Kronika města Rychnova u Jablonce nad Nisou za rok 2009
Rok 2009 v politické, ekonomické a společenské oblasti nevybočoval z předcházejících let.
Lidé byli tvrdě postiženi světovou hospodářskou krizí se všemi jejími dopady. Ve II. polovině
roku ovlivnila svět tzv. prasečí, někdy mexická chřipka. Na řadě míst světa přetrvávaly
válečné konflikty. Nejkrutější zřejmě byly v oblasti Blízkého východu mezi Izraelci a
Palestinci, která přinesly smrt přibližně patnácti stům lidem, o dopadech ekonomických a
morálních nemluvě. Irán spustil v únoru jaderný reaktor své první elektrárny, čímž potvrdil
obavy světa z možné výroby atomové zbraně a jejího zneužití ve válečném konfliktu. V Iráku
a Afghánistánu umírali koaliční vojáci, ale především tisíce prostých lidí. V pořadí čtyřicátý
čtvrtý president USA Barack Obama složil na schodišti Kapitolu 20. ledna ústavou
předepsaný slib. V následujícím měsíci se vyjádřil, že je třeba s Íránci jednat stejně jako
s umírněnými příslušníky talibánského hnutí.
60. výročí existence Atlantického paktu přineslo přijetí Chorvatska a Albánie do této aliance.
Prakticky po celý rok se objevovala nespokojenost lidu s vedoucími politiky v některých
zemích Afriky, Asie i Jižní Ameriky. Severní Korea přes většinový odpor světa vyzkoušela
nukleární nálož, což jen potvrdilo její zařazení mezi „země zla“ naší planety. Světový i náš
tisk přinášely informace o praktikách vůči vězněným především na Quantanámu,
uskutečňovaných za vlády amerického presidenta Bushe, i při válce v Iráku a o smrti diktátora
Husajna. V popředí zájmu byla i existence tajných vězení CIA i v Evropě. B. Obama s chotí
navštívili v rámci svého evropského turné 5. dubna i náš stát. Americký president zde
představil svůj plán globálního odzbrojování.
Papež Benedikt XVI., hlava katolické církve světa, po tři dny v období svatováclavských
oslav pobýval v naší zemi. Setkal se nejen s čelními představiteli státu, ale i s desetitisíci
věřících v Praze, Brně i Staré Boleslavi. Čeští novináři označili rok 2009 v naší zemi rokem
sametového masakru. ČR se stala ústřední postavou Evropské unie. Na počátku roku vyvinuli
političtí představitelé a najmě předseda vlády M. Topolánek značné úsilí při řešení ropné
krize. Ne vždy se jim v pozdějším období dařilo stejně úspěšně. Prezident V. Klaus
v Evropském parlamentu nalezl pro své názory podporu jen u skupiny euroskeptiků. Rovněž
ministerský předseda Topolánek nesklidil příliš kladnou odezvu za výrok o kolabující
ekonomice USA jako „cestě do pekel“.
Koncem měsíce března zásluhou ČSSD došlo k pádu Topolánkovy vlády. Po následujících
tahanicích mezi ODS a ČSSD došlo k vytvoření úřednické vlády, do jejíhož čela byl postaven
rozhodnutím presidenta republiky po řadě náročných jednání 5. dubna Jan Fischer. President
republiky předvedl svoji „one man show“ při podepisování Lisabonské smlouvy. Svůj podpis
pod tento důležitý dokument podmínil výjimkami z Listiny základních lidských práv k vztahu
k Německu. Součástí dohod při sestavování úřednické vlády byl i termín mimořádných
parlamentních voleb stanovený na 9. - 10. říjen. Leč po krátké době předvedl „mistr taktiky“
poslanec Melčák svůj krok a nenápadným ústavním protestem u Ústavního soudu mimořádné
volby zpochybnil. Soud jeho názor podpořil. J. Paroubek, předseda ČSSD, provedl vpravdě
veletoč ve svých názorech a zasadil se mimo jiné o to, že volební akt byl odložen na rok 2010.
