Obec Rychnovek informuje
Září / 2022
Vážení spoluobčané,
přinášíme vám další číslo našeho informačního zpravodaje, ve kterém
vás chceme seznámit s aktuálním děním v obci a pozvat vás na
plánované kulturní akce.

*
Dokončené akce
Jak bylo v předchozích vydáních avizováno, letošní léto bylo opravdu
doslova „AKČNÍ“, tak si pojďte na následujících stránkách prohlédnout,
co se vše podařilo zrealizovat.
Oprava prašných cest
Prašné cesty ve správě
obce Rychnovek jsou
využívány nejen jako
obslužné
komunikace
k přilehlým
polím
a loukám, ale také jako
vycházkové trasy pro naše
občany. Cesty nebyly
dlouhodobě
v dobré
kondici, proto jsme využili
možnosti opět získat
recyklovaný
materiál
a povrch cest byl opraven.
Nejprve přišel na řadu
úsek
k řece
Metuji
v celkové délce skoro
1 km a následně i úsek přes
zvolská draha v celkové
délce přes 1,3 km.

Kontejnerová stání
V Rychnovku u obecního úřadu a ve Zvoli u bývalého obchodu byla
vybudována nová kontejnerová stání, která ještě budou pracovníky obce
doplněna o oplocení. Celá akce byla realizována za finanční podpory
v podobě dotace Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Evropských
strukturálních
a
investičních
fondů,
a to ve výši 85 % nákladů.

Výstavba sítí pro areál Tesko
V areálu Tesko bylo zapotřebí vybudovat novou elektrickou přípojku
tak, aby objekt nebyl závislý na připojení z bývalého vojenského areálu,
tak jak tomu bylo dosud. Současně s kabelem byla položena nová
splašková a dešťová kanalizace a následně upraveny zpevněné plochy.
Stavba byla realizována vlastními silami pracovníků obce. Elektrikářské
práce provedl pan Prášek, kterému tímto děkujeme za bezproblémovou
spolupráci.

Oprava kříže na Doubravici
Po již realizovaných opravách
drobných
sakrálních
staveb
v Rychnovku a ve Zvoli se
podařilo zrenovovat pískovcový
kříž na Doubravici. Součástí
rekonstrukce bylo
obnovení
písma, konzervace celého těla
pomníku aj. Za precizní práci
děkujeme restaurátorovi panu
Vítu
Kotrbáčkovi
z Hořic.
Zároveň s tím byl vybudován
nový betonový základ, opraveno
oplocení, které se ještě dočká
nového nátěru.

Oprava vrtu zdroje pitné vody
Ochrana životního prostředí by
měla být pro všechny z nás
samozřejmostí. Tím spíš, jedná-li
se o šetření vodou. Z našeho
zdroje u úpravny vody v Borku,
mnoho let unikala pitná voda,
která byla splavována do řeky.
Z toho důvodu jsme začali
plánovat rekonstrukci vrtu. Byl
zpracován projekt na opravu jeho
opláštění. Podle něj následně
proběhla i samotná realizace
opravy. Po dobu rekonstrukce
doplňovaly vodu do vodojemu
sbory
dobrovolných
hasičů
z Velké Jesenice a České Skalice, za což jim mnohokrát děkujeme.
Zároveň děkujeme i všem občanům, kteří s vodou po dobu opravy
maximálně šetřili. Díky tomu nedošlo k žádnému výpadku dodávky
vody pro občany. Nyní je vrt opraven a není pochyb, že nám díky
své vydatnosti bude sloužit dlouhá léta.

Hasičská zbrojnice Zvole
Významnou stavbou nejen pro požární ochranu v obci je bezesporu nová
hasičská zbrojnice ve Zvoli. Demolice původní zbrojnice byla provedena
na jaře roku 2021, stavba nové pak začala v srpnu 2021. O jejím průběhu
jsme vám přinášeli pravidelné informace. Nyní, po roce budování
proběhlo 3. září její slavnostní otevření. Na odpolední slavnost volně
navazovala večerní pouťová zábava. O hudební doprovod se
v odpoledních hodinách postarala dechová kapela Stavostrojka
z Nového Města nad Metují. Večer roztančila všechny zúčastněné kapela
Styl.
Při slavnostním otevření byla zbrojnice posvěcena novým panem
farářem Adamem Depou. Štěstí popřáli i zástupci hasičů, a to konkrétně
pan František Kraus za OSH Náchod a pan Jaroslav Faltus za okrsek
Jaroměř.

