc na klikaté řece – nejnovější autorův román
Jiří Trnka: Staré pověsti české – obrazová kniha podle filmu Jiřího Trnky na
motivy A. Jiráska

Polévka s kuskusem (vhodná i pro děti)
Ingredience:
1,25 l kuřecího vývaru nebo jiný vývar, karotka, zelenina do polévky s květákem, zelené mražené bylink, 2 lžíce kuskusu, 1 vejce
petrželka, trochu strouhaného sýra, polohrubá mouka
Postup:
1. Na másle osmahneme tence nakrájenou mrkev. Přidáme zeleninu do polévky – šálek mražené zeleniny Exkluzive, ale dá se přidat
i jiná polévková směs. Mírně osolíme, přidáme lžící mražených bylin.
2. Zeleninu zalijeme 1,25 l vývaru. Pro děti asi nejlepší kuřecí. Necháme vařit 10–15 minut.
3. Mezi vařením připravíme knedlíčky: kuskus namočíme s trochou horké vody, přidáme nastrouhaný sýr a trochu petrželky, přidáme rozkvedlané vejce. Vše zahustíme polohrubou nebo jinou vhodnou moukou do
konzistence těstíčka. Z těstíčka tvarujeme lžičkou knedlíčky a házíme do horké polévky.
Knedlíčky povaříme a polévka o obsahu přibližně 1,5l je hotová.

Rychtářova pikantní směs
Ingredience:
150g Valašské klobásy, 250g svíčkové, 50g anglické slaniny, 150g vepřové kýty, 100g
sterilovaných okurek, 250g sterilovaných paprik, 1 cibule, kousek feferonky, sůl, pepř,
hořčice, worchester, vejce, sádlo
Postup:
Kýtu a svíčkovou nakrájíme na nudličky. Na troše tuku rozpálíme nakrájenou slaninu
a na ní maso opečeme. Po chvilce přidáme kolečka Valašské klobásy a znovu opečeme.
Pak přimícháme nasekané okurky, papriky a feferonku, podusíme. Doplníme worchesterem, hořčicí, popřípadě přihřejeme.
Doporučená příloha:
Podávat můžeme posypané prstýnky cibule s chlebem nebo brambory nebo doplnit
volským okem.
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Pro chytré hlavičky

Zdroj: www.sudokuonline.cz
Správné odpovědi a vyluštěnou sudoku můžete dodat
osobně na městský úřad, písemně poštou na Husova 490, 468
02 Rychnov, e-mailem na mstrnadova@rychnovjbc.cz.
Úlohy můžete zasílat do 25. února a čtyři výherce vylosujeme za asistence pana starosty. Úspěšní luštitelé obdrží kvalitní
zdravý džus.

Pranostiky a jména
Jedna pranostika na měsíc a čtyři křestní jména, na každý týden jedno
„Leží-li kočka v únoru na slunci,
jistě v březnu poleze za kamna.“
NELA – původem cizí i naše domácká podoba jmen: Kornélia, Petronela, Eleonora, Helena aj., která se osamostatnila.
Tvary mohou být i Nelly k angl. Ellen,
Hellen nebo Eleanor, holandsky Nella i
z Petronella, česky Nela z Fanela, tj. domácky Františka a mohou být i jiné zdroje. Německy Nelli i Nelly, rusky, maďarsky
Nelli, italsky Nella, anglicky Nell(y) i Nellie, polsky Nela i Nelly. Užíváno zřídka.
Jmeniny 2. února.
DOBROMILA – slovanské jméno,
tj. „milující dobro, komu je dobro milé“.

Je zajímavé, že rozšířenější bylo ve slovanském světě jméno Dobromír a ženské jméno Dobromíra. Slovensky, srbsky,
ukrajinsky, rusky Dobromila. Dnes u nás
řídce užíváno.
Jmeniny 5. února.
APOLENA – ve starším tvaru Apolónie je jméno řeckého původu a řecké
Apollónios (příd. jm.) znamená „patřící,
náležející bohu Apollónovi“ a také „světlodárná“. Slovensky Apolena (Apolónia,
Apoliena), německy, anglicky Apollonia,
francouzsky Apollonie, rusky Apollonija,
maďarsky Apolka, Apollónia. Ojediněle
užíváno.
Jmeniny 9. února.

„Svatá Apolena v mlhu je často zahalena.“
SLAVĚNA – české jméno slovanského původu. Snad je to ženská podoba
k básnickému Sláv „Slovan“ (podobné
tvoření v lidovém moravském Slověna,
což znamená i „Slovačka, Slovenka“). Může také znamenat „ta, která je slavena“
– staročeské jméno Slavena. Slovensky
Sláva, rusky Slava, polsky Sław(k)a, bulharsky Slavena, Slavjanka, srbochorvatsky
Slavna, Slavěnka. Dnes voleno zřídka.
Jmeniny 12. února.
-AT-
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Nejhorších 5 věcí, které můžete udělat, když se nachladíte.
Myslíte si, že víte co dělat? Možná
ale jen oddalujete uzdravení.
Během roku se většina z nás nachladí tak dvakrát až třikrát; mohlo by se tedy
zdát, že všichni dobře víme, co máme dělat. Pravda je taková, že se většinou chováme úplně nesmyslně. Především napomáháme šíření viru do okolí, prodlužujeme
dobu nachlazení a vlastní vinou se při
první příležitosti nachladíme znovu. Na
následující řádky si vzpomeňte ve chvíli,
kdy vás začne bolet v krku a spustí se vám
rýma.
1/ Při kašli nebo kýchání si zakrýváme ústa rukou
Možná to patří k slušnému vychování, jenže choroboplodné zárodky se tak
usadí přímo na rukou a pak je přenášíme
na všechno, čeho se dotkneme. Profesor
virologie na nejmenované univerzitě tvrdí, že viry, které rozprášíme při zakašlání
nebo kýchnutí bez zakrytých úst sice mohou v daný okamžik vdechnout lidé kolem nás, v zásadě ale tyhle kapénky rychle
dopadnou na zem a vyschnou. Mnohem
déle přežijí ve vlhkém hlenu, tedy v tom,
co po kýchnutí ulpí na rukou. Lidé vysedávající celý den u lůžka nemocného
se podle výzkumů v nemocnicích nakazí virem s menší pravděpodobností než
ti, kteří za pacientem přijdou na chvíli,
ale sáhnou na něco v jeho bezprostřední
blízkosti. Rhinoviry, nejběžnější typ virů
způsobujících nachlazení, mohou na kůži
či na předmětech, jako jsou třeba telefony
nebo počítačové klávesnice, přežít až tři
hodiny; K šíření infekce nejvíc přispíváme
vlastníma rukama.
4 zásady v BOJI PROTI VIRŮM
- Pravidelně si myjte ruce
- Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a
také nos kapesníkem
- Nesahejte si rukama na ústa a na obličej
- Jste-li nemocní, nechoďte do práce a vyhýbejte se lidem, kteří kašlou a kýchají
Kýchat a kašlat byste měli do paže
či do papírového kapesníku, který po
použití vyhodíte. Pokud kýchnete nebo
zakašlete do rukou, vzápětí si je umyjte;
dbejte na to, aby totéž dělali po celou zimu i členové vaší rodiny. Oči si protírejte klouby prstů – na nich se bacily od lidí
kolem zachytí s menší pravděpodobností než na prstech; nejlepší je dotýkat se
obličeje pouze umytýma rukama.
2/ Pořádně se nabalíme
Při výzkumu v anglickém Salisbu-
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ry se jedna skupina dobrovolníků dobře
oblékla a v teple pak vdechovala vzduch s
dávkou rhinovirů, zatímco druhá skupina
seděla venku s nohama ponořenýma do
nádoby se studenou vodou. Počet nachlazení v obou skupinách se téměř nelišil. V
zimě se totiž častěji nachladíme ne proto,
že je zima, ale proto, že se víc zdržujeme
uvnitř a pohybujeme se ve stejných prostorách jako ti, co už nákazu chytili. Když
děti pobíhají venku, nedotýkají se tolik
navzájem a tedy nepřenášejí mezi sebou
viry tak často, jako když sedí v přeplněné
třídě. Hygienici už také prokázali, že dýchací obtíže ještě zhoršuje pobyt v místnostech vytápěných bez odtahu vzduchu
(v podstatě tedy bez tradičních kamen,
krbu či klimatizace, která ale mnohým také dvakrát na zdraví nepřidá), stejně jako
vdechování plísní v místnostech špatně
větraných.
Nechávejte pootevřená okna; k vyhnání bacilů je zapotřebí čerstvý, proudící vzduch. Nepouštějte topení naplno;
je důležité, aby se nevysušovala sliznice
v nose, v ústech a v očích, tedy v první
linii obrany proti virům.
3/ Honem k doktorovi
Nejčastější chyba. Při prvních příznacích nachlazení běžíme k lékaři a
chceme po něm antibiotika. Jenže ta jsou
určena proti bakteriálním, nikoli proti virovým infekcím, takže nachlazení vyléčit
nemohou. Navíc ničí bakterie, které tělo
potřebuje, aby imunitní systém fungoval
tak, jak má. Podle studie uveřejněné v
časopise Family Medicine vědci dokonce
zjistili, že k rychlejšímu uzdravení často
víc přispěje schopnost lékaře vcítit se do
situace nemocného než předepsané léky.
Příznaků nachlazení se nejlépe zbavíte, pokud budete odpočívat, vykapávat
si nos a polykat paralen nebo acylpyrin.
Máte-li po týdnu dojem, že se infekce dostala do plic, obličejových dutin
nebo středního ucha, navštivte lékaře.
Pokud přece jen dostanete antibiotika,
domluvte se s lékařem, jestli by spolu s
nimi nestálo za to začít užívat také probiotika, která příznivě ovlivňují střevní
mikroflóru a zvyšují obranyschopnost
organismu proti další virové nákaze. Jak
poznáme nachlazení nebo něco horšího?
Příznaky běžného nachlazení:
Bolest v krku; z nosu tečou čiré, vodovité hleny; kýchání; únava; zvýšená
teplota; takzvaná zadní rýma; ucpaný nos