Přesto země zažila jednu z nejbombastičtějších volebních kampaní co do výše vynaložených
prostředků, především oběma vedoucími stranami. A nejenom to. Probíhaly akce, které česká
společnost v době voleb dosud nepoznala. Na hlavu předsedy sociální demokracie létaly
desítky syrových vajec, tvář jeho soupeře M. Topolánka naopak „zdobily“ šrámy od
hozených kamenů. O své se silně hlásila nově vzniklá strana TOP 09 s dvojicí Schwarzenberk
- Kalousek. Bulvární tisk jitřil českou společnost choulostivými snímky předsedy vlády
Topolánka ve vile italského premiéra za přítomnosti velmi spoře oděných žen i fotografiemi
společně trávených dovolených v kruhu českých lobistů a významných představitelů české
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ekonomiky. S novinkou přišly v přípravě na volby i nově se utvářející politická uskupení,
která hlásala boj proti „papalášům a politickým dinosaurům“. Průzkumy renomovaných
agentur ukazovaly, že strana zelených ve společnosti ztrácí svoji přitažlivost, problémy se
začaly ukazovat kolem KDU – ČSL.
Fungování naší republiky v čele Evropského parlamentu ukončil 30. červen. Naši politici
rozhodně nesklidili potlesk Evropy za to, že dali přednost domácím půtkám o moc v zemi
před celoevropskými záležitostmi. Řada novinářů s notnou dávkou ironie reagovala na slogan
„Evropě to osladíme“, připravený k našemu předsednickému působení především tím, že po
něm zbylo na centrálních úřadech několik tun exkluzivně zabalených kostek cukru, jimiž si po
červnu úředníci sladili čaj a kávu. Jen dopravní kolaps způsobil, že premiér Fischer předal
presidentem podepsanou Lisabonskou smlouvu včetně dodatku s krátkým opožděním.
Dodatek rozhodně nebyl po chuti představitelům německého ladsmanschaftu.
Ve druhé polovině roku upozornili žurnalisté na kauzy několika českých zahraničních vojáků,
kteří „vyzdobili“ své přilby emblémy nacistických jednotek, zapletli se i do afér s používáním
a pěstováním opiátů i do šíření pornografie.
Problémy na Právnické fakultě Západočeské university v Plzni ukázaly, že je cosi shnilého i
na vysokých školách. Mnozí studenti zde konali zkoušky před neschválenými zkušebními
komisemi, celá řada rigorozních prací měla nedostatky, mnohé práce a údaje o studiu se
nepodařilo dohledat. Je smutnou skutečností, že se rozhodně nejednalo o prosté studenty, ale i
o občany s významnými společenskými a politickými funkcemi i v ústředních orgánech státu.
Plzeňská kauza rozhodně obohatila oblast vtipů, které kolují po vlastech českých a
moravských. Na podzim si naše země připomněla 20. výročí „sametové revoluce“, svět pak
pád berlínské zdi s následujícím rozpadem tzv. socialistického bloku.
Svět i naši zem postihla „prasečí chřipka“, o níž se v kronikářském zápise ještě zmíním. Do
centra zájmu české policie se dostal i prezident Nejvyššího kontrolního úřadu ČR Ing. F.
Dohnal, mimo jiné i poslanec Parlamentu ČR P. Wolf, stejně jako modelky L. Váchová a A.
Verešová. 19. dubna ve Vítkově na Opavsku provedla skupinka extremistů žhářský útok na
devítičlennou romskou rodinu. Dvouletá Natálka byla těžce popálena, musela být čtyři měsíce
držena v umělém spánku a v té době jí provedli lékaři celou řadu náročných operací. Domů se
vrátila až 2. prosince
Jablonecko navštívil na počátku června kardinál Vlk. Vedle jednání s církevními i státními
představiteli okresu si prohlédl i místní mincovnu, kde měl možnost se seznámit s medailí
připravovanou k návštěvě papeže Benedikta XVI. Eurovolby ukázaly modrou tvář naší
oblasti. V nich dominovala ODS s 36,52 % před ČSSD s 18,1 % a KSČM, které dalo své
hlasy 11,94 % voličů. K volbám se dostavilo celkem 27,48 % oprávněných voličů, což téměř
koresponduje s celostátním průměrem 28,22 % zúčastněných občanů. Jako černá nit se po
celý rok vinul Jabloneckem nárůst nezaměstnanosti, která v polovině roku dosáhla 10 %.
