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ČERNČICE SLAVILY 700.  NAROZENINY! 

První písemná zmínka o Černčicích pochází z roku 1318, ale historie sahá ještě hlouběji do 

minulosti. 

V roce 1318 patřily Černčice k Opočenskému panství. Významná dominanta obce, kostel sv. 

Jakuba staršího, pochází rovněž ze 14. století. V těsném sousedství kostela stojí zvonice, která byla 

postavena v renesančním stylu v roce 1613. Nejen nový kabát získala, ale i kompletní opravou 

prošla v roce 2012. Vrcholem rekonstrukce bylo osazení nového zvonu z dílny p. Manouška, který 

byl odlit v holandském Astenu. Tento zvon - sv. Jakub, byl slavnostně vysvěcen v následujícím 

roce při setkání rodáků. Je to nádherná historická stavba v obci. Kostel i zvonice patřily 

neodmyslitelně do života našich předků. Scházeli se zde při křtinách, ale i při posledním 

rozloučení. I my jsme prostranství před zvonicí zvolili jako místo, kde se na Štědrý den potkáváme 

a přejeme si za zvuku koled trubačů, které se ozývají z naší zvonice, vše nejlepší.  

 Další významnou budovou obce je škola, která byla postavena v r. 1940. Také tato stavba se 

dočkala v roce 2014 velké rekonstrukce. Došlo k výměně oken, kotle a celkového zateplení 

budovy. Zmodernizována byla i zdejší tělocvična, hlavně pak její vytápění.  

Podoba naší malebné vesnice od svého založení prošla zajímavým vývojem. Od dřevěných 

domků, přes zděné rolnické usedlosti, některé s bohatě zdobeným průčelím, k dnešní podobě.  

 

V těchto staveních se odvíjely ne vždy lehké životní osudy mnoha rodin. 8. září 2018 byl proto 

nejen dnem veselých oslav 700. výročí obce, ale také vzpomínkou a projevem úcty našim předkům 

a všem, kteří se podíleli na historii naší obce. Na tento den se sjely do obce desítky rodáků i přátel 
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obce. Pozvání přijali i starostové okolních obcí. Před slavnostní mší byl položen věnec k pamětní 

desce na budově školy. Mše svatá byla celebrována P. Loukotou a P. Bystrým.   

Slunečné počasí přálo i odpolednímu programu, který probíhal u tělocvičny. Na pódiu se 

vystřídalo několik hudebních skupin, které hrály k posezení i k tanci přítomným. Součástí byl i 

program pro děti, nechyběl skákací hrad a malování na obličej. Celý den bylo připraveno bohaté 

občerstvení, o které se postaraly místní spolky. Závěr akce patřil taneční zábavě. Vykročení do 

dalšího století obce odstartovala hořící sedmistovka slavnostního ohňostroje, která zazářila večerní 

oblohou.  

Vážení, jsem velice rád, že jsme společně oslavili toto krásné výročí a měli jsme možnost 

společně si popovídat a zavzpomínat. 

 Černčickým spoluobčanům přeji, aby se nám v Černčicích pěkně a příjemně žilo a na svou obec 

jsme byli hrdí. Rád bych také touto cestou poděkoval všem obětavým a pracovitým spoluobčanům, 

kteří se podíleli na organizaci této akce, jmenovitě pak starostovi hasičů panu Václavu Lukáškovi. 

Vzhledem k tomu, že již v dalším volebním období nekandiduji a nebudu pokračovat ve funkci 

starosty, dovolte mi, abych poděkoval za pomoc a podporu všem, kteří se mnou během mého   

12letého funkčního období spolupracovali a pomáhali v náročné práci.  

Ladislav Tylš, starosta obce 

LITERÁRNÍ DOPOLEDNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

Paní spisovatelka J. Vítová přivezla do mateřské školy hned několik knížek. Vyprávěla dětem, 

jak se rodí obrázky, o své spolupráci s ilustrátorkou. Děti se dověděly, jak se kniha postupně 

vyrábí, včetně obálky a potom už naslouchaly příběhu. Každé dítě pracovalo se svou knihou, 

doplňovalo příběh, v knize se listovalo, sledovaly se ilustrace, souvislosti v příběhu.  Odměnou 

byly obrázky. Dětem se autorské čtení líbilo, akce byla součástí dlouhodobého projektu mateřské 

školy „Rodiče čtou svým dětem“. Děkujeme za hezký zážitek. 

 Děti z mateřské školy v Černčicích si jely hned první týden v novém školním roce 

zaplavat. Předplavecký kurz v bazénu v Náchodě je oblíbený. Každý rok zapojujeme nejstarší dětí.  

Hravou formou se děti seznamují s vodou, učí se ovládat svoje tělo, správné dýchání, techniky 

plavání, potápění. Důležité je nebát se v hlubší vodě a respektovat živel vodu. Na konci kurzu 

budou děti odměněny, věříme, že si do života odnesou správné návyky a radost z vodních 

radovánek.                                                                         Dagmar Brichová 
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 NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2018 – 2019 

Nový školní rok byl 

slavnostně zahájen 3. září s 37 

žáky. Přivítali jsme 11 nových 

prvňáčků: Natálii Belicovou, 

Sebastiana Holadu, Adama 

Huška, Libora Khandla, 

Prokopa Kroula, Michala 

Mercla, Tomáše Nejmana, 

Olivera Nováka, Antonína 

Novotného, Tomáše Petřeka a 

Tomáše Rouska. Třídní 

učitelkou 1. a 3. ročníku je 

Mgr. Miroslava Ježková, třídní 

učitelkou 2., 4. a 5. ročníku je 

Mgr. Lenka Fišerová. Jedné 

žákyni se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

pomáhá asistent pedagoga Petra 

Poláčková. Angličtinu vyučuje paní učitelka Veronika Felklová. Protože je v letošním školním roce 

prvňáčků opravdu hodně, pomáhá při jejich práci školní asistent, kterým je paní učitelka z mateřské 

školy Jana Hejzlarová. Letos poprvé jsme otevřeli dvě oddělení školní družiny, vedoucí paní 

vychovatelkou je Hana Sedláčková, druhou paní vychovatelkou na částečný úvazek je paní Petra 

Poláčková. 

 Protože ve škole žáků přibylo, upravovali jsme o prázdninách prostory. Do šatny bylo položeno 

nové lino, vymalovalo se a pan Novotný z Dolska vyrobil nové botníky. Do školní výdejny byla 

zakoupena myčka, v jídelně byly upraveny stoly pro větší počet strávníků. Chodba s kobercem 

v prvním patře byla přeměněna na hernu pro jedno oddělení školní družiny. 

Mateřskou školu navštěvuje v letošním školním roce 29 dětí, o které se stará vedoucí paní 

učitelka Dagmar Brichová, Hana Jaklová a paní učitelka Jana Hejzlarová. 

Přejeme všem žákům, aby se jim ve škole líbilo, aby vědomosti a dovednosti získávali s chutí a 

každý den byl pro ně zážitkem.  

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 

Žádost o projekt do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání realizovaný MŠMT jsme 

podali v dubnu 2018. Výše dotace pro základní i mateřskou školu činí celkem 670 000,- Kč. Žádost 

byla schválena a realizace začíná od září tohoto roku. V mateřské škole využijeme možnost 

zakoupit ICT techniku k rozvíjení digitálních kompetencí v ceně 128 000,- Kč. Z peněz získaných 

projektem bude částečně hrazen i školní asistent. 

V základní škole po dobu 2 let budou fungovat Kluby pro žáky. Žáci se těší na klub zábavné 

logiky a deskových her, na badatelský klub a čtenářské dílny. Budeme organizovat i projektové 

dny na rozvoj finanční a přírodovědné gramotnosti. Protože v letošním školním roce nastoupilo 

hodně prvňáčků, využijeme možnost zřízení školního asistenta na částečný úvazek. 

Věřím, že se vše podaří úspěšně realizovat a dětem přibyde nových informací a zážitků. 

                                                                       Mgr. Miroslava Ježková, ředitelka škol 



JASENNÁ  

 

 

http://www.obcemetuje.cz  e-mail: info@obcemetuje.cz 

Starostka: Ing. Jitka Slezáková e-mail: obec.jasenna@tiscali.cz 

Místostarosta: Josef Hlávko tel: 491 881 151 
 

SDH JASENNÁ 

    Začátek léta byl pro sbor ve znamení úklidu a příprav na oslavy 140. výročí od založení 

sboru dobrovolných hasičů v Jasenné. Oslavy se konaly 6. července 2018 na místním sokolském 

hřišti. Byly zahájeny slavnostním průvodem od místní restaurace směrem k požární zbrojnici, kde 

pan farář žehnal plastice sv. Floriána a posléze se průvod zastavil u pomníku padlých, kde byly 

položeny věnce. Po příchodu na sokolské hřiště proběhly proslovy a došlo k předání vyznamenání. 

Účastníci si mohli prohlédnout nově zrekonstruovanou klubovnu mladých hasičů, kde byly 

vystaveny kroniky a fotografie. V průběhu odpoledne probíhal pestrý program -  ukázka hasičské 

techniky, útok se starou stříkačkou SDH Bohuslavice a štafeta dětí SDH Jasenná. K poslechu a 

tanci hrála Stavostrojka, poté pokračovala country skupina Sedmý nebe a nakonec kapela Ledvin 

stones. Akce se vydařila, k hojné účasti přispěli i hasiči z Jasenné u Zlína a z polského Lubnówa. 

Během letních prázdnin byl náš sbor vyslán ke čtyřem výjezdům. Dvakrát šlo o odstranění 

nebezpečného hmyzu, dále pak požár slámy a strniště. 

Předposlední srpnová sobota patřila opět soutěži družstev v požárním útoku. Již 24. ročník 

Jasenského poháru dopadl pro naše soutěžní družstva úspěšně. Mladší žáci se umístili na druhém a 

třetím místě, starší žáci na druhém místě, ženy na druhém místě a muži na druhém a čtvrtém místě. 

V pondělí 17. září 2018 proběhla tradiční Zlatá hodinka spojená s opékáním prasete. Dětem 

zpříjemnilo odpoledne loutkové představení Kašpárek a princezna. 

                                                                                                           Mgr. Eva Dohnalová 

ZDAŘILÁ BROŽURA „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JASENNÁ  

140 LET 1878-2018“ VYŠLA K OSLAVÁM ZAČÁTKEM ČERVENCE 2018 

Agilní předsednictvo Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Jasenná na Jaroměřsku vydalo v pátek 

6. července 2018 k oslavám 140 let založení sboru v prvním vydání nákladem 200 výtisků 

pozoruhodnou brožuru „Sbor dobrovolných hasičů Jasenná 140 let 1978-2018“ formátu A5 o 68 

stranách se 16 barevnými fotoreprodukcemi. Autorem textu je podle sdělení starostky obce Ing. J. 