a husté hleny po týdnu nachlazení; kašel,
který často přetrvává i v dalším týdnu
Neobvyklé příznaky (kdy je třeba
jít k lékaři):
Z nosu vám teče déle než čtrnáct dní
(muže to být alergie); bolí vás svaly, hlava,
máte mnohem vyšší horečku (muže jít o
chřipku); u novorozenců jakékoli příznaky
(i když jsou zpočátku jen nachlazení, muže u nich dojít k velmi rychlému zhoršení
zdravotního stavu); nemůžete polykat / v
krku vás bolí déle než pět dní (muže to být
angína); máte velké bolesti v uchu (muže
to být zánět středního ucha); máte ztuhlou
šíji nebo zvýšený práh citlivosti na jasné
světlo (muže jít o zánět mozkových blan,
který vyžaduje okamžitou lékařskou péči);
příznaky v uchu, v dutinách nebo na plicích přetrvávají déle než pět dní (v těle se
možná rozvinula bakteriální infekce, která
vyžaduje nasazení antibiotik)
4/ Nachlazení se léčí hladovkou,
horečka jídlem
Moudro je to sice staré, ale spíš neplatí. Jsme-li nemocní, je důležité dopřát
tělu dostatek spánku a obvyklé množství
stravy. Podpoříme tím i imunitní systém.
Při nachlazení je kromě toho velmi důležité zachovat dostatečný příjem tekutin, o
které přicházíme horečkou a při kýchání
či kašli, kdy se zbavujeme hlenů. Při hladovce má člověk často tendenci omezovat
i pití, takže by mu za dané situace mohly
tekutiny po čertech chybět.
Jezte jako obvykle, hodně pijte, nejlépe vodu. Jezte jídla bohatá na antioxidanty, například betakaroten a vitaminy
C a E, které dokážou s nachlazením bojovat - vše potřebné dodá ovoce a zelenina.
5/ Nachlazení můžeme přecházet
Existuje spousta léků určených k tomu, abychom nějak přečkali pracovní den.
Jenže volně prodejné léky proti nachlazení
symptomy nemoci sice potlačí, ale nevyléčí. Ve skutečnosti jen zvyšujeme zátěž
imunitního systému, který si žádá odpočinek. Užívání těchto léků se tak může stát
ve všech směrech kontraproduktivní.
Postarejte se, abyste při nachlazení
mohli první tři dny zůstat doma. Nekuřte, nepijte alkohol, dbejte na dobré jídlo
a dostatek spánku a vyhýbejte se stresu,
který jen dál oslabuje imunitní systém.
Zapomeňte na to, že „to nejde“, protože
pokud to nepůjde teď na tři dny, bude to
pravděpodobně dřív nebo později muset jít na týden nebo i déle.
Zdroj: Reader´s Digest

Půjčky na modernizaci bytu nebo rodinného domku
V letošním roce jsou k dispozici dokonce dva zdroje na poskytování půjček
na modernizaci bydlení.
Tím prvním je tradiční půjčka z Fondu na zlepšení úrovně bydlení.
Tu vyhlásilo zastupitelstvo už potřinácté. Jako každoročně tedy i pro rok 2011
je vyhlášeno výběrové řízení pro půjčky
z Fondu na zlepšení úrovně bydlení pro
následující tituly:
Jednotlivé druhy půjček lze kumulovat s výhradou půjčky 05 - obnova fasády
a půjčky 06 - zateplení obvodového pláště,
které nemohou být poskytnuty na jeden
objekt. Půjčku nelze získat opakovaně na
jeden titul u jednoho domu.
Kód
Účel
Půjčky lze
čerpat
pouze
dokonce kalendářního roku, v
němž byl zřízen
příslušný účet.
Úroky se platí
podle smlouvy
o půjčce, jistina
se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami
počínaje
měsícem lednem
n á s l e duj í c í h o
po roce, v němž byla půjčka poskytnuta.
Zvláštní doho-

dou si může dlužník dohodnout rychlejší
splácení půjčky.
Stejně jako loni stanovilo zastupitelstvo dva termíny pro podávání žádostí. 1.
termín končí 31. března, druhý termín
31. května. Vychází se tak vstříc těm, kteří
si pozdě vzpomněli nebo z různých důvodů nestihli první termín.
Tím druhým titulem je mimořádná
půjčka z Fondu na modernizaci bydlení,
který zřídilo město s podporou Státního
fondu rozvoje bydlení.
Podmínky tohoto fondu jsou výhodnější než předchozí titul. Jednak není
striktně určeno, na jaký druh modernizace bytu nebo rodinného domu je možno

peníze použít. Částka, kterou je možno
poskytnout, je maximálně 150.000,- Kč
a úrok z tohoto úvěru činí pouhá 3% p.a.
Rovněž splatnost je možno roztáhnout na
delší časové období a to až na deset let.
V tomto titulu je ovšem možno úvěr použít jen do 50% nákladů akce, což znamená, že žadatel musí polovinu akce hradit
z vlastních nebo jinak zajištěných prostředků.
Vzhledem k tomu, že půjčky lze
v prvním případě čerpat pouze do konce
kalendářního roku, ve druhém dokonce
jen do 30. 6. t.r. doporučuji všem zájemcům neváhat a přijít se svou potřebou financí co nejdříve.
-fch-