Chlouba naší oblasti v minulých letech - sklářství a bižuterní průmysl - se stále více propadaly
ke dnu, své si prožil textilní průmysl a jablonecký Liaz již v minulých letech. 1. srpna končily
sklárny v Železném Brodě, stejný osud postihl o dva měsíce později i bižuterní Group
Jablonex. Nezaměstnanost na konci roku dosáhla 12,8 % na Jablonecku, nejhůře bylo na
Železnobrodsku, kde bylo bez práce 13,3 % práceschopného obyvatelstva.
Souboru Iuventus Gaude ze Základní umělecké školy v Jablonci nad Nisou se dostalo té cti,
že mohl 26. září v kostele Panny Marie Vítězné na Malé Straně v Praze zazpívat papeži při
jeho podzimní návštěvě republiky.
Měsíc říjen přinesl do naší oblasti sněhovou kalamitu, jež si na odstranění vyžádala více než
deset milionů korun. I k nám dorazila „prasečí chřipka“ a tradiční chřipková epidemie
provázená uzavřením škol a nemocnic v Jablonci nad Nisou i okolních městech.
Letošní rok byl rokem prudkých přírodních změn. Koncem června – kolem 26. 6. – zasáhly
naši zem silné povodně, které přinesly nejen stamilionové škody, ale připravily o život třináct
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občanů. O měsíc později přišla nečekaná bouřková smršť. 23. července se na mnoha místech
prakticky neustále otevírala obloha po světlech blesků. Následná sucha roztrpčila mimo jiné i
houbaře, kteří si mohli nechat snít o podzimních houbařských žních. Zcela nečekanou byla
říjnová sněhová kalamita prakticky ve dnech 13. – 20. října. Nejhrozivějším byl 15. říjen, kdy
v ČR zasahovali hasiči při nejrůznějších kalamitních akcích ve více než pěti stech případech,
na 50 tisíc domácností se octlo v nejkritičtějších dnech na kratší nebo delší dobu bez
elektrické energie.
V průběhu roku zemřela celá řada velikánů z oblasti světové i naší kultury. Mezi největší jistě
patřil král světového popu M. Jackson, nezapomenutelný filmový tanečník a herec P. Swayze
a herečka Fawcetová.
U nás lidé nejvíce želeli smrti sedmdesáti šestiletého Waldemara Matušky, spisovatele M.
Švandrlíka i vynikajícího divadelního a filmového herce i režiséra O. Krejči. Sportovci se
rozloučili se slavným fotbalovým „šutérem“ hráčem Slavie F. Veselým, svět lyžařských
oblouků přišel o lyžařského básníka na sjezdových a slalomových tratích Toni Sailera.
Liberecké mistrovství světa v klasickém lyžování ve dnech 18. 2. – 1. 3. se našim sportovcům
příliš nevyvedlo. Potěšilo jen 2. místo běžce na lyžích L. Bauera na 15 km. Bylo však jen
slabou náplastí na dvě miliardy korun, které pořadatelé museli na mistrovství vynaložit. Část
peněz není do dnešní doby vyplacena. Výborně se dařilo tenistům a tenistkám, Š. Záhrobské
ve světových slalomových závodech, prapor českých vítězství dokázala nejvýše pozdvihnout
rychlobruslařka M. Sáblíková, dařilo se lyžařce na boulích N. Sudové a atletce B. Špotákové,
které sportovní ostruhy získávaly na Jablonecku. Čeští sportovní fandové, ač neradi, si museli
přiznat, že v kolektivních sportech jsme letos značně pokulhávali.