Slezákové jednatel SDH Jasenná Jiří Vlášek. Brožuru vytiskla Tiskárna Eduarda Paseky v 

Jaroměři. Bohužel nemůžeme sdělit, kdo se na vydání dále podílel, protože chybí tiráž, jakýsi 

křestní list narozené publikace, i obsah. Takto anonymní autoři slovem i obrazem představují 

faktologicky historii spolku Sboru dobrovolných hasičů na Jaroměřsku od svého tradovaného 

založení v roce 1878. Jde již v pořadí o třetí jubilejní brožuru. První vyšla ke 100. výročí v roce 

1978 (33 stránek) v autorství Jana Konečného, jednatele SDH, druhá pak údajně ke 120. výročí v 

roce 1998. Je chvályhodné, že jasenský nejstarší spolek, velmi užitečný a prospěšný, 

zdokumentoval svou velmi úspěšnou historii, bohatou činnost a úspěchy několika generací 

jasenských hasičů za posledních 140 let od svého údajného založení v roce 1878. 

Zde musím upozornit, že jako dlouholetý kronikář obce Jasenná na Jaroměřsku (1976-2007) 

jsem na základě studia archivních dokumentů zjistil, že je nutno posunout rok založení k roku 

1887, na což jsem upozornil i ve své vlastivědě obce „Jasenná „ z roku 1994 na straně  94-95 a 101, 

kam zájemce odkazuji. Na toto historické upřesnění jsem již před mnoha lety upozornil vedení 

jasenských hasičů. Samozřejmě nevylučuji, že skutečně spolek mohl být neoficiálně ustaven již 
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dříve, ale oficiálně, úředně byly tištěné stanovy spolku „místního sboru dobrovolného hasičského 

sboru vzájemně pojišťovacího proti ohni politického okresu Rychnovsko-Novoměstského na 

Metuji v Jasenné (filiálka sboru hasičů ve Spy)„ schváleny Místodržitelstvím v Praze dne 17. ledna 

1887, číslo 2380.  

Vraťme se však ke knižní novince, jež obsahuje zajímavá, cenná, stručná a přehledná data, 

historii v chronologické posloupnosti od roku 1878 do roku 2018, přehledné údaje o činnosti SDH, 

události, zásahy - požáry, přesné personálie členů sboru včetně volených představitelů sboru, 

členské základy včetně mladých hasičů a družstev žen, informace o soutěži „O jasenský pohár“, 

zajímavé statistiky. Jde o dosud nejpodrobnější historický přehled, zevrubná a dosti podrobná data 

o událostech, činnosti, členech i volených představitelích. Jedná se o velmi solidní, poctivou, 

zevrubnou, důkladnou historickou práci postavenou na faktologickém a chronologickém přehledu. 

Je to nejrozsáhlejší přehledné zpracování dějin jasenských dobrovolných hasičů, kteří patří k 

nejagilnějším, nejpočetnějším a nejstarším spolkům v naší obci Jasenné. Sympatické je, že 

dlouhodobě udržují partnerské styky s hasiči z moravské obce Jasenná na Zlínsku a přátelské 

vztahy mají i s hasiči z polského Lubnówa. Ti všichni se zúčastnili i letos oslav v pátek 6. 7. 2018 v 

české Jasenné na Jaroměřsku, kdy pan farář P. Mgr. Petr Boháč posvětil sošku sv. Floriána, patrona 

hasičů. Zajímavá je též Obrazová příloha barevných snímků z činnosti našich hasičů včetně 

hasičského potěru, dětí, mládeže i úspěšných družstev žen - hasiček. Na zadní straně obálky 

brožury jsou barevné snímky historické ruční a motorové stříkačky z roku 1925 a historické 

motorové stříkačky z r. 1939. 

     Sympatické a příkladné je, že si jasenští hasiči vychovávají své budoucí nástupce již od útlého 

dětství, od školních let je šikovně motivují k výkonu práce hasiče, příkladně věnují se zkrátka jak 

dětem, mládeži tak i ženám - dovedným hasičkám, které sbírají ceny na hasičských soutěžích, jak 

dokládají barevná fota v Obrazové příloze.  

Hodnotná a zdařilá publikace o dějinách 140 let příkladné práce dobrovolných hasičů v Jasenné 

je k zakoupení za 50 Kč za jeden výtisk na Obecním úřadě v Jasenné čp. 68, tel. 491 881 151, e-

mail: obec.jasenna@tiscali.cz  Pozoruhodnou a zdařilou publikaci jasenských hasičů vřele 

doporučuji k zakoupení. 

Jako bývalý kronikář 

obce gratuluji 

jasenským hasičům k 

vydaní kvalitní brožury 

o historii 140 let 

existence Sboru 

dobrovolných hasičů v 

Jasenné na Jaroměřsku 

(1878-2018). 

          

        PhDr. Jiří 

UHLÍŘ 
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ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

Slavnostní zahájení nového školního roku 2018/2019 proběhlo v základní škole v pondělí 3. září 

2018. Paní ředitelka školy Mgr. Dana Dvořáková přivítala všechny děti, rodiče a hosty. Zvlášť 

srdečně přivítala naše prvňáčky. Letos jich máme jenom 5 a jsou to tyto děti: Lucie Danišová, 

Milan Dohnal, Nela Krsková, Jiří Lukášek a Štěpán Švorc. Přivítání dětí na slavnostním zahájení 

školního roku se zúčastnila i starostka obce a p. Hana Brdičková za Sbor pro občanské záležitosti. 

Jednu třídu, kde je 5 žáků v 1. ročníku a 7 žáků z 2. ročníku, vyučuje p. ředitelka Mgr. Dana 

Dvořáková. Ve druhé třídě je 8 žáků ze 3. ročníku a 6 žáků ze 4. ročníku, těm se věnuje p. učitelka 

Mgr. Renata Šubrtová. Paní učitelka Mgr. Markéta Kirschová učí děti angličtinu, výtvarnou, 

hudební a pracovní výchovu a kroužky – keramický a hru na kytaru. Paní Lenka Horáková je školní 

asistentka. Ve školní družině se stará o děti p. vychovatelka Vendula Šrámková.  

V letošním školním roce bude navštěvovat základní školu jen 26 dětí. Tak malý počet dětí jsme 

ještě nikdy neměli. V příštím roce bude situace už lepší a stav dětí v ZŠ se bude postupně v dalších 

letech zvyšovat.   

Zato v mateřské škole máme zase tolik dětí, kolik jsme za 30 let neměli. Letos je přihlášeno 

celkem 44 dětí. Máme z toho velikou radost.  

O děti v mateřské škole pečují vedoucí učitelka p. Zdeňka Tkadlecová, p. učitelka Alena 

Polednová a Bc. Veronika Voborníková a chůva Mgr. Zuzana Zlámalíková. 

Tak přejeme všem našim dětem do nového školního roku hodně úspěchů a ať se jim daří! 
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OPRAVA OBKLADŮ A DLAŽEB V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

 
V mateřské škole se děti po prázdninách mohly vrátit do nově opravených prostor. Sociální 

zařízení – umývárny a WC byly původní z roku 1980, kdy se mateřská škola stavěla. Proto 

zastupitelstvo obce rozhodlo na základě žádosti vedení školy provést tuto potřebnou akci. Firma 

Arkast s.r.o. Ladislav Pekárek z Josefova vybourala stávajících obklady i dlažby, pan Aleš Janatka 

z Jaroměře provedl nové rozvody vody a odpadů.  Nové obklady s dětskými motivy (zvířátky ze 

zoo) a nová dlažba v umývárnách a WC byla provedena v obou patrech a v suterénu. Osadila se i 

nová umyvadla, nové záchodové mísy a vodovodní baterie. Zároveň se provedla i rekonstrukce 

stoupaček.  Obec uhradila za tuto rekonstrukci v mateřské škole částku 524.464 Kč. 

Dětem se tak zlepšilo prostředí ve školce, sociální zařízení je nové, pěkné a určitě to bude na děti 

působit veselejším dojmem.  

 

OPRAVA A VÝSTAVBA NOVÝCH CHODNÍKŮ V OBCI 

 
 Po vybudování splaškové kanalizace byl pro nás prvořadý úkol - zbudování chodníků po 

celé obci. Začaly jsme opravovat chodníky stávající, na které jsme nepotřebovali mít územní 

rozhodnutí ani stavební povolení. Proto se mohly opravovat hned a mohli jsme podávat žádost o 

dotaci nejprve na ně. Současně jsme však připravovali projekt na budování nových chodníků 

v místech, kde chodníky chyběly. Projednání územního řízení a stavebního povolení trvalo také 

poměrně dlouhou dobu, musely se dodržet lhůty dle stavebního zákona.  

 A tak se provedlo v roce 2017 nové položení chodníků od uličky pod Šlechovými až 

k uličce u Hejcmanových čp. 243 a od nákupního střediska čp. 67 až ke Kotyškovým čp. 200. Na 

tuto akci jsme získali dotaci z Královéhradeckého kraje ve výši 281.000,- Kč. Celkové náklady 

akce činily 654.855,- Kč. 

 

STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ V CENTRÁLNÍ ČÁSTI OBCE 

 
Od 26. března 2018 do konce června 2018 probíhala oprava stávajících chodníků od křižovatky 

na Jaroměř po prodejnu květin v čp. 229. Původní chodníky byly křivé, nerovné se starou a místy 

popraskanou betonovou dlažbou. Firma Špelda s.r.o. Říkov provedla Stavební úpravy chodníků 

v centrální části obce odborně, v dobré kvalitě a v poměrně krátké době.   

Na akci jsme získali dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 2.165.000 Kč. 

Celkové náklady akce činily  2.982.658,- Kč.   
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VÝSTAVBA NOVÝCH CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/308 15 

 
 V lednu 2018 jsme podali žádost o dotaci na Státním fondu dopravní infrastruktury na 

Chodníky podél silnice III/308 15. Jednalo se o chodníky na horním konci obce směr České 

Meziříčí v úseku od odbočky od Agra až na konec obce u Fajčíkových.  

Na Státním fondu však bylo velké množství žádostí o dotaci a fond nemohl poskytnout dotaci 

všem žadatelům. Proto jsme měli velikou radost, když jsme se začátkem července 2018 dozvěděli, 

že jsme dotaci získali.  

V srpnu 2018 proběhlo výběrové řízení na dodavatele, nejnižší cenu nabídla firma Špelda s.r.o. 