Lhůta
splatnosti

Úrok

Horní hranice půjčky

01

Obnova střechy starší 10 let (krytina i konstrukce)
včetně zateplení

3 roky

4%

100.000,- na jeden dům

02

Zřízení plynového, elektrického nebo jiného
ekologického topení ve stávajícím domě

4 roky

4%

50.000,- na jeden byt

03

Zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu
domu nebo propojení stávajícího domu na
splaškovou kanalizaci

5 roků

4%

60.000,- na jeden dům

04

Dodatečná izolace domu proti spodní vodě, staršího
3 roky
nad 10 let

4%

60.000,- na jeden dům

05

Obnova fasády domu včetně oplechování u domu
staršího 15 let

4 roky

4%

80.000,- na jeden dům

06

Zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let

4 roky

4%

100.000,- na jeden dům

07

Vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu v
3 roky
bytě, kde dosud není

6%

60.000,- na jeden byt

51
52

Při půdní nástavbě bytů rušící ploché střechy
Při vestavbě bytu do půdního prostoru

6%
6%

140.000,- na jeden byt
100.000,- na jeden byt

Poděkování
Letošní zima je nepříjemná nejen pro
nás, ale i pro lesní zvířátka. Díky pochopení vedoucího Rychnovské samoobsluhy
pana Kuncla, dostávají zvířátka do krmelců u baráku a v terénu tvrdé pečivo.
L. Veverka

8 let
8 let

Jak zahnat zimní blues
Během tmavých zimních dní se vám
do ničeho nechce, nic vás nebaví, chce se
vám pořád spát. Může za to melatonin,
spánkový hormon, který mozek při nedostatku slunečního světla vytváří i ve dne.
Z letargie a deprese vás neprobudí ani káva, ani jiný životabudič.
Jednoznačně pomůže jen světlo. Odborníci doporučují v zimě hodně lyžovat
a jezdit za sluncem. Každý člověk by měl
minimálně 30 minut strávit při jasném
světle, které připomíná prozářené jarní
ráno.
Jasné světlo ovšem znamená ales-

poň 2500 luxů, což je asi pětkrát víc světla
v dobře osvětlené kanceláři. Naštěstí se do
tak silného světla nemusíte přímo dívat,
stačí, když vás bude ve výšce očí ozařovat.
Přitom můžete třeba poslouchat hudbu
nebo popíjet s přáteli.
U silnějších zdrojů, jako je 10 000
luxů, se doporučuje pobyt dál od světla,
doba ozařování se ale zkracuje.
Na trhu je mnoho speciálních zdrojů pro světelnou terapii, před jejich pořízením se ale poraďte s lékařem, aby vám
doporučil, který se hodí právě pro vás.
Zdroj: Novinky.cz
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Toxique
Na začátku bylo ticho a nuda. Těchto
5 lidí si řeklo, že to tak nenechají a 1. 1.
2007 se rozhodli, že nadešel čas. Dali výpověď v práci, změnili adresy, přestali pít
a začali zkoušet. Nad horkou čokoládou
vymysleli název TOXIQUE.
Na jaře roku 2008 vydali první desku
a udělali si z pódia svůj nový domov.
Zlomili kletbu českých kapel, které
nikdy nebudou mít světový zvuk. Rozskákali rozjařené Francouze na prestižním
festivalu Europavox, roztancovali bruselské byrokraty a rozezpívali návštěvníky
světové výstavy EXPO 2010 v Šanghaji.
Nepotřebují nikoho kopírovat – jedou
podle současné vlny, ale výrazně po svém.
Magické datum 9. 9. 2010 bylo svědkem
davového šílenství. Toxique, již obtěžkán
mnoha cenami andělských i jiných forem,
natáčí své DVD zachycující jejich divokou
živočišnou show.
Kapela, jejíž hudba jde napříč hudebními žánry (retropop, souljazz, grooverock..) na českoanglickém Outlet People
Toxique Tour 2010 vystoupila s úplně novou koncertní image. Zahajovací koncert
proběhl 10. 10. 2010 na Designbloku.
Po tzv. „pokojíčkové éře“, definované
vysokým počtem rozličných kusů nábytku
na pódiu, následuje krátké kontemplativní období, během něhož připravují svou
druhou desku za supervize grafického
studia Najbrt. Nový look je minimalistický, počínaje strohým bookletem a geometrickými kostýmy v černo-bílém provedení zdaleka nekonče. Čeká nás zbrusu
nový zvuk, vzrušující design a šťavnatá
show plná světelných efektů zahrnujících
lampiónový průvod i promítání diapozitivů z dětství a další ohňostroje šokujících
překvapení.
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CD a LP „Outlet People“ originál- TOXIQUE:
ním způsobem pokřtila dvojice „Thomas
Klára Vytisková moderuje na ČT2
a Ruhler“ (Aleš Najbrt a Jan Slovák). jeden hudební pořad. Jaký má tento poZpěvačka Klára Vytisková s novým úče- řad název ?
sem na krátko od Petry Měchurové střídala jeden kostým za druhým, jak je u ní
Tři vylosovaní získají jako obvykle
zvykem. Ostatní je však už naprosto jiné. po dvou volných vstupenkách na koncert.
Žádný gauč, boa, sukýnky, lokýnky, kaný- Losování výherců proběhne za přítomry... Veškeré tvary nové toxické image jsou nosti „kamery“ v předvečer koncertu 17.
čisté a střídmé. Jednoduchost pódiového února v 19.00 hodin. Odpovídat můžete
designu stylizovaného do odstínů černé písemně na adresu městského úřadu, poa bílé je v kontrastu s barvami světelné mocí mailu na adresu mstrnadova@rychshow. Celý program propojuje projekce a novjbc.cz nebo přímo na internetových
hra s motivem nového loga kapely.
stránkách www.rychnovjbc.cz, kde v sekci
Na podobě koncertní show spolupra- webkamera poběží i on-line přenos z locovali špičky naší umělecké scény v čele sování.
se Studiem Najbrt, fotografem Václavem
Jiráskem nebo Institutem Světelného
Soul & Shine
Designu. Na kostýmech pak Maria Ko/autor hudby i textu – K. Vytisková/
hutik, Martyna Štěpán-Dworakowská
a nová módní značka „Obsession“. AlHm
Do you Aknow what Eproblem is?
bum Outlet People míchal a masteroHm
It‘s that AI love you Eso.
val Ecson Waldez ze „Studia Biotech“.
Hm
Yeah, you Acan help me Ewith this.
Hm
Just Adon’t say Eno.
Proměnou prošly také Toxique
webové stránky, které přinášejí praviHm
You’re Athe reason why EI’m sad.
delně ty nejnovější informace ze živoHm
Well why Ayou‘re so Efar.
ta kapely – www.toxique.cz a nesmíHm
Hey, I’m Anot really Eglad
me zapomenout ani na zbrusu nový
Hm
that you’ve Aleft in my Ebrand new car.
merchandise, který obsahuje mimo
jiné LP ořezané do tvaru šestiúhelníHm
Set me free give me power
kového loga, masky, trička, bundy, plaE
Give me love E7for one hour.
káty, placky...
G
The same and shine
Fis
Map to my mind.
Členové skupiny Toxique:
Hm
Set me free give me power
Klára Vytisková – zpěv
E
Give me love E7for one hour
Patrik Karpentski – kytara
G
Life and soul
Viliam Béreš – klávesy
Fis
Safety in my Hmlife‘s role.
Jan Lstibůrek – basová kytara
Roman vícha – bubny
What you get is what you get
What I did is what I did
Návštěvníci Toxique se tedy rozI’m not happy I’m more sad
hodně mají na co těšit. Jak je vidět,
I’m not happy I’m oh sad - that’s it!
existuje určitě mnoho důvodů, proč
byste měli koncert navštívit a přesvědI don’t know who‘s right and who’s wrong
čit se o tom sami. Nyní máte možnost i
Do I have to get over it
v Rychnově u Jablonce n. N. v restauraI don’t feel fine happy or strong
ci Beseda v pátek 18. 2. v 19.30. Ceny
There’s no need to stand so I’ll sit
vstupenek jsou 150,- dospělí a 80,- děti
do 15 let.
Set me free give me power
Give me love for one hour
SOUTĚŽ: Správná odpověď na
The same and shine
minulou otázku ke koncertu Václava
Map to my mind
Koubka zněla:
Set me free give me power
V. Koubek vystudoval VŠ strojní
Give me love for one hour
v Liberci.
Life and soul
Safety in my life‘s role
A otázka pro ty, kteří by chtěli
vyhrát vstupenky na koncert skupiny

