Rychnov nad Kněžnou
Kraj: Královéhradecký

Okres: Rychnov nad Kněžnou

Správní obvod: Rychnov nad Kněžnou

GPS souřadnice: 50.165965N, 16.277684E

Nadmořská výška: 320 m n. m.

První pís. zmínka: 1258 (764 let)

Počet obyvatel: 10 606

PSČ: 516 01

Adresa URL: www.rychnov-city.cz

Současnost obce Rychnov nad Kněžnou
Město Rychnov nad Kněžnou má dobrou občanskou vybavenost, nachází se zde mateřské, základní a
střední školy, knihovny, kino, galerie a plno dalších kulturních zařízení.
Díky odkazu Karla Poláčka a dalších osobností historie města se každoročně koná několik kulturních
akcí, které svým významem přesahují rámec města. K městu již nerozlučně patří festival Šlitrovo
jaro, začátkem léta se v netradičních prostorách města konají atraktivní divadelní představení a
koncerty pod názvem Poláčkovo léto. Velkou tradici má Rychnovská osmička, soutěž amatérů a tvůrců
videoprogramů s mezinárodní účastí. Zcela originální a u nás vyjímečná akce Filmový smích je
každoročně na podzim věnována profilu některého z předních tvůrců či představitelů naší
filmové komedie.
Ve městě také najdeme lékařské zařízení, lékárny, muzea a další.
Na Starém náměstí v historické budově rychnovské radnice se nachází ojedinělé Muzeum hraček,
které mapuje výrobu a historii hraček v období let 1880–1980. Návštěvník zde může obdivovat hračky
chlapecké i dívčí, tovární i domácí výroby. Součástí muzea je i malá expozice věnovaná M. D.
Rettigové, která v těchto prostorách žila a zde také dopsala svoji proslulou kuchařku.
Město Rychnov nad Kněžnou podporuje také pohybové vyžití občanů, mimo jiné organizované
činnosti ve sportovních oddílech. V letních měsících nabízí město rekonstruované koupaliště v
přírodním prostředí lesa Včelný. V zimních měsících je k dispozici krytá ledová plocha a plavecký
bazén. Nedaleko kluziště je sportovní areál města s fotbalovým stadionem a dalším fotbalovým hřištěm
s umělým trávníkem i osvětlením. V sousedství jsou tenisové kurty a kuželna se čtyřmi dráhami.
Sportoviště v Rychnově nad Kněžnou:
Zimní stadion - veřejné bruslení, RHLU stadionu
BR Sport Centrum - tenis, squash, badmintonJavornická 1705
Sportovní hala, tělocvična, volejbalové kurty GymnáziaHrdinů odboje 36
Tělocvična ZŠ MasarykovaSmetanova
Sportovní areál ZŠ JavornickáJavornická 1596
Sportovní hala VOŠ a SPŠU Stadionu
Sokolovna, beach volejbal, tenis, kickbox, ...Masarykova 895
Sokolské hřiště - umělá hrací plochaMasarykova 895
Fotbalový a atletický stadion (v rekonstrukci)Stadion
Volejbalový areál SímankaSmetanova
Bowling Club Rychnov nad KněžnouNové domy 1182
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Bowling club Sporthotel Weldis Dlouhá VesDlouhá Ves 104
GAPA centrum - bowling, squash, ricochetMírová 1474
Šachová škola PandaSpolečenské centrum 1492
Cyklistické a běžecké trasy - Les VčelnýNa Trávníku
SpinningPanská 1492
PuJaMi - půjčovna motokár, čtyřkolek, motokrosNa Jamách 1614
Dětské dopravní hřištěU stadionu - Autoškola
Kuželna TJ STARTU Stadionu
ZO KynologieNad Lipovkou 506
Koupaliště VčelnéPanská Habrová - Včelné
FIT Klub - Společenské centrumPanská 1492
Sauna Dlouhá Ves; Cyklobar saunaDlouhá Ves 112
Bowling, koloběžky, minigolf, ...Letovisko Studánka
Tenisové kurtyJavornická 1650
ŠIN-KYO KarateNa Trávníku
SK8 PARK + DOWN HILL PARKNa Jamách
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