Říkov. V září 2018 na veřejném zasedání zastupitelstvo obce schválilo za dodavatele akce 

Chodníky podél silnice III/30815 firmu Špelda a schválilo smlouvu o dílo. 

Dle smlouvy bude chodník zbudován v době od 15. října 2018 do 15. října 2019. Firma plánuje 

nejprve provést zatrubení příkopu od otočky na konec obce, které samozřejmě musí výstavbě 

chodníků předcházet. Bohužel na zatrubení příkopu nelze uplatnit dotaci.  

Problém však nyní je s prodloužením termínu objízdné trasy, která vede přes naši obec. 

Z důvodu opravy silnice Spy – Nové Město nad Metují je vedena objížďka pro veškerou dopravu 

přes Jasennou. Objížďka měla být od začátku dubna do 6. 7. 2018, poté byl termín objížďky 

prodloužen do 21. 8. 2018, další prodloužení do 9. září 2018 a poslední prodloužení z důvodu 

opravy silnice Nové Město nad Metují – Krčín – Spy je do 6. prosince 2018. Bohužel, i když jsme 

s prodloužením termínu nesouhlasili, nebylo nám to nic platné.   

Velké množství nákladních automobilů a celková hustota provozu bude komplikovat realizaci 

této akce letos na podzim. Přesto věříme, že firma vše dobře zvládne. 

 

VÝSTAVBA NOVÝCH CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/30424 

 
Na podzim letošního roku by měla být vypsána další výzva na podávání žádostí o dotaci na 

bezpečnost občanů v obcích. Proto chceme v listopadu 2018 podat žádost o dotaci na Státní fond 

dopravní infrastruktury na výstavbu chodníků na dolním konci obce od Valešových čp. 50 směr 

Šestajovice až za autobusovou zastávku u Holečkových čp. 29. 

Budeme doufat, že i do třetice budeme mít štěstí, a získáme dotaci na výstavbu tohoto úseku 

chodníků v obci.  

 

DEMOLICE DOMU ČP. 140 U KOSTELA 

   
Z Ministerstva pro místní rozvoj máme příslib dotace ve výši 293.074 Kč na demolici obecního 

domu čp. 140 (bývalé Velackovo). Odstranění stavby by mělo proběhnout v měsíci říjnu 2018.    

V příštím roce plánujeme na tomto místě zbudovat parkoviště ke hřbitovu a ke kostelu a zároveň 

rozšířit příjezdovou komunikaci k novostavbám vzadu za tímto domem.  

 

                                                                                                   Ing. Jitka Slezáková 
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CO NOVÉHO VE SLAVĚTÍNĚ? 

 

Fotografie prezentovaná v tomto příspěvku je ohlédnutím za akcí slavětínských hasičů, kteří se od 

24. do 26. srpna zúčastnili se svým týmovým vozidlem hasičským speciálem Škoda 1203 srazu 

veteránů výše uvedené tovární značky. V autokempu v Dolní Kalné a ve výrobním závodě 

proběhly oslavy 50 let od zahájení výroby. 

 

CVIČENÍ S LUCKOU 

Potěšíme dámy a dívky, které mají zájem udělat něco pro svoji fyzičku. Cvičitelka Lucka zve 

všechny zájemkyně na pravidelná tužení těla ve středu od 19.30 hod. do sálu Obecního úřadu. Kdo 

upřednostňuje spíše protahovací variantu, má možnost na stejném místě také od 19.30 hod každé 

pondělí pod odborným vedením paní Kaválkové. Oba tyto již tradiční cykly začínají od prvního 

zářiového týdne.  
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SLÁVOŠDANCE 

Novinkou jsou setkání tanečního kroužku Slávošdance, která pod vedením Magdaleny Mňukové 

a Alice Tláskalové začínají v pátek 5. října. Lekce jsou určeny pro děti od 8 let a konají se od 16.30 

do 18.00 hod v zrcadlovém sále Obecního úřadu. 

 

REKONSTRUKCE OBCHODU 

Poslední otvírací den v místní prodejně je pátek 7. září, Obchod bude uzavřen z důvodu 

rekonstrukce. Předpokládaná doba kolaudace a opětovného otevření je počátek února 2019. 

Náhradní prodej do tohoto data bude zajištěn pojízdnou prodejnou. Čas a místo dojezdu pojízdné 

prodejny je oznámen na plakátovacích plochách obce, předpokládá se prodej 3x týdně a to v 

pondělí, středu a pátek, vždy od 12.30 do 13.00 hod.. 

 

DALŠÍ AKCE  

Divadelní spolek naší omladiny SPLAV si na podzim připravuje divadelní hru Járy Cimrmana 

Dlouhý, Široký a Krátkozraký. Představení bude provedeno v Cyklohostinci. Zveme srdečně místní 

i přespolní. 

V sobotu 20 října odpoledne u hřiště a obecního úřadu vypukne pod záštitou slavětínských hasičů 

tradiční soutěž o nejkrásnější, nejodvážnější, nejoriginálnější vydlabanou dýni. Pomoci mohou i 

dospěláci. Dyně a obvazy zajištěny, dlabací nástroje si doneste vlastní. O pitný a stravovací režim 

bude postaráno.  
Od Dušiček už není daleko k prvnímu adventu. V sobotu a neděli 1. a 2. prosince zveme všechny 

příznivce domácí a ruční tvorby na vánoční výstavu prací Jany Remešové a Blanky Mňukové ze 

Slavětína. Výstava proběhne vždy od 9,00 hod do 17,00 hod v zrcadlovém sále Obecního úřadu ve 

Slavětíně. 

Pro příznivce cestování a toulání se po známých i neznámých koutech světa se chystá několik 

setkání v Cyklohostinci. První proběhne v pátek 2. listopadu, kdy nás Andrea Sodomková svým 

vyprávěním pozve do hor Kyzgystánu.  V pátek 16. listopadu Dan Ondruš představí další východní 

destinaci Gruzii. Pátek 7. prosince se s námi manželé Potočkovi podělí o své zážitky při 

objevovámí ostrovní africké země Zanzibar. Závěrečná přednáška pro tento rok proběhne v pátek 

14. prosince a bude se věnovat cestě Ilony a Mirka Věříšových po západní Kanadě. 

Všechny výše uvedené prezentace začínají v 18.00 hod. v slavětínském Cyklohostinci. 

 

Přejeme všem dětem úspěšné zahájení nového školního roku a nám všem ostatním, když ne nic 

jiného, tak alespoň klimaticky odpovídající podzim. 
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SVAZKOVÉ NOVINY DO KAŽDÉ RODINY 

Odpusťte možná už 

otřepanou frázi v 

titulku, vycházející z 

distribuce zpravodaje 

Svazku obcí Metuje do 

každé poštovní 

schránky v 

Bohuslavicích od jeho 

posledního čísla. O tom, 

že reakce na výskyt 

nového periodika ve 

schránkách byly různé, 

svědčí i různorodost 

čtenářů. Rozlišujeme 

totiž dva druhy.  

Aktivní čtenáře, co do 

té doby vyhledávali vydání svazkového zpravodaje v útrobách bohuslavického obecního úřadu, a 

kteří zaplesali, že si mohou ušetřit cestu a uspořený čas tak investovat do čtení. Tato skupina 

čtenářek a čtenářů je charakteristická tím, že je velmi dobře obeznámena s činností Svazku a 

využívá zpravodaj k tomu, aby se dozvěděla novinky z okolních obcí, potažmo obohatila svůj 

soukromý kulturní diář o nedaleké akce.  

A pak příležitostné čtenáře, těch je už o poznání více. To jsou čtenáři, kteří projdou vše co, jim 

přijde do schránky a vyhodnotí, co stojí za prolistování, ideálně pak za přečtení. Ti jsou 

Zpravodajem Svazku obcí Metuje, vyjma jeho posledního čísla, takřka nepolíbení, odkázáni tedy 

jen na svůj úsudek. Právě pro ně jsou určeny následující řádky, jež by jim příští vyhodnocování 

měly usnadnit.  

Je třeba se zastavit u pojmu svazek. Nosíme s sebou svazek klíčů, na polici máme svazek knih, a 

i mezi obcemi pojem svazek najde své uplatnění. Jen v Královéhradeckém kraji působí na 

šestapadesát takových dobrovolných svazků. Nejčastěji usilují o společný rozvoj, o ochranu 

přírody, realizují různé projekty, pořádají kulturní akce, vzájemně si předávají rady a tipy, 

vyhledávají dotační příležitosti atd. Spolupráce je tedy tím hlavním posláním, a to ku prospěchu 

nejen jedné obce, ale všech.  

Nejinak je tomu i ve Svazku obcí Metuje. Význam řeky Metuje v oblasti, ve které se členské 

obce nacházejí, nemohl být lépe zohledněn než právě v samotném názvu uskupení, jehož historie 

sahá do prosince roku 1999. V té době už naplno probíhala přístupová jednání o vstupu do 

Evropské unie a samotná myšlenka sdružit se do jednoho uskupení nabízela lepší přístup nejen k 

národním, ale i k evropským dotacím.   

 Tehdy se poprvé u jednacího stolu sešli zástupci desítky obcí, aby dali impuls k založení 

Sdružení obcí Metuje (později přejmenováno na Svazek obcí Metuje), ke kterému oficiálně došlo 

šestého ledna následujícího roku. Místem prvního setkání byla Velké Jesenice, kde už svazek 
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zakotvil natrvalo. Do křesla jeho předsedy jako první usednul bohuslavický starosta Josef 

Hronovský.  

Mezi pravidelné výstupy hned od zahájení činnosti Svazku patřilo vydávání čtvrtletního 

zpravodaje. Dopisovatelkou za Bohuslavice, jež vydatně přispívala po několik let, a na kterou už ve 

třetím vydání mám příležitost navazovat, byla literátka Jana Matoulková. 

Věřím tedy, že po tomto stručném historickém exkurzu už další číslo svazkového zpravodaje 

nenechá žádný druh čtenáře na pochybách.  

Je možné, že dojde i k asimilaci, zůstávám proto s přáním, abyste se v příštím vydání snadno 

našli. 

Mgr. Milan Školník 

 

 

 

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZŠ A MŠ BOHUSLAVICE 

V průběhu prázdnin probíhala celková rekonstrukce sociálních 

zařízení v základní škole včetně odpadového potrubí. Průběh těchto 

prací byl velmi dobře řízen, koordinován a sledován stavebním 

dozorem, který zajišťoval Ing. Pavel Kašpar.  

Poděkování patří i nové školnici paní Pavle Vaňátové. S pomocí 

zaměstnanců údržby obecního úřadu zajistila včasný úklid a 

provozuschopnost všech prostor školy. 