Z rychnovské kroniky
Druhá pamětní kniha rychnovské
fary, založená P. Antonem Johannem
Felgerem
© přeložil: František Padrta 2002
ROK 1857
		
Zároveň se stavbou železnice se začalo se stavbou silnice Boskovice - Jablonec,
začalo se 18. května. Začátkem srpna byla
už natolik hotova, že nejdůst. p. biskup jí
jako první projel z Hodkovic až do Rychnova.
Tato stavba silnice stála 19000 zl.k.m.
Nejvíce k ní přispěly obce Rychnov a Kokonín a sice mimo vyvazení pozemků a
povinný okresní příspěvek, ještě zvláštní 7500 zl.k.m. Mlýn na papír a mlýny
v Rádle přispěly dohromady 900 zl.k.m.,
zbytek částečně okres, částečně podnikatel železniční stavby Klein.
Škoda, že silnice byla tak úzká. Jako
štěstí se musí jevit, že v Dolní vsi těsně u
nové silnice pod selským domem Antona
Maschke č.104 se objevilo ložisko basaltu,
které dalo mimořádně pevný kámen na
stavbu silnice, čímž ta lehkomyslně postavená silnice přece mohla být udržována ve
sjízdném stavu.
Opravy kostela
Ale v tomto roce se nestavěla jen
železnice a silnice, ale také farní kostel.
V adventu 1852 byl farní kostel téměř celý
nově pokryt šindelem. Protože ty ale byly
příliš krátké, byla při každé zimní chumelenici, ještě víc než při starém pokrytí,
kostelní klenba zavalena sněhem. Tak to
nemohlo zůstat.
Proto jsem už v prvním roce svého
působení zde zakročil 15. prosince 1853 u
sl patronátu, zda může kostel buď pokrýt
břidlicí nebo překrýt dalším šindelem.
Protože ale prvním podáním se v takových věcech nic nepořídilo, opakoval jsem
ho 28. února 1855 a zároveň požadoval,
aby kostel (protože uplynulo už 25 let a

Hledám společníka
do zavedené
obchodní firmy.
Manželský pár
má přednost.
Kontakt: 737 671 869

byl velice špinavý) byl znovu vymalován.
Tentokrát nebyla už o pokrytí břidlicí řeč, neboť se mezitím ukázalo, že krov
přes opravu v r. 1852 je tak špatný, že by
žádnou břidličnou střechu neunesl. Nato
se zde 29. března 1855 ukázal v Rychnově
knížecí stavební inženýr Hawlina z Českého Dubu a za mé nepřítomnosti pojal
následující opravy na farním kostele jako
nutné:
a) presbyterium včetně klenutí celé kostelní zdi do výše 2 loktů dvakrát vybílit,
kostelní loď zbavit prachu
b) vnější štít vyčistit, stejně i venkovní
římsy kostela
c) 8 kusů okenních úkosů na venkovní
straně vyložit taškami
d) dřevěné schody na kůr podložit a podezdít
e) dveřní okno přesadit
f) venkovní praskliny na oknech a štítě
vyčistit
g) krov vylepšit 6 kusy nového dřeva
h) sanktusovou věžičku opravit 20 kusy
nového dříví a potřebné natřít, pak v ní
štěrkovou podlahu ošalovat a oplechovat,
konečně konstrukci na zvon zaklínovat
i) do kostelního štítu umístit nové okno
j) celý kostel pokrýt druhou řadou šindelů, k čemuž bude třeba 450 kop šindelů 21 coulových a 34 000 hřebíků
Podle tohoto soupisu a nato zhotoveného rozpočtu měl by kostel za materiál a
řemeslníky zaplatit dohromady 679 zl 51
kr.k.m. Když mi tento soupis ukázali, zjistil jsem, že mnohé velice potřebné nebylo
zohledněno, např. oprava dvou předních
utržených háků na hřbitovní zdi, založení
nového kamenného schodiště k hlavnímu
vchodu na hřbitov, pak zastřešení farní
stodoly, jejíž střecha už také je chatrná

ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY
RESTAURACE J + J U HASIČÁRNY
ČTVRTEK - NEDĚLE
PRODEJ DOMÁCÍCH HOUSKOVÝCH KNEDLÍKů,
NA OBJEDNÁNÍ
MOŽNO KNEDLÍKY
BRAMBOROVÉ,
CHLUPATÉ,
OVOCNÉ
OBJEDNÁVKY NA TELEFONU:
604 568 283, 737 978 115

a shnilá a potřebovala by druhou vrstvu
šindelů.
O dodatečné zařazení těchto objektů
jsem požádal 16. července 1855, což také
nebylo odmítnuto. Nato bylo konkursní
jednání vypsáno na 27. srpen 1855 a téhož
dne na zdejší faře také nezávadně vykonáno. Přifaření se uvolili k uhrazení 182 zl.
55 kr.k.m. za ruční a potažní práci, kostel
vzal na sebe za materiál a řemeslníky 804
zl. 47 kr. k.m. Z nich mělo být 400 zl.k.m.
z disponibilního rychnovského kostelního
jmění a zbytek si měl kostel půjčit ze svijanského konkretálního církevního jmění
proti zaplacení ve 4 termínech po 100 zl.
Tím bylo všechno co nejlépe zařízeno a já
jsem očekával s důvěrou, že stavby začnou
zcela jistě počátkem příštího jara.
Ale čekal jsem marně. Jaro a léto
uteklo a žádní stavbaři se nedali vidět.
Snad by se muselo stát nějaké neštěstí aby
stavební záležitosti dostaly podnět. Protože zvonová stolice na sanktusové věžičce
byla ztrouchnivělá a nakláněla se na stranu, zvony při zvonění se o ní třely a dostaly v říjnu 1856 prasklinu (která později
musela být vypilována).
Když jsem o tom zpravil 21. října
1856 patronátní úřad a urgoval jsem to,
tu se teprve přemýšlelo, že se má něco
v Rychnově stavět a přislíbili na 30. října
1856 ve Svijanech propachtování rychnovských církevních staveb. Protože tato
zpráva se málo rozšířila, nepřišel kromě
podolského tesařského mistra Loudy žádný jiný pachtýř, a tak připadla stavba znovu tomu člověku, který nás už v r. 1853 tak
špatně obsloužil.
Pokračování příště