Na tomto místě bychom rádi poděkovali členům SDH Zvole,
kteří přiložili ruce k dílu a podíleli se na demolici původního objektu
i dokončovacích pracích. Celkem odpracovali v součtu více než 650
brigádnických hodin. Přejeme nejen všem členům sboru, ale i celé
veřejnosti, aby stavba, která se stala největší investiční akcí minulých let,
sloužila ještě mnoha generacím.

*
Probíhající výstavba chodníků
Novostavba chodníku mezi Rychnovkem a Zvolí
Letošní rok se v naší obci nese ve znamení staveb, jejichž hlavním
účelem je zvýšení bezpečnosti chodců. Prvním úspěchem je téměř
dokončená stavba chodníku mezi Rychnovkem a Zvolí, který propojuje
již existující chodníky v Rychnovku a ve Zvoli. Po jeho dokončení bude
možno dojít na místa zastávek veřejné dopravy (autobusové i vlakové),
nebo třeba do základní i mateřské školy bezpečně po chodníku.
To uvítají rodiče školáků, občané dojíždějící do zaměstnání,
ale i pejskaři a ostatní chodci. Podél chodníku bylo současně
vybudováno několik parkovacích míst, byly upraveny objekty
pro vsakování a odvod dešťových vod. Zároveň byl zokruhován veřejný
vodovod a dobudován chybějící úsek dešťové kanalizace. Stavbu
realizuje firma Dlažba Company s.r.o. z Černožic. Na financování tohoto
díla je čerpána dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a to
ve výši 85 % z uznatelných nákladů. Jelikož práce stále probíhají,
tak i nadále prosíme motoristy o trpělivost a zvýšenou opatrnost
při průjezdu stavbou.

Novostavba chodníku ve směru na Nové Město nad Metují
Souběžně s další etapou opravy krajské komunikace Jaroměř – Nové
Město nad Metují probíhá výstavba velmi potřebného chodníku
vedoucího až na okraj Rychnovka. Chodník v tomto úseku byl po dlouhá
léta zbožným přáním, a to hlavně kvůli neustále rostoucímu provozu
na silnici II. třídy. Až letos se realizace stala skutečností a je výsledkem
tvrdého vyjednávání a kooperace s krajským úřadem a dalšími
institucemi. Aby mohl chodník ve zmiňovaném úseku vzniknout, bylo
zapotřebí získat části soukromých pozemků, posunout dosavadní ploty
i sloupy elektrického vedení. Podél nově rekonstruované silnice byl
opraven i stávající úsek chodníku (od bývalé kovárny k č. p. 6) včetně
dešťové kanalizace, která byla ve špatném technickém stavu
a bez kontrolních šachet. Po opravené krajské komunikaci bychom se
měli projet podle předběžného plánu počátkem října. Celá stavba byla
administrativně velmi náročnou akcí, proto jsme rádi, že se vše povedlo
a těšíme se, až bude možné chodník využívat. Děkujeme všem
obyvatelům žijícím v okolí opravovaného úseku silnice za trpělivost
a pochopení, velmi si toho vážíme.

*
Volby 2022
Již 23. a 24. 9. nás čekají komunální volby do zastupitelstva obce. Z toho
důvodu přinášíme pár informací, které stojí za to připomenout. Volební
místnosti
máme
v naší
obci
dvě
–
první
v budově
ZŠ Rychnovek – Zvole, kde mohou volit občané Rychnovka a Zvole;
druhou místnost najdete v obecním domě na Doubravici, kde mohou
volit občané z Doubravice. Pro občany, jejichž zdravotní stav
neumožňuje nebo výrazně komplikuje volit ve volební místnosti, je zde
možnost využít volbu do přenosné urny. Pokud této možnosti chcete
využít, stačí kontaktovat obecní úřad nebo v den voleb okrskovou komisi
na telefonní kontakty níže.
Obecní úřad Rychnovek: tel 491 810 558 nebo 724 186 810
Volební místnost ZŠ Rychnovek-Zvole 78: tel. 721 235 220
Volební místnost Doubravice u České Skalice: tel. 776 695 566
Otevírací doba volebních místností
pátek

23. září 2022

od 14:00 do 22:00

sobota

24. září 2022

od 08:00 do 14:00

Do zastupitelstva se volí 9 členů (tzv. zastupitelů).
Volební lístky: Jak probíhá úprava a křížkování
Na rozdíl od jiných voleb nestačí hlasovací lístek jen vložit do obálky.
Aby byl hlas platný, je nutné křížkovat jedním z následujících způsobů:
•
•