Děkuji také i všem pedagogickým 

pracovníkům, kteří upravili a vyzdobili 

prostory školy pro slavnostní zahájení 

školního roku, přestože se drobné 

práce na rekonstrukci dokončovaly 

ještě v průběhu přípravného týdne. 

Podstatně se zlepšilo prostředí naší 

školy a věříme, že za podpory 

obecního úřadu a pana starosty Jiřího Tojnara, budeme i nadále ve vylepšování pokračovat.  

 Mgr. Zdeněk Stuchlík 

 ředitel školy 
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SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ROKU 

V pondělí 3. září začal nový školní rok 2018-2019. 

Slavnostní zahájení proběhlo v budově ZŠ Bohuslavice za přítomnosti starosty obce pana Jiřího 

Tojnara, pedagogického sboru a zaměstnanců školy pod vedením pana ředitele Mgr. Zdeňka 

Stuchlíka, za přítomnosti žáků a občanů obce Bohuslavice. 

Žáci 2. – 5. ročníku spolu s třídními 

učitelkami utvořili po obou stranách 

schodiště pro nové žáky tzv. „prvňácký 

špalír“.  

Prvňáčci se připojili ke své učitelce 

Mgr. Libuši Trlidové, která jim byla 

představena, a za doprovodu maminek, 

tatínků a ostatních rodinných 

příslušníků se vydali na první cestu 

školou do své třídy. Provázel je potlesk 

na uvítanou. 

A pak – školní rok začal! 

Zahajovací slavnostní kruh, 

vzájemné představování se a 

umísťování sluníčka, které si děti vyrobily na požádání třídní učitelky. Následovalo slavnostní 

pasování na žáka 1. třídy, na památku každý z nich dostal odznak prvňáčka, uvítací listinu a malé 

dárky. 

Od starosty obce dostali žáci bohaté vybavení pro tvoření ve výtvarné výchově a pracovním 

vyučování a rodiče si odnesli příspěvek 1000 Kč. 

Prvňáčci se spolu s paní vychovatelkou Milenou Rydlovou podívali i do družiny a prohlédli si 

celou školu. Po návratu do třídy se dělili o své zážitky. Líbila se jim nová tělocvična, nové toalety, 

hudebna, učebna výtvarné výchovy i družina. 

Milí prvňáčci, přeji vám, ať se máte každý den na co těšit, hodně štěstí a radosti každý den všem! 

                    Mgr. Libuše Trlidová  

AKTUALITY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Naše školka ani zaměstnanci přes léto 

nezaháleli. Ve třídách, na chodbách i v 

šatnách se několik týdnů nově malovalo a 

následně pečlivě uklízelo. Nechaly se vyčistit 

koberce v hernách. Připravovala se nově 

zakoupená lehátka a přikrývky, chystaly se 

nové značky pro děti. 

Třída starších dětí „Sluníček“ byla 

rozdělena do jednotlivých pracovních koutků. 

Byl zakoupen pracovní ponk, kde si děti 

mohou vyzkoušet práci se dřevem, používat 

opravdové nářadí a pomůcky. 

S novým školním rokem do naší školky 

přišla nová paní učitelka Bc. Tereza 
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Dvořáková a školní asistentka Markéta Kuřátková. Dětem i rodičům se  nově vymalované a 

vyzdobené prostory celé školky velice líbily. Nově příchozím dětem byla nabídnuta postupná 

adaptace, protože odloučení od maminek je pro většinu z nich vzhledem k jejich nízkému věku 

velice obtížné. Věříme, že až si zvyknou, bude se jim ve školce líbit stejně jako jejich starším 

kamarádům.  

Iva Chmelařová 

 

 

 

LEGENDA O  JEANU MARAISOVI 

Osmého listopadu uplyne dvacet let od úmrtí ikonického 

představitele francouzského filmu Jeana Maraise. Přesně 

před dvaceti lety píše učitel Milan Richtr, z ne příliš známé 

obce pod Orlickými horami, dopis Jiřímu Žákovi, autoru 

biografie slavného herce. Reaguje totiž na jeho nekrolog 

vydaný v novinách, zaujala ho v něm jedna věc, a to 

skutečnost, že otec herce je považován za neznámého. 

Údajně to měl být Alfred Emanuel Victor Paul Villain-

Marais, nicméně poněkud excentrická matka Jeana Maraise 

toto jméno v dalších letech několikrát vyvrátila či o něm 

mlžila, a nechávala tak svého syna v nevědomí. 

Pan Richtr nabízí překvapivé vysvětlení o tom, kdo byl 

otcem francouzského herce. Dle něj pocházel z 

bohuslavického rodu Marešů a má tedy české kořeny. 

Jiří Žák, jakožto člověk, který s Jeanem Maraisem 

mnohokrát konverzoval, má eminentní zájem na tom 

dozvědět se více. Do východočeských Bohuslavic se vydává 

i s televizním štábem jeho kolega, reportér Stanislav Motl, a 

pátraní začíná. Nutno podotknout, že Stanislav Motl natáčel 

v Bohuslavicích hned dvakrát. První natáčení bylo v roce 

1999 pro TV Nova s ještě početnými potomky rodu Marešů. 

Další a mnohem komplexnější, s přesahem do Francie, následovalo o deset let později, pro pořad 

vysílaný na ČT1 pod názvem Stopy, fakta, taj emství (v návaznosti na první díl knihy z pera 

Stanislava Motla „Cesty za oponu času”). U druhého natáčení už pan Milan Richtr bohužel není, 

nicméně participuje něm pan Václav Zítko, poslední žijící z přímé větve Marešů. 

Nebudu příliš zabíhat do detailů. Příběh je natolik známý, ať už z televizního, anebo knižního 

vyprávění, že to není nutné. Pokud Vás ale minul, či si ho chcete oživit, tak odkážu nejprve na 

knihu, která je dostupná např. v novoměstské knihovně, a až poté na onen díl televizního pořadu.  

Prozradím už jen závěry z tehdejšího pátrání. 

• Dle tvrzení žijících potomků předci rodu Marešů před první světovou válkou putovali do 

Francie, ať už za prací, anebo za dobrodružstvím. 

• Kolem roku 1943 byl doručen příkaz z pařížské centrály gestapa tehdejším 

představitelům bohuslavické radnice, za účelem prověření árijského původu rodiny Jana Mareše, 

č.p. 121, předka tehdy vycházející francouzské hvězdy. Dopis po druhé světové válce zničili z 
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obav, aby nebyli nařčeni z kolaborace s nacisty ze strany sovětů, nicméně jeho existence potvrzena 

jak tehdejší kronikářkou a knihovnicí, která dopis vzhledem k její bohaté jazykové výbavě 

překládala, tak protektorátním starostou obce. 

• V bohuslavické matrice a dalších záznamech je hned několik Marešů, nicméně ne 

všechny údaje ve sledovaném časovém úseku zcela korespondují, data a další osoby mohou i 

chybět. 

• U žijících potomků rodiny Marešů nelze upřít velkou podobnost s legendárním hercem, u 

většiny se totiž nacházejí jeho příznačné vzhledové rysy. 

• Pokud by v oné době skutečně člověk jménem Jan Mareš zavítal do Francie a přijal tamní 

občanství, tak v případě jazykové úpravy by bylo Jean Marais nasnadě. 

• Během podzimu života slavného herce se vyskytla příležitost ho kontaktovat. 

Nepotvrzující, ale ani nevyvracující odpovědí na případný příbuzenský vztah bylo: “... jmenuji se 

Marais, M.A.R.A.I.S., nikoliv Mareš. Ale kdoví? …každopádně to není důležité…A pak, všichni 

přece patříme do jedné rodiny. Srdečně Jean Marais.”  

 

Lze tedy pátrání v roce 2018 pokládat za zcela uzavřené? Říká se, že kdo hledá -  najde. Trochu 

to poupravím - kdo pátrá, tak možná i najde. Teprve nedávno jsem pouhou náhodou narazil na 

jeden záznam, hledaje samozřejmě úplně něco jiného, který doposud v žádném pátrání o kořenech 

francouzského herce nezazněl. Jestli se totiž potvrdí, tak bude zcela v rozporu s jedním tvrzením 

samotného Jeana Maraise. V nejbližší době hodlám zavítat do městyse Křtiny na Blanensku, kde 

mají mimo jiné krásný barokní zámek.  

Je nově objevený záznam natolik silný, aby vyvrátil Maraisovo tvrzení? O jaké tvrzení se vůbec 

jedná? A jakou má spojitost s jižní Moravou, že stojí za to se tam vydat?  

Tak o tom Vám povím až někdy příště. 

Mgr. Milan Školník 
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TROCHU HISTORIE  

 V souvislosti s blížícím se výročím 100 let od vzniku naší samostatné republiky jsem zalistovala 

starou kronikou a pátrala po tom, jak se tyto události odvíjely v naší obci. A protože pan kronikář 

Hojný tyto události dost podrobně popsal, rozhodla jsem se s Vámi o část těchto zápisů podělit.  

         Jakmile došla do naší obce zpráva o kapitulaci Rakousko – Uherska a provolání 

Československého státu, zavládla rázem všude radostná a sváteční nálada. Ve chvilce zavlály na 

škole, na obou hostincích, na stavení pana starosty a na četných jiných budovách červenobílé 

prapory. Zdejší střelci, kteří právě nevojákovali, shromáždili se s puškami na ramenou a s náboji 

v kapsách v centru obce, aby střelbou uvítali tuto historickou událost. Lidé pak strhli z obou 

hostinců plechové tabule s dvouhlavými orly, znak Rakouska, a s veselým jásotem byly tyto cedule 

doneseny na most a s posměchem vhozeny do řeky Metuje. Mnozí nadšenci odjeli do Josefova, aby 

na vlastní oči viděli telegram z Prahy, ohlašující tuto radostnou novinu. Ten byl vystaven 

k nahlédnutí na poštovním úřadě.  

   Do Šestajovic přijel pan Jaroslav Pfeifer, náčelník josefovského Sokola, a vybral si asi 20 

mužů, aby pak celý týden stáli stráž u pracháren, vojenských skladišť a vojenské věznice. Službu 

konali ve svém civilním obleku, pušky jim byly zapůjčeny. Denně dostávali 5 korun a balíček 

tabáku. Všichni tuto první službu své nové vlasti vykonávali s nadšením a hrdostí. 

Hlavou všech místních občanů vířily myšlenky na radostnou budoucnost bez války, útrap a bez 

nenáviděného Rakouska. 