Nápovědník
V březnu připravujeme:
11. 3. v 19.30 Pavlína JÍŠOVÁ a
přátelé
Hudební klub Bažina v restauraci Beseda v Rychnově u Jablonce
nad Nisou,
vstupné 130,- a 70,- Kč.
12. 3. – 25. 3. výstava
Radoslava SODOMKOVÁ – fotografie
Vernisáž v sobotu 12. 3. v 17.00
ve výstavní síni MěÚ,
otevřeno denně 9.00 - 11.00 a
14.00 - 16.00.
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Woody uvádí rostlinu na měsíc únor
Cornus mas – dřín obecný
získal jméno z latinského cornu
– roh, protože má velmi tvrdé dřevo. Dříve se cenil jako užitková a léčivá rostlina,
pěstuje se od nepaměti, dnes jej stále více
oceňujeme jako nenáročnou a půvabnou
zahradní rostlinu.

Hustě rozvětvené dřínové keře najdeme volně také v naší přírodě, porůstá
zejména vyhřáté vápencové svahy. Roste
ve střední a jižní Evropě, v Malé Asii, Arménii a na Kavkazu. Patří především mezi
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první posly jara, sytě žluté květy vykvétají
záhy po prvním oteplení. Jednotlivé kvítky jsou drobné, ale společně v soukvětí
vytvářejí krásné a výrazné hlávky v barvě
slunečního jasu. A květy jsou o to více vítány, že se objevují před olistěním. Slouží
také jako medonosná rostlina.
Vlastní keř dorůstá 3 až 6
m. Původní druh má listy sytě
zelené, celokrajné, vejčité, dlouhé 4 až 10 cm. Ale pro zahradnické účely se často používají
kultivary odlišné - bílou kresbu
má ´Variegata´ a světlé žlutozelené listy kultivar ´Aurea´.
Vyhledávaný kultivar ´Aurea
Elegantissima´ má
dokonce
zelený
střed
lemovaný
růžovými a bílými
skvrnami. Dřín je
půvabný po celou
vegetaci. Jasné květy a vybarvené listy
na podzim (září až
říjen) prostřídají sytě červené
plody – dřínky. Jsou dokonce
jedlé (uvnitř s peckou).
Dřín si vzali do péče
i ovocnáři, kteří vyšlechtili
speciální odrůdy
určené ke konzervování a výrobě
nápojů. Nutriční
specialisté si vysoce cení obsažených
látek, mimo jiné
vysoké množství
vitaminu C. Společně se šípky a rakytníkem zabírají přední příčky
oblíbenosti.
Pro sadovnické i ovocnářské účely se hojně využívá
velkoplodý kultivar ´Joliko´.
V zahradní praxi ale musíme
počítat, že dřínky mohou zbarvit dlažbu a také opadané nepůsobí na mnoha místech hezky. Raději proto dřínové keře
podsadíme plazivými keři nebo
půdopokryvnými rostlinami.
Půvabným společníkem kromě
známých skalníků může být také
svída kanadská (Cornus canadensis). Dřín není náročnou
dřevinou, snese půdy chudé,

ale propustné. Také miluje vápník v půdě,
dodejme mu jej podle potřeby v hnojivu.
Daří se mu na výsluní, případně v lehkém
polostínu. V našich podmínkách je otužilý, velmi dobře snáší i městské prostředí.
Netrpí okusem zvěře. Nehodí se do podhůří a hor (nad 700 m).
Již do dob antiky se dřín používal
také jako dřevina pro přírodní výsadby a
tuto pozici si udržel dodnes na nově zakládaných remízcích, porostech svahů,
dokonce břehů. Vhodnými partnery jsou
pro něj např. brslen, líska kalina. Vysoká
odolnost vůči suchu mu umožňuje velmi
dobře zvládat drsné podmínky, které často

Kultura v okolí
Městská galerie MY
úterý – pátek 10.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
4. 2. - 4. 3.
JABLONEC NAD NISOU,
MĚSTO MEDAILÍ A MINCÍ
15 let medailérského ateliéru
jablonecké uměleckoprůmyslové školy
Výstava připomínající tradici a současnost
medailérské a mincovní tvorby.
Záštitu nad výstavou převzal
starosta města Petr Beitl.

Muzeum skla a
bižuterie

U Muzea 4, úterý–neděle 9–17 hodin
Stálá expozice
KOUZELNÝ SVĚT BIŽUTERIE
ČAROVNÁ ZAHRADA
České sklo sedmi století.
Tematická výstava
do 15. 5. 2011
SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY
MINULOST, SOUČASNOST, VIZE
GALERIE BELVEDER
Mlýnská 27, Jablonec n. N.
úterý–pátek, 9–12, 12.30–17 hodin

PRODEJ
MONTÁŹ
SERVIS

provázejí městské prostředí. Také toleruje
určitou míru zasolení, prašnosti i větrné
prostředí. Dřín představuje výborný krycí
keř. Ozelení větší plochy, vysazuje se podél
cest a do živých plotů, včetně tvarovaných,
dobře snáší řez a spolehlivě obrůstá. Dá
se použít i jako podsadba pro vyšší dřeviny. Při speciální péči se dá zapěstovat
na kmínku jako menší strom nebo se pěstuje jako solitér. Užší kompaktní keře nabízí kultivar ´Pyramidalis´. Celkově dřín
působí lehce a volně, zejména pestrolisté
kultivary a v době kvetu.
Další informace o projektu Rostlina měsíce :
www.rostlinamesice.cz
hortiservis@quick.cz
fotografie © PPH

- všech typů žaluzií:
* vertikálních žaluzií
* hliníkových žaluzií v imitaci dřeva
* dřevěných žaluzií
- předokenních rolet
- látkových roletek
- římských roletek
- plisé
- japonských posuvných stěn
- italských lamelových shrnovacích
dveří
- markýz
- sítí proti hmyzu
- těsnění do oken a dveří
- dekorativních doplňků VELUX
U dubu 740
Rychnov u Jablonce n. N.
46802
tel. / fax: 483 388 919
mobil: +420 602 448 959,
+420 723 370 771
e-mail: info@vjs.cz
http://www.vjs.cz

do17. 2. zavřeno - instalace výstavy
Stálá expozice
HISTORICKÝ EMPÍROVÝ
SALONEK
Tematická výstava
18. 2. – 13. 5.
100 LET ČESKÉHO SKAUTINGU
POHLEDEM SBĚRATELE
JAROSLAVA JETIHO PRŮŠKA