•

Označit křížkem jednu volební stranu – takto hlasujete pro kandidáty
dané strany v pořadí, v jakém jsou uvedeni na hlasovacím lístku.
Označit křížkem vybrané kandidáty z kterékoliv volební strany –
maximálně můžete rozdat tolik křížků, kolik je členů zastupitelstva.
Máte možnost kombinovat kandidáty z libovolných stran.
Propojit oba výše uvedené způsoby – přednostně získají hlasy
jednotliví kandidáti označeni křížkem. Hlasy zbývající do počtu
členů zastupitelstva se přiřadí kandidátům strany, kterou jste
zakřížkovali, a to dle jejich pořadí na hlasovacím lístku.

*
Činnost místních spolků
Spolek vodních sportů
Jako každý rok bylo na řece Úpě veselo a Spolek vodních sportů Zvole
uspořádal již 13. ročník Úpění. Organizátorům děkujeme za pobavení
a připravení občerstvení v Borku. Níže si můžete přečíst přepis
novinového článku autora Petra Marečka pro MF Dnes a prohlédnout
fotografie některých z plavidel.
„Jak neupadnout do zoufalství, když situace zdá se býti vážnou? Putin
za humny, ruské vejce stojí skoro 40 korun, z malování čertů na zeď se
stává celonárodní hnutí, dunivá hloupost kvete ve všech barvách
a experti se množí snad už i dělením. Kde brát naději i víru ve dny příští?
V masarykovské drobné všední práci a v Havlově občanské společnosti,
tedy ve spolkovém životě, ať už jde o hasiče, ochotníky, nebo amatérské
řekoplavce. Moje vášeň dělat bramboráky ve velkém kdekoliv nás totiž
o víkendu zavedla na 13. doubravicko – zvolské úpění
ve Zvoli u Jaroměře. Recesistický podnik má svá letitá pravidla, jde
o to pobavit sebe i druhé, překvapit a třeba se i zcákat. Tak i tak.
Švejk pluje s berlemi na Bělehrad, mašina kouří a krásná průvodčí štípe
lístky, někdo pustil na vodu fotbalové hřiště, mumie pyramidu, vedle
plují tři Teletubies. Nechybí elfové ani piráti, hastrman jak z Lucerny
s vílou, zalidněný větrný mlýn jako z holandské krabice na kroupy
i tanker šejka z Dubaje, místo nafty sud piva. Tři vesnice v čele s dětmi
se skvěle baví, odpoledne všichni pospolu usednou k jedné pípě
(i bramborákům samosebou) a k muzice. Jestli každá ves u nás má takhle
zdravé jádro, nemůže to s námi skončit špatně.“

Více fotek naleznete na facebookových stránkách Vodní spolek Zvole.
Všem řekoplavcům zdar a těšíme se na příští ročník!

Sportovní klub
Letošní rok jsme začali zvolením nového předsedy Michala
Ponikelského, který po 18 letech na tomto postu vystřídal Martina Láška.
Po covidové pauze se letos odehrály okresní, krajské a regionální soutěže
v tenise. Celkem soutěžilo 10 družstev tenistů, což dělalo 36 domácích
utkání a stejný počet na hřišti soupeřů. V okresních soutěžích jsme měli
zastoupení ve třech kategoriích - žáci, muži a veteráni.
Naši žáci se umístili na celkovém 2. místě. Muži za nimi nezaostali
a v soutěži 4+0 obsadili také 2. příčku. Veteráni soutěžili ve třech
kategoriích. Nejvyšší soutěž je okresní přebor, kde skončili na 3.místě.
Dále se zúčastnili okresní soutěže – v té jsme měli zastoupení dvou
družstev s umístěním na 2. a 4. místě. A posledním družstvem v této
soutěži byli veteráni 55+, kteří obsadili 4. místo.
V krajské soutěži nás reprezentovalo jedno smíšené družstvo, které hraje
již 2. rokem Královehradeckou soutěž 1. třídy. Hlavním cílem před
sezónou bylo se v této soutěži udržet. Což se povedlo a ještě navíc přidali
bonus - o vlásek jim unikl postup do vyšší soutěže, kdy tři družstva měla
stejný počet vítězství, tudíž rozhodovaly jednotlivé body. To je odsunulo
na krásné celkové 2. místo.
V regionální tenisové lize reprezentovala tři družstva. Nejvyšší 1. ligu
naše družstvo tenistů hraje již stabilně několik let a obsadilo 1. místo.
Dále jsme měli zastoupení ve 4. lize, kde hráči obsadili 2. místo
a postupují do vyšší 3. ligy a poslední družstvo hrálo 6. ligu - i těm se
podařilo umístit na krásném 2. místě a zajistit si postup do 5. ligy.
Kromě soutěží se tenisté zúčastnili i různých turnajů v kraji, i v Praze.
Náš klub byl pořadatelem tenisového turnaje dvouher a čtyřher, dále
tenisového turnaje čtyřher veteránů.
Další novinkou v našem klubu je návrat volejbalu mužů, kde máme
zastoupení v okresní soutěži. Letos se také u nás po pauze pořádal
volejbalový turnaj smíšených družstev, nohejbalový turnaj a trojboj s
prostřeno.
Obrovský úspěch zaznamenali naši hokejisté, kteří v lize
neregistrovaných v sezóně 2021-2022 obsadili 1. místo a zasluhují
obrovskou gratulaci. Koncem září rozjíždějí další sezónu, tak jim přijděte
fandit, aby tento triumf obhájili.