28. října 1918 o 11. hodině dopolední se ujal Národní výbor vlády nad právě zrozeným 

Československým státem a vydal ke všemu svému lidu prohlášení, které bylo následující den 

otištěno ve všech novinách a všemi občany pozorně a s hrdostí přečteno. 

 

  Národní výbor v něm vyzýval všechny, aby byli hrdými občany nového státu se všemi právy a 

povinnostmi z toho vyplývajícími. Aby svým chováním zachovali čistý štít nově vzniklého státu a 

pomohli tak tvořit novodobé dějiny našeho národa. 

Za Národní výbor byl v tomto dokumentu podepsán Dr. Vávro Šrobár, Dr. Fr. Soukup, Antonín 

Švehla a JUDr. Alois Rašín. 

Důležitým datem v tomto roce 1918 byl 14. listopad, kdy se sešlo Ústavodárné národní 

shromáždění. Dr. Karel Kramář na něm prohlásil rod Habsburský za zbaven panství nad našimi 

zeměmi a vyzdvihl úlohu Čechů žijících v zahraničí, kteří se velkou měrou zasloužili o osvobození 

našeho národa. 

Poté byl na návrh dr. Kramáře zvolen za prezidenta republiky prof. Dr. T. G. Masaryk.  

21. prosince opět vlály prapory na budově školy i některých ostatních budovách. V tento den se 

prof. Dr. T.G. Masaryk vracel po čtyřletém pobytu za hranicemi do Prahy. Byl přivítán se všemi 

poctami a velkou radostí. 

O rok později, 28. října 1919, byla uspořádána v naší obci slavnost u příležitosti 1. výročí vzniku 

samostatného státu. Celou obcí prošel mohutný průvod s hudbou, zpestřený alegorickým vozem, 

který představoval pád monarchie a vzkříšení naší samostatnosti. V průvodu kráčel zdejší sbor 

dobrovolných hasičů, školní mládež a ostatní občané. U školy, kde se průvod zastavil, byla 
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vysázena lípa svobody. Po slavnostním projevu pana učitele Fr. Vettra školní děti přednesly básně a 

celé shromáždění zazpívalo státní hymnu a píseň Hej Slované.  

Velkolepé oslavy se konaly také u příležitosti 10. výročí vzniku samostatného státu. Ty byly 

provázeny odhalením Pomníku padlým, který stojí v centru naší obce dodnes a v současné době 

probíhá oprava jeho oplocení. Podrobněji se těmto oslavám budu věnovat v příštím vydání 

zpravodaje. 

 

SOUČASNÉ DĚNÍ V OBCI 

 
Letošní horké léto nebylo bohaté na události v naší obci, probíhala pravidelná údržba zeleně a 

veřejného prostranství v obci i na hřbitově. Za zmínku stojí, že před hřbitovem byla odcizena 

lavička, která měla sloužit všem, kteří sem zavítají kvůli zalévání a údržbě hrobů pro krátký 

odpočinek. Již několikrát jsme se přesvědčili, že právě toto místo v naší obci láká některé lidi 

k nepoctivému jednání.  

  Občané mohou využít bezplatné zapůjčení kompostérů, které obec získala ve spolupráci se 

Svazkem obcí Metuje v rámci dotace. O bezplatné zapůjčení zahradního kompostéru se mohou 

všichni, kteří tak ještě neučinili, přihlásit u starosty obce. 

Během jara a léta jsme mohli pozorovat dění na čapím hnízdě na stožáru vedle hasičské 

zbrojnice. Bylo zajímavé sledovat, jak mladá čápata rostla, pokoušela se o první krátký let, až 

opustila toto hnízdo trvale. Doufejme, že se na jaře opět vrátí a založí novou rodinku. 

 První zářijový den uspořádal Myslivecký spolek Ples se sídlem v naší obci posezení jak pro 

občany naší obce, tak pro všechny přátele a známé. Počasí tentokrát této akci příliš nepřálo, přesto 

se sešlo dost návštěvníků, kteří mohli ochutnat prase na rožni, v klidu posedět a podebatovat.    

   Přeji Vám krásné prožití podzimních dní. 

                                                          Mgr. Alena Cejnarová 
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NÁVRAT V ČASE – 25. LET PRÁCE V OBECNÍM ÚŘADĚ 

následující řádky bych chtěl věnovat nejen své manželce a Josefu Petráčkovi, ale i dalším členům 

zastupitelstev, jako poděkování za to, co pro naši obec vykonali. 

Vzhledem k tomu, že složení obyvatelstva obce se postupem času mění, což je zákonité, jelikož 

starší občané odcházejí, mladší se rodí, ale i to, že s výstavbou rodinných domků v lokalitě Nad 

Mlýnem se do obce přistěhovalo více nových mladých spoluobčanů, dovolte mi, abych vás 

seznámil trochu s historií obecních zastupitelstev naší obce. 

Od roku 1848 byl Říkov samostatnou obcí a již od roku 1850 měl obecní úřad. Obec jako 

samostatná působila do roku 1960, kdy byla sloučena s městem Česká Skalice a tím činnost 

obecního úřadu skončila. Veškeré kompetence a rozhodování o obci převzal Městský národní 

výbor v České Skalici a Říkov a jeho případní zástupci měli jen omezené možnosti zasahování do 

záležitostí naší obce, i když nelze říci, že by se v obci nic neudělalo. Po roce 1989, kdy skončily 

tzv. občanské výbory při MNV Česká Skalice (Říkov byl OV č. 3) se naskytla příležitost, abychom 

si o svých záležitostech rozhodovali sami. Tato skutečnost nedávala spát nám, kteří jsme v tom 

viděli opětovnou možnost pro obnovení samostatnosti obce (Schejbal Vladislav, Fišer František, 

Jarkovský Jaroslav, Ent Miroslav, Fišer Jiří a Lukavský Luboš ml.). Po uplynutí jisté doby, jsme ve 

složení Schejbal Vladislav, Jarkovský Jaroslav a Fišer Jiří udělali mezi občany průzkum, kdo by 

podpořil případné oddělení obce od České Skalice. Otázka samostatnosti byla projednána se všemi 

občany obce staršími 18 let, kteří se stabilně v obci zdržovali. V té době jich bylo 113. Z průzkumu 

veřejného mínění se pro samostatnost obce vyjádřilo 80 občanů, pro stávající stav byli 4 občané a 

29 občanům to bylo jedno. Jelikož výsledek průzkumu byl více než povzbudivý, bylo započato 

další jednání na úrovni Městského úřadu v České Skalici a Okresního úřadu v Náchodě. Do 

obecního zastupitelstva bylo odhodláno kandidovat 20 občanů. S ohledem na tyto okolnosti podal 

přípravný výbor občanů prostřednictvím Jiřího Fišera dne 15. června 1992 žádost na Okresní úřad 

Náchod, referát vnitřních věcí na osamostatnění obce, která byla zaevidována pod č. j. 326/92. Na 

základě těchto zjištění bylo radou Městského zastupitelstva v České Skalici, z podnětu 

navrhovatele referenda, pana Lukavského Luboše ml. vyhlášeno místní referendum.  

Dne 5. září 1992 proběhlo v obci místní referendum, kdy z celkového počtu 119 oprávněných 

osob se referenda zúčastnily 103 oprávněných osob. Z počtu 102 platných hlasů bylo 97 hlasů 

s odpovědí ano a 5 hlasů s odpovědí ne. Pro osamostatnění se vyslovilo více jak 90 procent v té 

době v Říkově žijících obyvatel, oprávněných se referenda zúčastnit. Ministerstvo vnitra ČR 

rozhodnutím ze dne 13. 10. 1992, čj. VSC/3-1285/92 rozdělilo s účinností od 1. ledna 1993 obec 

Českou Skalici a potvrdilo vznik nové obce Říkov. Současně předsednictvo ČNR vyhlásilo 

v souladu s § 8 zák. č. 298/1992 Sb. nové volby do obecního zastupitelstva a stanovilo den jejich 

konání na sobotu 6. března 1993. V souladu s § 19 zákona o volbách č. 298/1992 Sb. jmenovalo 

zapisovatelem místní komise pana Jaroslava Jarkovského, byt. Říkov čp. 48 a stanovilo počet členů 

zastupitelstva na 9 členů. V následujících volbách již byla volena zastupitelstva sedmičlenná. Tolik 

z dopisu přednosty Okresního úřadu v Náchodě ing. Lubomíra Šmídy ze dne 18. ledna 1993. Do 

prvních voleb byly sestaveny dvě kandidátky, tak jak to v té době bylo zvykem a to jedna za Sbor 

dobrovolných hasičů a druhá za TJ Sokol, kde byli kandidáti za každý spolek na společné 
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kandidátce v pořadí.  Od 1. ledna 1993 je Říkov opět samostatnou obcí. V té době bylo v obci 

k trvalému pobytu přihlášeno 148 obyvatel, z toho 119 starších 18 let, ale ne všichni trvale 

k pobytu přihlášení se v obci zdržovali. Ze zápisu z ustavujícího zasedání nově zvoleného 

zastupitelstva v obci Říkov konaného dne 16. března 1993 pořízeného Jaroslavem Jarkovským 

vyplývá, že do obecního zastupitelstva konaného dne 6. března 1993 byli zvoleni Čepelka 

Vladimír, Lukavský Luboš ml., MVDr. Jarkovská Vladimíra, Fišer Jiří, Rýdl Josef st., Roznětínský 

Miroslav, Petráček Miloš, Pouznar Josef a Pouznarová Marcela. Jako hosté byli přítomni p. Fejfar 

Petr – starosta MÚ Česká Skalice, pí. Matějková Libuše – zástupce starosty MÚ Česká Skalice a 

pan Puschmann Miloš – vedoucí referátu vnitřních věcí Okresního úřadu v Náchodě. Nejstarší člen 

obecního zastupitelstva p. Rýdl Josef zahájil schůzi, uvítal přítomné členy zastupitelstva, hosty a 

občany obce a seznámil s programem zasedání. Do komise mandátové byli zvoleni paní 

Roznětínská Jaroslava, pan Jarkovský Jaroslav a pan Puschmann Miloš. Do komise volební a 

návrhové byli zvoleni pan Roznětínský Miroslav, pan Lukavský Luboš ml. a slečna Pouznarová 

Marcela. Mandátová komise seznámila přítomné s průběhem voleb členů obecního zastupitelstva a 

ověřila platnost volby těchto členů. Vzala v úvahu žádost pana Pouznara Josefa, který se vzdal 

kandidatury z důvodu, že do zastupitelstva se dostala z rodiny i jeho dcera a tedy umožňuje práci 

v zastupitelstvu jinému občanovi. Jako devátý člen zastupitelstva byl doplněn první náhradník za 

Sbor dobrovolných hasičů v Říkově pan Josef Frakowski, který složí slib do rukou starosty. 