Mateřské centrum
Jablíčko
7. 2. v 10.00 SUNAR
Rady a informace pro těhulky
a maminky.
Národní týden manželství 9. – 20. 2.
10. 2. v 10.00 – 12.00
PRÁVNÍ PORADNA PRO
PARTNERY A MANŽELE
Koná se v rámci Týdne partnerství.
10. 2. v 16.00
NELEZTE SI NA NERVY!
Společné lezení partnerů a dětí.
Vyzkoušíme nový areál v Jablonci.
Koná se v rámci Týdne partnerství.
11. 2. v 10.00
DĚTSKÁ KADEŘNICE
Nechte si profesionálně ostříhat dítě.
12. 2. v 19.00
PYŽAMOVÁ DĚTSKÁ PÁRTY
Dobrodružná noc strávená v MC
– pouze pro děti. Pro rodiče na Salsa
night zdarma.
Koná se v rámci Týdne partnerství.
13. 2. v 14.00
VALENTÝNSKÝ MAŠKARNÍ
KARNEVAL
Program pro celou rodinu – vstup
pouze v maskách. Velká hra o štěstí,
dětská diskotéka, oblíbení barmani!
Koná se v rámci Týdne partnerství.
15. 2. v 10.00
POHÁDKOVÉ VZTAHY I.
Kouzelná babička čte pohádky
za doprovodu mistra harmonikáře.
Koná se v rámci Týdne partnerství.
16. 2. v 10.00
POHÁDKOVÉ VZTAHY II.
S místostarostou Petrem Tulpou.
10.00 – 14.00
DÍLNA PRO MAMINKY
– MALOVÁNÍ HRNEČKŮ
17. 2. v 10.00
PREZENTACE AKTIVIZAČNÍCH
SLUŽEB
Neziskové organizace HOST a D.R.A.K
představí služby pro rodiny s dětmi.
Koná se v rámci Týdne partnerství.

17. 2. v 16.00
VALENTÝNSKÁ – LÁSKYPLNÁ
VÝTVARNÁ DÍLNA
Ruční malování hrnečků pro drahé
polovičky.
Koná se v rámci Týdne partnerství.
17. 2. v 16.00
NAMÍCHEJ MI NÁPOJ LÁSKY
Malá barmanská škola.
Koná se v rámci Týdne partnerství.
18. 2. v 10.00
POHÁDKOVÉ VZTAHY III.
Čtení pohádek s kouzelnou babičkou
a harmonikářem.
20. – 27. 2.
MÁME SE RÁDI – POBYT
NA HORSKÉ CHATĚ
Jarní prázdniny s programem nejen
pro děti.
Koná se v rámci Týdne partnerství.
Na všechny akce se, prosím, hlaste
předem: jablickomc@seznam.cz,
tel.: 773 270 271, přihláška přímo v MC

Gratulujeme

Sbor pro občanské
záležitosti, městský
úřad a redakce
Zpravodaje blahopřejí
těmto
občanům, kteří slaví v
únoru jubileum
Alexandrov Dalibor
Baudyšová Oldřiška
Binder Jakub
Ginzl Petr
Höcková Zdeňka
Hons Vlastimil
Jiřinová Helga
Košvancová Vlasta
Lammelová Blanka
Maierová Anna
Pečenka František
Preislerová Miloslava
Přikrylová Květoslava
Rejniš Zdeněk
Vašíčková Marcela
Vondřičková Věra
Weishauptová Vlastislava
Zdráhalová Jarmila
Žabková Milada
Žampa Zdeněk
Rychnovský zpravodaj
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Kultura v okolí
Kino Radnice

24., 25. a 27. 2. v 20.00
VARIETÉ

3. – 6. 2. v 17.30
MÉĎA BÉĎA (3D)

25. 2. v 22.15
OPRAVDOVÁ KURÁŽ

3. – 6. 2. v 20.00
127 HODIN

26. – 27. 2. v 15.00
GNOMEO & JULIE (3D)

5. – 6. 2. v 15.00
NA VLÁSKU (2D!)
7. – 9. 2. v 17.30
FOTŘI JSOU LOTŘI

26. 2. v 18.45
C. W. Gluck – IPHIGÉNIE EN
TAURIDE (Ifigenie na Tauridě)
Přímý přenos z Metropolitní opery NY.

7. – 9. 2. v 20.00
NEVINNOST

28. 2. v 18.00
NICKYHO RODINA

10., 11., 14. – 16. 2. v 18.00
12., 13. 2. v 15.00
FIMFÁRUM – DO TŘETICE VŠEHO
DOBRÉHO (3D)

28. 2. – 2. 3. v 20.00
HEZKÉ VSTÁVÁNÍ
1. – 2. 3. v 17.30
NORSKÉ DŘEVO

10., 11. a 13. 2. v 20.00
ČERNÁ LABUŤ

Kino Junior

11. 2. v 22.15
ŘETĚZOVÁ ZPRÁVA

3. – 6. 2. v 17.30
JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT

12. 2. v 18.45
J. Adams – NIXON IN CHINA
Přímý přenos z Metropolitní opery NY.

4. – 6. 2. v 20.00
OBČANSKÝ PRŮKAZ
7. – 9. 2. v 18.00
PROFESIONÁLNÍ MANŽELKA

13. 2. v 17.30
KDOPAK BY SE VLKA BÁL
Koná se v rámci Týdne partnerství.

7. – 9. 2. v 20.00
PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT

14. – 16. 2. v 20.00
HON NA ČARODĚJNICE

10. 2. v 17.30, 11. 2. v 17.30 a 20.00
POUTA

17. – 20. 2. v 18.00
GNOMEO & JULIE (3D)

10. 2. v 20.00
EROTIKON – PROJEKT 100

17. – 20. 2. v 20.00
OPRAVDOVÁ KURÁŽ

VÍKEND S POLSKÝM FILMEM
sobota 12. 2.
13.30 BOLEK A LOLEK NA
PRÁZDNINÁCH – pro děti
15.00 KRÁL MATĚJ I. – pro děti
16.45 KRÁTKÝ FILM O LÁSCE
19.15 ČLOVĚK Z MRAMORU
22.00 TRIK
neděle 13. 2.
16.00 REKSÍK – pro děti
17.30 TESTOSTERON
20.00 LEJDÝS

18. – 19. 2. v 22.15
ČERNÁ LABUŤ
19. – 20. 2. v 15.30
MÉĎA BÉĎA (3D)
PRÁZDNINOVÉ PROMÍTÁNÍ
vždy od 10.00
21. 2. IMPYHO ZÁZRAČNÝ OSTROV
22. 2. IMPYHO DOBRODRUŽSTVÍ
23. 2. DON CHICHOT
24. 2. ARTHUR A MINIMOJOVÉ
25. 2. ARTHUR A MALTAZARDOVA
POMSTA

15. 2. v 20.00
YOUNG GODS – LONELY
PIONEERS

21. – 23. 2. v 18.00
FIMFÁRUM – DO TŘETICE VŠEHO
DOBRÉHO (3D)

16. 2. v 17.30
EXPEDIČNÍ KAMERA 2011
17. – 20. 2. v 17.30
ŽENY V POKUŠENÍ

21. – 23. 2. v 20.00
ZELENÝ SRŠEŇ (2D!)