Mimo soutěží naši členové hrají i celoroční turnaj tenistů, probíhají
tréninky dětí v tenise, trénují zde nohejbalisti a pravidelně se schází parta
volejbalistek a volejbalistů, kteří mezi sebou mají i děti.
Kromě sportovních akcí jsme pořádali i kulturní akce, kterou zahájil
dětský karneval, kterého se zúčastnil rekordní počet dětí. Dále proběhla
ochutnávka vína a dětský den. Vše v hojném počtu zúčastněných.
Co nás ještě čeká?
- 29.10. 2022 posvícenská zábava,
- 1. adventní víkend rozsvícení vánočního stromu u obecního úřadu
s představením Živý betlém,
- 17.12.2022 opékání vánoční kýty na hřišti,
- dále v prosinci tradiční turnaj v badmintonu a vánoční turnaj
v kuželkách.
Na všechny akce Vás srdečně zveme!!
Za SK Rychnovek Blanka Fleková

*
Zájezd do pražského divadla

*
…. pár slov závěrem
Vážení a milí spoluobčané,
těchto „ … pár slov na závěr“ je pro mě tentokrát velmi speciálních. Není
to jen pár slov na závěr tohoto vydání zpravodaje, ale i pár slov na závěr
mých 12 let starostování. Jak asi většina z vás už ví, rozhodla jsem se v
nadcházejících volbách do zastupitelstva obce už znovu nekandidovat.
Když se naše obec stala před 22 lety domovem i naší rodiny, asi by mě
ve snu nenapadlo, že jednou budu stát v jejím čele. V roce 2006 jsem
byla zvolena do zastupitelstva obce a po volbách v roce 2010 jsem se
stala starostkou. Vstupovala jsem do nového životního období
s odhodláním se „starat“ a se spoustou plánů a představ. Některé se
podařilo naplnit, některé pochopitelně ne, to už tak v životě chodí.
Na tomto místě bych chtěla podotknout, že to, co se nám v obci za ta léta
povedlo, bylo vždy výsledkem kolektivního rozhodování zastupitelstev,
se kterými jsem měla tu čest spolupracovat a práce všech mých
nejbližších spolupracovníků.
Nyní, na konci volebního období Vám chci poděkovat za Vaši důvěru,
kterou jste mi po celá léta dávali. Vaší důvěry si velmi vážím, dodávala
mi sílu a jen díky ní jsem mohla být 12 let starostkou obce Rychnovek.
Samozřejmě musím na tomto místě poděkovat i všem, kterým nebyl
a není život v naší obci lhostejný a jsou ochotni přiložit ruku k dílu
kdykoliv je potřeba. Poděkovat chci i zaměstnancům obce a své rodině,
že to se mnou celou dobu vydrželi.
Nyní pár dní před volbami, přeji Vám spoluobčanům a v této chvíli
i voličům, šťastnou ruku při výběru nových zastupitelů obce. Vybírejte
uvážlivě. Svému nástupci se budu snažit maximálně pomáhat a budu mu
držet palce na té jeho nové cestě. Věřím, že Rychnovek, Zvole
i Doubravice budou dál vzkvétat a budou tím nejlepším místem k životu
pro nás všechny.
Veronika Velacková