Volební a návrhová komise dala návrh na starostu na pana Fišeru Jiřího a na zástupce starosty na 

MVDr. Jarkovskou Vladimíru. Dále navrhla hlasování veřejné. Slib přednesla slečna Pouznarová 

Marcela a všichni členové zastupitelstva (mimo pana Pouznara Josefa) složili slib do rukou 

předsedajícího pan Rýdla Josefa. Předseda volební a návrhové komise pan Roznětínský Miroslav 

přednesl návrh na volbu veřejným hlasováním a návrh byl schválen jednohlasně. Ve veřejném 

hlasování byl zvolen starostou obce Říkov pan Fišer Jiří – 7 hlasů, 1 se zdržel a pan Pouznar Josef 

nehlasuje. Do funkce zástupce starosty zvolena MVDr. Jarkovská Vladimíra – 7 hlasů, 1 se zdržel a 

pan Pouznar Josef nehlasuje. Následovala diskuse a návrh usnesení. Nově zvolený starosta obce 

poděkoval všem přítomným za účast, usnesení bylo odhlasováno a veřejné zasedání obecního 

zastupitelstva starosta ukončil.  

         Začátky prvního obecního zastupitelstva nebyly jednoduché. Nebyly prostory, kde by  

se zastupitelstvo scházelo, kam by se umístila knihovna, kde by byla vedena administrativa, 

chyběla nám budova obecního úřadu. Snaha o navrácení původního obecního majetku, objektů – 

statku čp. 3 a tzv. vily čp. 29 se ukázala jako neprůchodná. Zpočátku jsme připravovali místnost 

v místní sokolovně, když v tom se naskytla možnost k zakoupení montovaného rodinného domku 

čp. 78, v místě, kde nyní bydlí manželé Kociánovi. Za pomoci Okresního úřadu v Náchodě, který 

poskytl finanční záruku, se podařilo na zakoupení domku získat úvěr. Okresní úřad také poskytl 

nově vznikající obci dotaci 100 000,- Kč. V zakoupené budově byla zřízena kancelář OÚ, knihovna 

a zasedací místnost. Do garáže domku byla umístěna hasičská zbrojnice. Během dvou let se obec se 

závazkem vůči bance vyrovnala a mohlo se začít budovat.  

VOLBY -  dne 16. 3. 1993 jako mimořádné se vznikem nové obce Říkov od 1. 1. 1993 

Starosta Fišer Jiří, zástupce starosty MVDr. Jarkovská Vladimíra, zastupitelé Čepelka Vladimír, 

Lukavský Luboš ml., Rýdl Josef st., Roznětínský Miroslav, Petráček Miloš, Pouznarová Marcela a 

Frakowski Josef. 

VOLBY -  v listopadu 1994  

Starostka MVDr. Jarkovská Vladimíra, zástupce starosty Ing. Fišer Jiří, zastupitelé paní 

Kábrtová Jaroslava, pan Lukavský Luboš ml., pan Petráček Miloš, pan Diviš Stanislav, pan Rýdl 

Josef st. 
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Akce:                      

V roce 1996 byla na západní straně obce vybudována dešťová kanalizace. 

VOLBY – v listopadu 1998 

Starostka MVDr. Jarkovská Vladimíra, místostarosta Ing. Fišer Jiří, zastupitelé pan Lukavský 

Luboš ml., pan Čepelka Vladimír, pan Petráček Miloš, pan Provazník Karel ml. a paní Švarcová 

Jaroslava. / od června roku 2000 zastupitelstvo pouze jako šestičlenné, protože Ing. Fišer Jiří 

odstoupil a místostarostou byl zvolen p. Petráček Miloš /. 

Akce:                      

Od září 1998 až 15. 6. 1999 vybudování nového obecního domu s prodejnou za cca  

4. 000.000,- Kč na místě zchátralého domku Růženy Valterové, č. p. 51, který byl na obec 

převeden státem. V květnu 2000 úprava okolí obecního úřadu z obou stran budovy za cca 500 000,-

Kč. V obci byl k prodeji dům čp. 23 se stodolou a k ní přiléhajícím pozemkem. Dům s dvorkem 

koupili tehdy manželé Štěpánovi a stodolu s přilehlým pozemkem obec. Stodolu pro potřebu hasičů 

a pozemek k vybudování sportovního areálu - červenec 2000 začátek budování dvou tenisových 

kurtů za cca 450 000,- Kč  

VOLBY – v listopadu 2002 

Starostka MVDr. Jarkovská Vladimíra, místostarosta pan Lukavský Luboš ml., zastupitelé pan 

Kábrt Vladimír, RSDr. Kraják Karel, pan Petráček Josef, pan Vrzáň Jan a paní Švarcová Jaroslava. 

Od 26. 1. 2005 změna na postu místostarosty, kdy byli zvoleni dva místostarostové a to pan 

Petráček Josef a pan Vrzáň Jan, od 29. 6. 2005 zastupitelstvo pouze jako šestičlenné, protože RSDr. 

Kraják Karel odstoupil. 

Akce: 

Červen 2002 až 31. 8. 2002 vestavba požární zbrojnice do prostoru obecní stodoly za cca 

700 000,- Kč, r. 2003 vybudování komunikace a kanalizace okolo manželů Roznětínských,  

čp. 68 k čerpací stanici LPG pan Luďka Kábrta, konec roku 2003 vybudování kanalizace a obrub 

chodníku od Novákových čp. 49 za dům paní Kašparové čp. 66, v červenci 2004 převzetí prodejny 

obcí - prodavačka paní Havlíčková Drahomíra a paní Lukášková Marta. V listopadu roku 2005 

dokončení stavby zázemí pro tenisové kurty se dvěma byty v patře multifunkčního domu za cca 

6.000.000,- Kč. 

VOLBY – v říjnu 2006 

Starostka MVDr. Jarkovská Vladimíra, místostarostové pan Petráček Josef a pan Vrzáň Jan, 

zastupitelé pan Fejkl Kamil, pan Lukavský Luboš ml., paní Maryšková Eva a paní Máslová 

Dagmar. 

Akce: 

Pořízení nového hasičského vozidla tovární značky AVIA za vozidlo Š 1203, vybudování 

dětského hřiště a altánku u kurtů na tenis, vybudování chodníku v obci od Šatných čp. 11 po bývalé 

Schejbalovo stavení čp. 56, od 28. 4. 2007 do začátku června vybudování chodníku od křižovatky 

na Českou Skalici za Vrzáňovi, čp. 58, druhá polovina září 2007 usazení obrubníků na protilehlé 

straně chodníku před novým živičným povrchem komunikace v obci, dne 23. 8. 2007 dokončení 

chodníku od Novákových za paní Kašparovou, listopad 2007 začátek zemních prací na budování 

přístupové komunikace v lokalitě Nad Mlýnem, konec roku 2008 vybudování komunikace od 

Fišerových, čp. 33 po Lukavské, čp. 74 s dotací 143 000,-Kč, konec roku 2008 vybudování 

chodníku ve směru k Doubravici, demolice stávající čekárny a vybudování nové čekárny za využití 

dotace na křižovatce na Velkou Jesenici, využití projektu „e- Governmet v obcích“ na zřízení 

CZECH POINTU, vybudování infrastruktury v lokalitě Nad Mlýnem – dokončení elektrifikační 

sítě, vody a kanalizace, kolaudace v březnu 2010. 
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VOLBY – v říjnu 2010 

Starostka MVDr. Jarkovská Vladimíra, místostarostové pan p. Petráček Josef a pan Vrzáň Jan, 

zastupitelé pan Lukavský Luboš ml., pan Fejkl Kamil, pan Linhart Jiří a paní Maryšková Eva. 

V průběhu volebního období odstoupil pan Kamil Fejkl a tak zastupitelstvo pokračovalo jako 

šestičlenné.  

Akce: 

Září 2010 dokončovací práce na první komunikaci v lokalitě Nad Mlýnem, kolaudace dne  

9. 12. 2010, náklady na vybudování 3 500 000,- Kč a z toho dotace 650 000,- Kč, od začátku 

března 2012 do 30. 6. 2012 byla provedena celková rekonstrukce Kaple Svatých Andělů strážných, 

náklady 1 050 000,- Kč, z toho dotace 400 000,- Kč a věřící spoluobčané přispěli částkou 32 000,- 

Kč, od poloviny května do 15. 6. 2012 vybudování chodníku od čp. 36 za Hejzlarovi čp. 81, 

náklady 780 000,- Kč, z toho dotace 371 000,- Kč, vybudování prostranství s živičným povrchem 

před Petrovými čp. 28 a Doubkovými čp. 29 v červnu 2013, červen 2013 změna antukového 

povrchu u pravého tenisového kurtu na živičný povrch, prostor před hasičskou zbrojnicí a 

zázemím, parkoviště pro vozidla a vybudování příjezdové komunikace od hlavní silnice ke kurtům, 

dne 18. 11. 2013 započaly výkopové práce na prodloužení vodovodního řádu, kanalizačních 

přípojek a příjezdových komunikací k nově vzniklým parcelám po rozdělení. 

VOLBY – v říjnu 2014 

Starostka MVDr. Jarkovská Vladimíra, místostarostové pan Petráček Josef, pan Vrzáň Jan, 

zastupitelé Ing. Munzarová Margita, Mgr. Holzapfelová Tereza, pan Lukavský Luboš ml.  

a pan Linhart Jiří. 

Akce:  

Od listopadu 2013 do 6. 8. 2014 budování inženýrských sítí a komunikací v lokalitě Nad 

Mlýnem – k novým parcelám a vybudování bližší komunikace k obci, dne 7. 11. 2014 osazení 3 ks 

zrcadel pro bezpečnost dopravy v obci s poloviční dotací, červen až červenec 2015 vybrání a 

vydláždění obecního pozemku u rodinných domků Jiřího Linharta, čp. 2 a Ludmily Veselé, čp. 69, 

červen až listopad 2015 úprava sběrného místa na bioodpad, dne 11. 6. 2016 oslava 650. let první 

zmínky o obci a dne 12. 6. 2016 uvedení do činnosti nově odlitého, zakoupeného a nainstalovaného 

zvonu do Kaple Andělů strážných, uzavření obecní prodejny dne 25. 6. 2016, dne 11. 7. 2016 

znovuotevření prodejny v obci soukromou podnikatelkou paní Janou Vašatovou, provedení 

protipovodňových opatření na výjezdu z obce ve směru k Doubravici v prosinci 2016, návaznost na 

úpravy provedené v listopadu 2012, dne  

30. 11. 2017 zakoupení nového hasičského vozidla značky Mercedes Benz Sprinter DA LIZ pro 

Hasičský sbor v obci za částku cca 1 600 000,- Kč s dotací ve výši 750 000,- Kč, červen 2018 

odkoupení místní sokolovny s pozemky od TJ Sokol Říkov pro účely obce za částku 800 000,- Kč. 