17. 2. v 20.00
DRUHÁ STRANA MINCE
– PROJEKT 100

24., 25. a 27. 2. v 17.30
NA VLÁSKU (2D!)
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Kultura v okolí
18. – 20. 2. v 20.00
THE DOORS – WHEN YOU’RE
STRANGE
23. 2. v 20.00
STEVEN SEVERIN (GB)
– THE BLOOD OF A POET
Zakládající člen legendárních Siouxsie
and the Banshees doprovází se svým
hudebním projektem němý film.
24. – 27. 2. v 17.30
DĚCKA JSOU V POHODĚ
24. 2. v 20.00
VŠE PRO DOBRO SVĚTA
A NOŠOVIC – filmový klub
25. – 27. 2. v 20.00
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
NEDĚLNÍ BIJÁSEK PRO NEJMENŠÍ
Vždy v neděli od 16.00
6. 2. VELKÁ SÝROVÁ LOUPEŽ
13. 2. REKSÍK
20. 2. DO KINA ZA KRTKEM
27. 2. NAŠE KARKULKA
Změna programu vyhrazena

Eurocentrum
11. 2. v 19.00
MATURITNÍ PLES V8.A GYMNÁZIA
DR. RANDY – DIVOKÝ ZÁPAD
Info: eliska.hrinikova@seznam.cz
12. 2. v 20.00
SALSA NIGHT
Profesionální tanečníci Ruben Dance
(Dominik. rep./Kuba/ČR), hudebníci
Sol Caliente (Kuba) a Dj Javier (Kolumbie).
Škola základů tanců, míchané nápoje.
Hlídání dětí v MC Jablíčko zdarma pro
rodiče, kteří se prokáží vstupenkou
na Salsa Night. Nutné přihlásit předem
na 724 050 492 (M. Šípková)
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2011
a Týdne partnerství.
13. 2. v 14.00
DESANKA Z JIZERSKÝCH HOR
Taneční odpoledne pro seniory
17. 2. v 20.00
ZUZANA MICHNOVÁ & OSKAR PETR
& PETR KALANDRA MEMORY
BAND
Návrat legend českého folkrocku.
18. 2. v 20.00
MATURITNÍ PLES OA TANVALD
– LET’S DANCE
Info: 604 543 225, petraherb@seznam.cz
19. 2. v 15.00 a 19.00
LEOŠ ŠIMÁNEK: AUSTRÁLIE
Dvouhodinová panoramatická
live-diashow známého cestovatele.

25. 2. v 20.00
HASIČSKÝ BÁL
Info: 605 889 159,
paldus@hasicijbcpaseky.org
26. 2. v 20.00
THE YOUNG GODS
Kultovní švýcarská kapela na turné
k novému albu.
Připravujeme:
3. 3. v 9.00
ZMĚNY ÚČETNÍCH PŘEDPISŮ
PRO ROK 2011
Zásady nového daňového řádu
Přednáší Ing. Ivana Pilařová, auditor
a DP. Info a přihlášky: 484 846 220

30 LET V HORÁCH
Nejen horolezecké zážitky jabloneckého
lékaře Vladimíra Noska, účastníka
mnoha výprav do světových velehor.
Hovory na Rampě.
18. 2. v 20.00
NEŘEŽ
Folk rock Zdeňka Vřešťála a Víta
Sázavského. Nová sestava, nové CD,
hudba k filmu Román pro muže.
Jako host jablonecké Berušky.
19. 2. v 21.00
ROCK’N’ROLL NIGHT
Rozjetý rock’n’roll & punk & ska
mejdan. DJ Igorek.

4. 3. v 19.30
MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA
U BALVANU – BENÁTSKÝ PLES
Info: 721 627 797, barbara14@seznam.cz

20. 2. v 16.00
DĚTSKÝ KARNEVÁLEK
V maskách, s tancem, soutěžemi.
Pro děti od 2 let.

5. 3. v 20.00
7. HEJTMANSKÝ PLES
Bohemia Universal Band, Petra Janů,
Roman Vojtek.
Info: 485 226 383, 739 541 521,
romana.halaskova@kraj-lbc.cz

21. 2. v 18.00
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Co lze vidět za mrazivé noci
pod hvězdnou oblohou.

10. – 12. 3.
EUROREGION TOUR 2011
– RODINNÁ DOVOLENÁ
11. ročník veletrhu cestovního ruchu.
Uzávěrka přihlášek 12. 2.
Info: 483 712 505, H. Popelková
VÝSTAVA
7. 1. – 8. 3. v 8.00 – 18.00
FOTOKLUB BALVAN
Výstava fotoklubu Balvan Jablonec n. N.

Klub Na Rampě
5. 2. v 20.00
M.A.D. BAND (RUSKO) + DUKLA
VOZOVNA
Skvělá ska punková kapela z Moskvy
s doprovodem punk rockové Dukly
a r’n’r kapely Ovčie Kiahne z Kacanov.
9. 2. v 19.00
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Téma:Aktové stínohraní. Vede Filip Novák.
Koná se v rámci Týdne partnerství.
11. 2. v 20.00
UDG
Melodická pop rocková kapela
na začátku JamRock Tour 2011.
Host: Mother’s Angels.
12. 2. v 20.00
RAT CITY RIOT (USA)
Energií nabitý street punk.
Support: Muerti – jablonecký Oi kvartet
a Unholy Preachers – r’n’r z Prahy.
16. 2. v 20.00

22. 2. v 20.00
IRÁN – TREK +
LYŽE A SNOWBOARD
Promítání P. Zdobinského a J. Bahníka
o cestě pohořím Elborz k posvátné hoře
Damavand. J. Pala přiblíží sjíždění místních
vrcholů nad 4000 m na lyžích a snowboardu.
23. 2. v 20.00
P. J. RYBA & THE FISH MEN
Jedna z nejvýraznějších baskytarových
osobností naší scény doprovázená
špičkovými spoluhráči. Směs jazzu,
rocku, klasiky i improvizace
s nasazením a radostí ze hry.
25. 2. v 21.00
SHAKE UP SPECIAL
Freestyle Battle o hodnotné ceny.
Vystoupení liberecke kapely
FULLCONTACT live BAND
DJ Sakul a Zak.
26. 2. v 21.00
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videopárty Petra Vobořila.
28. 2. v 19.00
TOULKY JABLONECKOU HISTORIÍ
Jablonecké ulice, jejich vznik a historie.
Uvádí Václav Vostřák.
Připravujeme začátkem března:
1. 3. v 20.00
KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO
LIBEREC
ve hře: Šavlový tanec 007 aneb
jubilejní 73. repríza.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2011.