Jak šel rok v našem městě
Půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení
Ještě v závěru loňského kalendářního roku rozhodli zastupitelé města o výběrovém řízení pro
půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení. To proto, aby první zájemci mohli již v průběhu
ledna a později až do března podávat své přihlášky na tento výhodný způsob získávání
prostředků na zlepšení kvality svých nemovitostí. Pro letošní rok bylo vyhlášeno devět
oblastí, do nichž lze pomocí řízení vstoupit. Nejvíce lze čerpat na půdní nástavby bytů při
zrušení plochých střech (až 70 tisíc při úroku 6 %), 50 tisíc je možno získat na vestavby bytů
tamtéž při stejném úročení. Podmínkou je splacení půjčky do osmi let. Na střechu starší deseti
roků může zájemce obdržet rovněž 50 tisíc při pouhých čtyřprocentních úrocích, ale půjčku
musí splatit nejpozději do tří let. Na zateplení pláště domu staršího deseti roků je možno
čerpat rovněž 50 tisíc při čtyřprocentním úroku na čtyři roky.
Řídila bez oprávnění
7. ledna zastavili příslušníci policie v jablonecké Janovské ulici auto Škoda Forman. Za jeho
volantem seděla žena z Rychnova. To by jistě nebylo nic zvláštního. Ukázalo se však, že
spokojená řidička nemá příslušné řidičské oprávnění. Cestu domů musela tak absolvovat již
jen jako spolujezdkyně osoby s řidičským průkazem. Pokud proti ní bude zahájeno řízení pro
podezření ze spáchání trestného činu řízení bez průkazu, může jít až na jeden rok do vězení.
Trochu by jí mohla pomoci skutečnost, že u ní nebyl zjištěn alkohol.
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Vlek v provozu
Sice až po Novém roce, ale již 10. ledna uvedl do provozu lyžařský vlek Na Zálesí jeho
nájemce pan J. Drobník. Zájemci mohou využít jeho služeb denně od devíti do šestnácti
hodin. Ceny jízdného na našem vleku jsou mírnější než v jiných lyžařských středicích oblasti.
Za půl dne ježdění zaplatí dospělí 190 korun, za celý den pak 280. Děti platí v prvním případě
140 korun, v případě druhém 200.
Ples Mysliveckého sdružení Dolina
S počátkem roku přichází i první ples ve městě, ples Mysliveckého sdružení Dolina. Letos se
tomu tak stalo 17. 1. v sále Besedy. Tanečníkům, jichž se sešly přes dvě stovky, hrála, jak je
tomu u myslivců zvykem, skupina Kaleidoskop. Přítomné rozhodně potěšila chutná
myslivecká kuchyně, šťastní výherci si z bohaté tomboly odnesli nejednu mysliveckou trofej.
Výlet na Černou studnici
Skupina žáků místní školy vyrazila pod vedením Mgr. M. Bubeníkové na vrch Černá
studnice. Ten se sice nachází nedaleko od Rychnova, ale prakticky žádný z účastníků tam
dosud nebyl. Cesta z Kokonína na jeden z nejvyšších vrchů v okolí byla náročná, ale zpět se
dobře svezli po úzké silničce na bobech, které s sebou žáci převážně ze třetí třídy měli.
Cena za komunální odpad
V období krize a růstu cen nejen za zboží denní potřeby, ale i energie a za nejrůznější služby
pochopitelně občany města s počátkem roku zajímalo, kolik letos zaplatí za odvoz
komunálního odpadu. Zastupitelé rozhodli na konci ledna, že ke změnám nedojde a že to bude
tradičních 500 korun na poplatníka. Pro zajímavost uvádím, že město v roce 2008 muselo za
odvoz vyplatit přibližně 1,837 milionu s výjimkou separovaného odpadu. Za ten bylo třeba
zaplatit 282 093,- Kč. Je skutečností, že se na této částce EKOKOM, který odvoz
zabezpečuje, podílí téměř 160 tisíci korun.