V říjnu 2018 bude vybudován chodník od čp. 56 paní Dany Frýbové k podchodu pod obchvatem 

při levé straně komunikace Říkov – Česká Skalice 

 

NAROZENÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ  

     Začátkem měsíce července 2018 se v rodině  Škarytkových  narodila druhá dcera jménem 

Linda a v polovině července pak v rodině Maryškových druhorozený syn jménem Felix. Rodičům 

přejeme, aby jim děti rostly jen k samé radosti.  
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POSVÍCENÍ 

V sobotu dne 1. 9. 2018 se uskutečnilo již tradiční posvícení u 

hasičské zbrojnice. V letošním roce, stejně tak jako v letech 

předcházejících jsme upustili od opékání celého prasete, rovněž ani 

pečení vepřových kýt nebylo na programu dne a dělalo se vepřové 

maso na lodně. Maso bylo libové a určitě přišlo každému k chuti. 

Letošní akce se zúčastnilo 120 platících občanů, kteří strávili krásné 

odpoledne i večer, i když počasí nám moc nepřálo. Nepříjemný byl 

déšť v odpoledních hodinách. Ale pak se přeci jen vše k dobrému 

obrátilo. I letos byla k dispozici nafukovací atrakce a k tomu ještě 

kolotoč a děti skotačily až do samého večera. Na závěr nezbývá než 

všem, kteří se o zdárný průběh akce zasloužili poděkovat a přát si, 

abychom  

se za rok opět všichni ve zdraví na takovéto akci shledali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLA A DĚTI 

V pondělí 3. 9. 2018 z naší obce do základní školy nastoupily do první třídy čtyři děti a to Daniel 

Dragan, Jakub Vlček, Ondřej Hejzlar a Marianka Lukavská. 

Omlouvám se, že nemohu pro nedostatek místa napsat všechny informace a tak se příště vrátím 

k tomu, jak jsme se nechali příjemně překvapit dne 2. 7. 2018, k balonovému létání ze dne 7. 9. 

2018, k extrémnímu počasí v letním období a k volbám 2018.    

                                                                                                           Jaroslav Jarkovský 
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HASIČI ŘÍKOV  

V sobotu dne 25. srpna byl jednotce SDH Říkov ve 13:25 hodin vyhlášen poplach. Čtyři 

jednotky hasičů likvidovaly 

požár drtičky a hromad 

nadrceného materiálu ve firmě 

Agro CS v Říkově. Hasiči 

dostávali požár postupně pod 

kontrolu, hromady museli 

rozhrabat a prolít hasební 

látkou. Následně ještě naše 

jednotka zajišťovala dohled 

požářiště do nedělních ranních 

hodin. Událost se obešla beze 

škody. Na místě zasahovali 

profesionální hasiči 

z Jaroměře a dále jednotky 

SDH Velká Jesenice, Česká 

Skalice a Říkov. Byl to první 

zásah s naším novým 

vozidlem Mercedes. 

Na pozvání firmy, která pro 

nás vyráběla a dodala dopravní automobil - STS Prachatice, jsme se od pátku 17. 8. do soboty 18. 

8. 2018 společně s kolegy hasiči z České Skalice zúčastnili srazu hasičů a hasičské techniky 

PYROCAR 2018 v Přibyslavi u H. Brodu. Byla to velice vydařená akce, k vidění spousta nové i 

starší hasičské techniky, různé ukázky, např. zásah hasičů u dopravní nehody, slaňování a hašení za 

pomoci policejního vrtulníku, seskok parašutistů apod., zábava, bohaté občerstvení. Moc se nám to 

líbilo, příště pojedeme zase. 

 
V sobotu dne 25. srpna se naše družstva – muži a ženy zúčastnili hasičské soutěže v požárním 

útoku ve Vysokově. Tato soutěž je zařazena v seriálu Východočeské hasičské ligy a tak obě 

družstva měla proti sobě pořádnou konkurenci. Nakonec se s nastalou situací lépe popasovala 

děvčata, která se v těžké konkurenci umístila na devátém místě ze třinácti soutěžních družstev. 

Družstvo mužů bohužel nedokončilo útok v časovém limitu, takže bylo diskvalifikováno. 

Dne 4. září se všichni 3 velitelé z naší jednotky zúčastnili každoroční pravidelné cyklické 

odborné přípravy v autokempu Brodský, pořádané Hasičským záchranným sborem, která je 

povinná pro udržení a prohloubení odbornosti velitelů. Bez splnění odbornosti velitelů, ale i 

strojníků by jednotka SDH byla neakceschopná. 

                                                                    Luboš Lukavský – velitel JSDH obce Říkov                                                                                 
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Starosta: Veronika Velacková e-mail: ou.rychnovek@cmail.cz 

Místostarosta: Petr Krsek tel: 491 810 558 

 

SPORTOVNÍ KLUB RYCHNOVEK OSLAVIL 20 VÝROČÍ SVÉHO 

ZALOŽENÍ 

     Organizovanému sportu nebyla v minulosti na vesnicích věnována zvláštní pozornost. Mládež 

využívala místa na návsi nebo nejbližším okolí obce (Na Drahách nebo u řeky), kde provozovala 

různé sporty, např. kopanou, odbíjenou, lední hokej. V Rychnovku vznikaly a zanikaly sportovní 

spolky a organizace  (Sokol, klub kopané, SVAZARM). V roce 1964 bylo svépomocí vybudováno 

provizorní hřiště na poli Václava Láška v místě pod zastávkou ČSD.  

       Po 34 letech, v roce 1998, přišel Karel Červinka s nápadem vybudovat nové hřiště na 

volejbal. Postupně se k jeho nápadu připojili další a plány na areál dostávaly reálnou podobu. Za 

finanční pomoci obecního úřadu, v čele se starostou Miroslavem Hanušem, byl místo provizorního 

hřiště vybudován sportovní areál. Výstavbu dvou antukových kurtů provedla Firma Linhart ze 

Staré Boleslavi, nákladem 700 000,- Kč. V areálu byla dvě antuková hřiště na tenis, volejbal, 

nohejbal. Jedno hřiště vybudované svépomocí na volejbal a nohejbal a jedno hřiště na malou 

kopanou. K zajištění provozu byla ustavena mobilní buňka a chemické WC. Za velké podpory 

jednatele Luďka Žižky, byl 17. července 1998 „Sportovní klub Rychnovek“ zaregistrován. 2. srpna  

1998 se konala ustavující schůze Rychnovek", kde byli zvoleni členové výkonného výboru a 8. 

srpna byl předsedou klubu zvolen Zdeněk Prokop, místopředsedou Josef Khol, hospodářkou 

Blanka Fleková, správcem areálu Josef Lášek.               5. září 1998 v 8.00 zahájil klub svoji 

činnost. 

       Velmi aktivně se rozvíjela činnost klubu v následujících letech: 

-  v roce 1999 v soutěžích hráli tenisté, volejbalisté, hráči malé kopané, nohejbalu a hokejisté. 

Zakoupila se druhá buňka na šatnu, 

- v roce 2000 došlo k dalšímu rozšíření areálu o jedno antukové hřiště, které bylo z velké části 

vybudováno svépomocí, včetně tréninkové zdi. Postupně docházelo k dalšímu zvelebování areálu. 

Byla provedena výstavba stožárového osvětlení. 

 - v  roce 2002 byla dokončena opěrná zeď, položena zámková dlažba v prostoru na stolní tenis, 

na občerstvení a zastřešení těchto míst. Byla usazena sociální buňka a připojena na vodu a 

kanalizaci.  

- v roce 2003 se po odkoupení pozemku od bytovek vybudovalo parkoviště s příjezdovou cestou. 

Bylo přemístěno hřiště na volejbal.  

 - v roce 2004 byly vybetonovány základové pilíře s kotvením a postavena dřevěná stodola. V 

jižním rohu, kurtu č. 2, byla provedena základová betonáž a zbudována opěrná zeď. 

- v roce 2005 byly provedeny na stodole klempířské práce, položeny odpadové roury a napojeny 

na kanalizaci, položena střešní krytina a položena uvnitř zámková dlažba. Byla vybourána stará 

podezdívka s plotem u silnice a vysázeny túje a položeny nové dlaždice na chodník. Klub zakoupil 

garáž na uskladnění antuky a jiného materiálu. 

 - v roce 2006 byla ve stodole svařena posuvná vrata a pomocí makrolonu vytvořena ochrana 

proti nepřízni počasí. Byl vybudován sklad materiálu, zastřešeny pisoáry. 

- v roce 2007, za finanční spoluúčasti "Svazku obcí Metuje", obecního úřadu Rychnovek a 

sportovního klubu, byl vybudován na všech třech antukových hřištích a na volejbalovém a 

nohejbalovém hřišti automatický zavlažovací systém. 
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-  v roce 2009 okolo celé stodoly byla položena zámková dlažba. 

-  v roce 2010 na fotbalovém hřišti za brankami byly zabetonovány sloupy, svařena konstrukce 

pro záchytné sítě a zhotovena automatická závlaha s osmi tryskami. 

 - v roce 2013 jsme na nohejbalovém hřišti zprovoznili nový stožár osvětlení. 

 - v roce 2016, na začátku sezóny, jsme přestěhovali věci ze skládku a buněk do garáže a do 

bývalé kotelny u „teska“. Odpojili jsme buňky od všech sítí, demontovali přístřešky a skládek. 

Pomocí jeřábu jsme přestěhovali buňky na provizorní místo, kurt č. 4. Vykopali jsme trasu pro 

vodu a elektřinu k těmto buňkám. Vybagrovala se nová trasa pro odpad a buňka se sociálkami se 

napojila ke stávající kanalizaci. Od čerpadla na kurtu č. 1 a 2 až doprostřed kurtu č. 3 se ručně 

vykopala nová trasa pro silnější hadici na zavlažování a provedla se pokládka hadice a zahrnutí. 

Rozebrala se zámková dlažba na místech budoucí stavby. V tomto roce firma Matex z HK začala 

výstavbu nových sociálek se šatnami a kiosku se zastřešenou terasou. Tato stavba byla dokončena 

v červnu následujícího roku a financoval ji obecní úřad Rychnovek, pod vedením starostky, paní 

Veroniky Velackové. 