Městské divadlo
6. 2. v 15.00
O PRINCEZNĚ LEONTÝNCE
A DRAČÍM MLÁDĚTI
LIDUŠČINO DIVADLO PRAHA
Pohádka o vajíčku, ze kterého se vylíhne
malý drak, a princezně Leontýnce.
7. 2. v 19.00
MILÁČEK ANNA
DIVADLO PALACE PRAHA
Hrají: M. Hudečková, D. Prachař,
L. Rybová, S. Rašilov, V. Hybnerová.
Světově proslulá komedie o tom, že
není šikovné přivést domů milence
právě, když má váš manžel v ložnici
svou přítelkyni. Ještě, že je tu služka
Anna...
9. a 10. 2. v 19.00
FILMOVÝ FANDA
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
JABLONEC N. N.
Původní muzikál.
16. 2. v 19.00
BRNĚNŠTÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ
Umělecký vedoucí – Pavel Fajtl
JAN ŠKRDLÍK – violoncello
Program: Wolfgang Amadeus Mozart,
Luigi Boccherini, Joseph Haydn, Leoš
Janáček
18. 2. v 19.00
KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ
ŠVANDOVO DIVADLO PRAHA
Hrají: M. Dlouhý, K. Frejová,
A. Veldová, E. Leimbergerová,
J. Pokorná, K. Halbich.
Adaptace norského filmu, v níž jsou
spojeny prvky psychologického
dramatu se sarkasticky černou komedií.
28. 2. v 19.00
BÍLÉ NOCI
VIOLA PRAHA
Hrají: T. Kostková a R. Valenta.
Dva mladí lidé se setkávají v atmosféře
světlých petrohradských nocí. Chlapec
žije jen ve svých představách, ideálech,
nejistotách a deziluzích, dívka prožívá
zklamání z rozchodu s milým.
VÝSTAVY
do 7. 2. BITVA NA TURSKU
Jiří Pobříslo
Kresby inspirované stejnojmennou
písní Oldřicha Janoty.
8. 2. – 28. 3.
AKVARELY
Ladislav Šikola
Autorizované otisky akvarelů.
Výstava ve foyer je zpřístupněna v době
divadelních představení.

4. 3. v 20.00
STO ZVÍŘAT
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R. D. Doc. PhDr. Ing. Miloš RABAN, Th. D.
* 20. června 1948, Kryštofovo Údolí
7. ledna 2011

†

Miloš Raban se narodil v Kryštofově Údolí u
Liberce.
V roce 1977 odešel do Itálie. Tam vystudoval
teologii a filozofii. Roku 1985 byl s mimořádným
papežským dovolením v Římě vysvěcen na kněze
s určením pro litoměřickou diecézi. V letech 1985
-1990 působil ve Frankfurtu nad Mohanem. V roce 1990 jej biskup Josef Koukl požádal o návrat do
rodné diecéze a poslal do Raspenavy a Hejnic, kde
působil od září 1990 až do smrti. Díky jeho nasazení a velkému úsilí se podařilo rekonstruovat bývalý
františkánský klášter v Hejnicích a na začátku roku
2001 zde otevřít Mezinárodní centrum duchovní obnovy, jehož se stal ředitelem. Od roku 1995 působil
na Technické univerzitě v Liberci, kde byl v letech
2005 - 2008 děkanem Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické. Zároveň vyučoval na univerzitě
v Hradci Králové.
Sbohem, řekla církevní honorace,
ale i nevěřící
Velké množství lidí se v pondělí 17.
1. v Hejnicích rozloučilo s páterem Milošem Rabanem, mužem, který přesahoval hranice kraje a jenž spojoval věřící i neznabohy.
Stovky aut zaplňovaly všechna parkovací místa před
hejnickou bazilikou. Dopravu musela řídit policie. Je
až neuvěřitelné, kolik lidí bazilika Navštívení Panny
Marie pojme. Uvnitř bylo určitě víc než tisícovka lidí. Přitom řada z těch, co se přišli naposledy rozloučit se zesnulým páterem Milošem Rabanem, nejsou
věřící.
„Proč jsem přišel? Protože Miloš Raban byl
především normální člověk. Měl i svoje chyby, ale by-

Miroslav Gorčík (1963) sám o sobě
a o výstavě:
Vystudoval jsem odborné učiliště
stavební a focení je mým koníčkem. Pracuji jako záchranář a tato výstava by Vás
měla částečně vtáhnout do mého života.
Život je dar, kterého si téměř nikdo
nevážíme. Neuvědomujeme si, že život je

la to osobnost a díky němu je dnes bazilika opravená.
A to, jak bezvadně běží centrum duchovní obnovy, je
především jeho práce. Nejsem věřící, ale často jsem
chodil na výstavy nebo koncerty,“ zhodnotil bez jakéhokoli patosu starší muž, co právě před chrámem
vkládal kazetu do kamery. Ve zkratce vlastně vystihl to, za co všichni bez rozdílu vyznání nebo úplně
bez vyznání Miloše Rabana uznávali. A to i za hranicemi kraje nebo státu. O rozměru jeho osobnosti
svědčí, že přímluvy v bazilice zazněly v pěti jazycích.
V průvodu kněží, který vyšel před mší z Mezinárodního centra duchovní obnovy a zamířil do
baziliky, byl pražský arcibiskup Dominik Duka i
arcibiskup Diego Causero, apoštolský nuncius v
Česku. Dále v průvodu nechyběli ani zástupci Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského nebo Rytířského řádu sv. Václava. S Milošem
Rabanem se přišli rozloučit i kněží a jáhni z litoměřické diecéze i ostatních českých a moravských
diecézí. Přišli však i kněží z Polska i Německa.
„Byl to typ kněze, kterého měli všichni rádi, věřící i nevěřící, mnoho pro ně znamenal a obraceli se na něho se vším možným i nemožným. A on
to vše řešil s jistou lehkostí a bez stresu, jako by
hrál na piano, jako by ho nikdy nic neobtěžovalo,
nevyrušovalo. A i o vážných problémech hovořil vtipně a s nadhledem a kompetentně,“ citoval
hned v úvodu slova Rabanovy spolupracovnice
litoměřický biskup Jan Baxant, který mši sloužil.
V zástupu přihlížejících byla také řada studentů liberecké Technické univerzity. Miloš Raban
na ní patnáct let působil. „Měl jsem radost, že se
člověk života duchovního zapojil do života akademického. Nebude zapomenut jako duchovní
pastýř ani jako ten, kdo znovu vrátil život klášteru. Byl to také příjemný člověk, se kterým bývalo poučné si popovídat,“ rozloučil se rektor libe-

recké univerzity Zdeněk Kůs s bývalým kolegou.
Podle většiny oslovených lidí bude těžké, ne-li nemožné páterovu osobnost nahradit. „Měl obrovský
dar být spojovacím můstkem mezi světem věřících a
nevěřících. I ty dovedl zaujmout a pozvat je ke spolupráci na nějaké věci,“ zhodnotil osobnost bývalý
hejtman a předseda Euroregionu Nisa Petr Skokan.
Po obřadu posledního rozloučení zůstalo tělo pátera
uloženo v hejnické bazilice.

tak krátký a tak složitý. Na každém kroku
na nás číhají nástrahy, které nám mohou
během jedné jediné vteřiny změnit celý
život.
V první části výstavy jsou fotografie
z akcí IZS (Integrované záchranné služby), na kterých záchranné složky cvičí situaci, ke kterým v jejich profesním životě
dochází a jak se s nimi vypořádat.

Druhá část dokazuje naši neukázněnost, lhostejnost a neochotu přijmout fakt,
že život máme pouze jeden a že bychom si
ho měli více vážit.
Přeji vám všem pevné zdraví.
Ale už dost slov. Nechme fotografie,
ať mluví samy za sebe …..

Zdroj: Mladá fronta DNES,
Adam Pluhař

Miroslav Gorčík
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