Krádež v šatně haly
Dne 29. ledna vnikl do šatny sportovní haly neznámý lapka. V šatně, která byla neuzamčena a
bez dozoru, zcizil z odložené sportovní tašky nejen čtyři tisíce, ale i veškeré doklady
okradeného. Tato událost jistě donutí všechny, kdož se v hale sportovně vyžívají, k větší
opatrnosti při ochraně osobních věcí. Neuzamknutá šatna a bez dozoru uložené osobní věci
jen nahrávají nejrůznějším chmatákům v jejich odsouzeníhodné činnosti. Navíc nelze
přehlédnout skutečnost, že ztráta dokladů znamená i řadu nepříjemných dotazů příslušníků
Policie ČR a spoustu času při vyřizování formalit při získáváních dokladů nových.
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Dopravní nehody si nevybírají
26. ledna v odpoledních hodinách v oblouku při vjezdu do Jablonce nad Nisou havarovalo
policejní vozidlo Fabia Combi. Vozidlo, za jehož volantem seděla policistka, na zdánlivě
bezpečné vozovce dostalo smyk, vjelo do protisměru a narazilo do protijedoucí dodávky Ford
Transit, které „rozčíslo“ bok. Policejní vůz byl zdemolován natolik, že z něj vypadl i motor.
Je třeba dodat, že v inkriminovaném místě je rychlost omezena na 70 km v hodině. Tři
policisté a řidič dodávky skončili v jablonecké nemocnici. O výši škody nebyla podána
informace. Protože jsem v inkriminované době projížděl místem nehody, moje cesta do
Rychnova netrvala obvyklých sedm minut, ale podstatně déle než došlo k odstranění
poškozených částí a dokumentaci prováděné kolegy policistů z Jablonce nad Nisou.
28. ledna informoval okresní tisk o dopravní nehodě v Liberecké ulici v Jablonci nad Nisou.
Do šedesáti osmiletého řidiče osobního auta Ford Fusion, který byl občanem našeho města,
narazil řidič traktoru, který se plně nevěnoval v tomto dopravně exponovaném místě řízení.
Kající přiznání o hledání jakýchsi dokumentů na podlaze kabiny traktoru nikomu nevrátí
život. Rychnovský občan pan Šmejkal zemřel krátce po převozu do nemocnice. Jmenovaný
byl ve městě znám ze svého působení v ZEZ i jako vášnivý sběratel starožitností.
Zápis do 1. třídy
Letošní zápis do l. třídy základní školy byl konán 6. 2. v odpoledních hodinách ve škole
v Ještědské ulici. Pochopitelně, že se jedná o děti, které do školy nastoupí v září letošního
roku, tedy ve školním roce 2009 / 2010. Na jejich prvních krocích v roli budoucích žáků se
vedle pracovníků školy podílel i SPOZ města.
Vepřové hody
Prakticky každoročně někteří majitelé restauračních zařízení provozují vepřové hody. Letos se
tomu stalo v týdnu od 14. února v restauraci U Kalicha. Ke spokojenosti návštěvníků se na
jídelním lístku objevila tradiční jídla jako je ovar, tlačenka, či zabíjačkový guláš.
Masopust ve škole
Již 13. února žáci na „malé škole“, než se rozešli na jarní prázdniny, spustili masopustní
rejdění po jednotlivých třídách. V ten den bylo umožněno projít se v maškarním kostýmu po
třídách a potěšit svým oblečením nejen spolužáky, ale i vyučující.
Reprezentační ples města
Reprezentační ples města byl letos konán 20. února. Za spoluorganizátorství Hudebního klubu
Bažina proběhl pochopitelně v prostorách sálu Besedy. Jak se stalo tradicí, i letos hrála
skupina Big band, která znovu dokázala přilákat návštěvníky.