- v roce 2017, 31. března, jsme přemístili pomocí jeřábu a traktoru s valníkem buňky z kurtu  č. 

4. Kiosek jsme usadili na nově vytvořený základ pod schody, také jsme pro náhradní kiosek 

vykopali trasu pro vodu a elektřinu, položili chráničky a do nich umístili hadici, kabel a náhradní 

kiosek zprovoznili. Náhradní kiosek byl v plném provozu až do 21. června. V květnu firma Karla 

Špeldy zhotovila nový povrch kurtu č. 4 i s novou kanalizací pro odvod dešťové vody. V průběhu 

jara jsme dále napínali nová pletiva okolo sociálek, napnuli jsme jutovou plachtu na kurtu č. 1 a 2, 

instalovali jsme dělící síť mezi kurty č. 1 a 2. 

       V období uplynulých dvaceti let bylo provedeno mnoho dalších akcí při výstavbě, 

rozšiřování a údržbě areálu, na kterých se podíleli členové sportovního klubu. 

      V areálu pak bylo v uplynulých dvaceti letech organizováno mnoho sportovních akcí a 

turnajů. Naši členové dlouhodobě dosahují uspokojivých výsledků v tenisových soutěžích 

v nohejbalu, ve volejbalu, malé kopané, ledním hokeji a florbalu.                                                                                                                        

                                                                                    Martin Lášek 
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ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 

    Poslední dny 

prázdnin utekly jako 

voda a tak byl 3. září 

2018  slavnostně 

zahájen nový školní 

rok. V naší obci bylo 

ovšem toto zahájení 

ještě o něco 

slavnostnější. Od roku 

2006 naše základní 

škola fungovala v 

režimu odloučeného 

pracoviště ZŠ Jaroměř, 

Na Ostrově. Od 1. 9. 

2018 je škola opět 

samostatnou 

příspěvkovou 
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organizací, a jejím zřizovatelem je obec Rychnovek. Oficiální název je „Základní škola 

Rychnovek-Zvole, příspěvková organizace“, ředitelkou byla jmenována Mgr. Marie Nováková. Do 

první třídy letos nastoupilo 7 prvňáčků, celkový počet ve čtyřech ročnících je 24 dětí  Součástí naší 

školy je i oddělení školní družiny.   

Všem dětem, rodičům a zaměstnancům školy přejeme úspěšný školní rok, pevné zdraví a hodně 

radosti ze společné práce! 

 

 

ZVOLSKÉ POSVÍCENÍ 

     Ve dnech 5. – 8. října 

budeme jako každoročně 

slavit posvícení ve Zvoli. 

Čekají nás tři dny veselí a 

oslav, které pro své 

spoluobčany pořádají 

členové SDH Zvole. 

Součástí oslav bude 

tradiční pondělní 

posvícenský průvod. 

V letošním roce bychom 

chtěli během průvodu 

vysadit ve Zvoli na návsi 

novou lípu, jako 

připomínku dalším 

generacím na 100. výročí 

založení republiky. 

 

 

Podrobný program posvícenského veselí najdete na plakátech. Všichni jste srdečně zváni! 

 

VOLBY 2018 

     V letošním roce už jedny volby máme za sebou – prezidentské a jedny, ty opravdu důležité 

před sebou. Po čtyřech letech se ve dnech 5. a 6. října uskuteční volby do zastupitelstev obcí. 

Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00 

hodin 

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vám všem popřála šťastnou volbu a abych na tomto místě 

poděkovala stávajícím zastupitelům i členům výborů zastupitelstva obce Rychnovek za spolupráci 

a za jejich čas, který věnovali po celé čtyři roky rozvoji obce. Zároveň chci poděkovat i všem 

aktivním občanům, kteří se nějakým způsobem podíleli a podílejí na tom, aby se mám v naší obci – 

všech místních částech, dobře a spokojeně žilo. 

 Veronika Velacková  
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5 MINUT S POŽÁRNÍ OCHRANOU - ČIŠTĚNÍ, KONTROLA A REVIZE 

SPALINOVÉ CESTY 

S nadcházejícím podzimem začíná období příprav na topnou sezonu, jejichž nedílnou součástí by 

se měla stát kontrola spalinové cesty (laicky řečeno komína). Ta se týká všech kotlů na různé 

druhy paliv (pevná, kapalná, plynná). 

 Kontrolu je oprávněna provádět pouze osoba odborně způsobilá s živnost. oprávněním  

v oboru kominictví (kominík), která následně vydá zprávu o provedení kontroly. Kontrola se 

provádí  1x ročně, nejlépe před topnou sezonou. Ve zprávě jsou pak uvedeny všechny zjištěné 

skutečnosti (bez závad, nebo jsou-li nedostatky) a je důležité ji uschovat pro možné potřeby 

pojišťovny. Pokud to jde, kominík navrhne odstranění na místě a často po domluvě i provede, 

nelze-li, musí ohlásit písemně špatný technický stav příslušnému stavebnímu úřadu, nebo v případě 

nedostatků týkajících se požární bezpečnosti orgánu státního požárního dozoru. 

Pravidelným každoročním kontrolám by mělo předcházet čistění (mechanické odstranění 

pevných látek = sazí či kondenzátu), které může provádět majitel sám, nebo si zavolá kominíka. 

Zde se rozlišuje, jaký druh paliva užíváme a jak dlouhou topnou sezonu máme (celoroční x 

sezónní). Viz přiložená tabulka. Sezónním se rozumí provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující 

v součtu 6 měsíců v kalendářním roce. 

Poslední situací, kterou je majitel někdy nucen řešit je tzv. revize spalinové cesty. Jedná se o 

výjimečný stav. Obvykle se s ním setká, při začátku používání nového komínu (novostavba, či 

stavební úpravy stávajícího), při změně druhu kotle (z tuhých paliv na plynové atd.), chce se napojit 

do nepoužívané spalinové cesty (komína), po komínovém požáru, či při vzniku trhlin.  Revizi je 

oprávněna provádět pouze odborně způsobilá osoba, která je zároveň technikem komínů, revizním 

technikem spalinových cest a specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových 

systémů.  

Tip - pomoc při komínovém požáru: připravíme si na půdu dostatečné množství suchého 

sypkého materiálu na zasypání (cca 2 kbelíky písku, škváry). Suchý z toho důvodu, aby nedošlo 

k roztržení komínu působením přeměny vlhkosti v páru (1 l vody = 1 700 l páry). 

Tabulka – Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty 

zdroj:  Vyhláška č. 34/2016 Sb. Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, 

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při 

provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 

Za SDH Zvole, Mgr. Štěpánka Muzikářová 
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SDH VELKÁ JESENICE 

Vážení spoluobčané,  

 SDH Velká Jesenice oslavil v letošním roce již 135 let od svého založení. Oslava proběhla 

v sobotu 9. června, dopoledne se soutěžilo v požárním útoku. Domácí družstvo v tomto klání 

zvítězilo a získalo soudek piva, který věnoval starosta obce.  Odpoledne pak proběhla vlastní 

oslava, k tanci a poslechu hrála skupina Ano, při které se slavilo s dobrým mokem a dobrým jídlem 

až do pozdních nočních hodin. Ale jen oslavami hasiči nežijí. Během července a srpna měla 

zásahová jednotka šest ostrých výjezdů. Jednou to byla spadlá větev, která potrhala elektrické 

vedení. Jednou to bylo hledání dvou pohřešovaných nezletilých dívek, dívky se našli, akce skončila 

úspěšně. Jednou likvidovali vosí báně. Třikrát byla jednotka u požáru. První byl požár lesního 

podrostu u České Skalice, druhý požár kravína mezi Královou Lhotou a Českým Meziříčím, třetí 

byl požár rašeliny v areálu firmy Agro Česká Skalice.   

                                                                           Břetislav Krčil, místostarosta SDH Velká Jesenice                                         

 

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ 

V tělocvičně ve Velké Jesenici můžete znovu navštěvovat tradiční taneční pro dospělé.  Tančí se 

vždy v sobotu odpoledne a v podvečer. Program je jak pro začátečníky, tak pro dospělé. Společný 

věneček je naplánován na 10. listopadu. Bližší informace se dozvíte u tanečních mistrů na 

telefonech 734559716 a 608254424. 

  

 

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

Obec má hotovou studii, která navrhuje několik preventivních opatření proti povodňovým 

škodám.  

Meze na polích - Na svažitých polích v okolí obce byly navrženy meze, které mají zadržet nebo 

přibrzdit přívalové srážky stékající do vsi. Tyto meze však na svých polích nechtějí někteří 

majitelé. Zůstane tedy jen u plánů, které zůstanou připravené, kdyby se názor vlastníků změnil. 

Úprava koupaliště – Pro bezpečnější průtok struhy obcí bude upraveno stávající koupaliště a 

propustek pod ním. Koupaliště bude mít prostor pro zadržení části rychlých přívalových srážek. 

Propustek pod ním už nebude hrozit ucpáním jako nyní. 

Struha nad Veselicí – Teď teče rovně po cizích pozemcích, ale dojde k majetkovému vyrovnání 

tak, aby struha tekla po obecním a její koryto se mohlo udržovat.  

Povodňový obtok Veselice – Při povodních by Metuje mohla obtékat Veselici průlehem „V 

Lukách“ po levé straně toku a nehrozit vylitím doprava mezi domy. Vlastníci pozemků ale tento 

záměr opět na svých pozemcích nechtějí a ani pozemky pro vybudování neposkytnou. 

 

http://www.velkajesenice.cz/
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ÚZEMNÍ PLÁN 

Územní plán je dokument, který říká, kde a co se v budoucnu bude moct stavět a kde zůstanou 

pole. Na úřadě se už teď scházejí požadavky na jeho změny. Vyzýváme tedy hlavně majitele, kteří 

uvažují o změně využití svých pozemků, aby se na úřadě přihlásili. 

 

BUDOU VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 

Ve dnech pátého a šestého října budou volby do obecního zastupitelstva. Kdo jen trochu chtěl, už 

je snad na kandidátce. A kdo nechce být jen generálem po boji, ať určitě přijde k volbám. 

 

hezký podzim, Petr Jeništa 

 

 

KNIHA POVĚSTI OBCÍ DOLNÍ METUJE K PRODEJI NA OBECNÍM 

ÚŘADĚ 

Kniha pověstí z mikroregionu Metuje (Bohuslavice, Černčice, Jasenná, Nahořany, Rychnovek, 

Říkov, Slavětín, Šestajovice, Velká Jesenice, Vršovka), doplněná ilustracemi Petra Netíka. Kniha je 

k zakoupení na všech obecních úřadech obcí Svazku Metuje. 

 

Cena: 70 Kč 

 

 

 

  