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Masopust
Masopust roku 2009 pořadatelé uskutečnili v sobotu 21. 2., několik dní před „popeleční
středou“, která připadla na 25. únor. Organizátoři měli obavy, že konání akce ovlivní nepříliš
pěkné počasí předcházejících dnů. To se však zlepšilo, a tak „dobrý voják Švejk“, i tentokrát
vlečený na invalidním vozíku od místního nádraží, kde se začínalo, dovedl bez nesnází
účastníky do sálu Besedy. Zde proběhlo taneční víření, došlo k vyhlášení nejlepší masky,
nejrůznějším soutěžím, za něž ceny jen pršely. Šedesát šťastlivců získalo ceny v tombole.
Všeobecná spokojenost panovala s hudbou, kterou zajistil pan J. Šíma. Dospělí se jistě řádně
vytancovali na plese konaném předchozího dne, a tak parket patřil jen dětem a místní
omladině. Masopust znovu připravil se svými přáteli pan M. Vágner.
Bude v Besedě nový nájemce?
První měsíce roku signalizovaly, že v Besedě dojde ke změně nového nájemce. Pan Ott totiž
oznámil, že k datu 31. května ukončí nájemní vztah. Podnětem jeho kroku byly dle něj vysoké
finanční požadavky ze strany MěÚ. O záměrech bylo jednáno v radě města. Vážný zájem o
pronájem projevila rychnovská firma Remy Design.
Rozpočet města
Letošní rozpočet byl schválen zastupiteli 2. března.
V oblasti příjmů zastupitelé dle jednotlivých položek schválili částku 42 426 050,- Kč.
Na straně druhé rozpočet pochopitelně obsahuje plánované částky dle jednotlivých kapitol.
V kapitole lesy je plánem stanovena částka 155 tisíc korun, oprava silnic a chodníků
představuje 2,375 milionu korun, dopravní obslužnost by měla pohltit 1,793 miliony, na
odvádění a čištění vod jsou plánem stanoveny finance ve výši 475 tisíc korun. Plných 8,55
milionu je vyčleněno na oblast školství, nejvyšší částky jsou určeny na přístavbu mateřské
školy a zateplení školních budov. Na koncertní činnost stanovili zastupitelé částku 300 tisíc,
knihovně včetně zabezpečení prostor pro pobočku Základní umělecké školy Jablonec nad
Nisou i s přihlédnutím k trvalým nárůstům cen energií, vody a služeb bylo určeno 812 tisíc.
Místní muzeum může v letošním roce disponovat částkou 60 tisíc korun, ostatní záležitosti
kultury včetně péče o památky v katastru města a vydávání Rychnovského zpravodaje by
mohly být dotovány částkou 460 tisíc. Na činnost SPOZ bylo vyčleněno 67 000. Mnohé
občany města jistě potěší částka na zájmovou a rekreační činnost včetně neinvestičních
transferů organizacím vyčíslená na 3,096 milionu.
Na zdravotní středisko a místní lékárnu plán počítá se 779 tisíci, kdy nejvyšší částky pohltí
nutné opravy a údržba budovy. Bytové hospodaření by jako celek mohlo využít 5,307
milionu, zatímco nebytové hospodaření v souvislosti s Besedou může plánovat částky do
1,237 milionu korun. Veřejné osvětlení si vyžádá na opravy a údržbu 400 tisíc a stejnou
částku na nákup elektrické energie. Na pohřebnictví včetně údržby místního hřbitova a jeho
zvelebení je zatím vyčleněno 139 tisíc. Komunální odpad není lacinou záležitostí.
V jednotlivých částech této kapitoly je plánováno vynaložit 2,528 milionu korun. Péči o
vzhled obce pak pokryje téměř jeden milion. Pečovatelská služba obdrží 680 tisíc, místním
hasičům byla schválena částka 274 tisíce Kč.
Zastupitelům obce musí být z částky 947 tisíc pokryty nejen platy, ale i další platby, jako je
například pojištění nebo pracovní cesty. Na činnost místní správy je plánováno 5,949 milionu,
nejvíce na platy a pojištění. Pro oblast obecných příjmů a výdajů v položce 6310 se musí
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počítat 1,014 milionu, převody fondům v rozpočtech územní úrovně by měly být kryty 1,367
milionu, ostatní finanční operace pak 1,757 mil. korun. V rozpočtové složce by výdaje za
stávající rok měly dosáhnout 42,214 milionu korun. Sociální fond 236 10 předpokládá příjem
87,327 tisíc, vydání by měla představovat 87 tisíc. Fond na zlepšení úrovně bydlení v
příjmové části by měl dosáhnout necelých 3,450 milionu a výdaje 2,002 milionu Kč.
Výsledek hospodaření by měl být vysoce kladný - plných 1,448 milionu korun. Oblast SFRB
236 31počítá s cca 274 tisíci, vydání by mělo dosáhnout 171 tisíc. SFRB 236 32 / 20183 má
v příjmové části hospodařit zhruba s 285 tisíci, výdaje by neměly překročit 163 tisíce.
Zastupitelé po schválení rozpočtu mohli konstatovat, že rozpočet města by měl v oblasti
příjmů dosáhnout cca 46,523 milionů při předpokládaných výdajích 44,637 milionů Kč. Z
předchozích údajů plyne, že v závěru roku by měl rozpočet vykázat kladný hospodářský
výsledek v hrubé výši 1,886 milionu korun. Je samozřejmou věcí, že v průběhu kalendářního
roku dojde k rozpočtovým změnám a celkový výsledek hospodaření bude znám počátkem
roku následujícího.

Usnul za volantem
Mikrospánek a celková únava byly zřejmě příčinou havárie na sjezdu do našeho města. Na
autě byla vyčíslena škoda 70 tisíc, alkohol u řidiče zjištěn nebyl, z karambolu vyvázl bez
zranění.
Řídil bez dokladů
9. března kontrolovali policisté jednadvacetiletého muže z Rychnova. Ten se pohyboval na
motocyklu bez registrační značky, navíc neměl oprávněný řidičský průkaz ani potvrzení o
povinném ručení. Ač jezdil na motocyklu o vysoké kubatuře 450 ccm, hrdě se vytasil
s průkazem na malé motocykly. Zda byl potrestán odnětím svobody na jeden rok, mi není
známo.
Hřešil trojnásobně
Čtyřiceti šestiletý Rychnovák měl smůlu kolem 13. března v Jablonci nad Nisou. Při poněkud
podivné jízdě ho přistihla policejní hlídka a zjistila, že dotyčný nemá řidičské oprávnění a
navíc je posilněn dávkou 2,9 promile alkoholu v krvi a má zákaz řízení motorových vozidel
do roku 2010. Co mu tato jízda v den s nechvalnou pověstí přinese, policisté neuvedli.

Vlajka pro Tibet
I naše město se letos znovu přihlásilo k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. Je to již
podesáté, co si občané světa připomínají okupaci Tibetu Čínou. Ta omezuje náboženské a
občanské svobody tibetského lidu. V loňském roce došlo v Tibetu k celé řadě protičínských
demonstrací a nepokojů, k jedněm z největších v historii vztahů obou zemí.
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Vzrostl počet novorozenců
Dle statistických úřadů vzrostl v roce 2008 v naší republice počet novorozenců. Jde o nejvyšší
počet nově narozených dětí od roku 1993, a to 119 600. Počet novorozeňat byl o 14 600
jedinců vyšší než počet zemřelých. Přesto nejvyšší zásluhu o růstu počtu obyvatel v ČR mají
cizinci, jichž k nám migrovalo 71 800. Demografové jásají, ale nárůst počtu dětí vytváří tvrdé
tlaky na existenci mateřských škol a jeslí, které na mnoha místech byly nesmyslně rušeny. Na
Liberecku se narodilo 5220 dětí, mortalita představovala 4295 občanů. Jak tomu bylo u nás
v Rychnově, se může zájemce seznámit v loňském kronikářském záznamu.
Hasil sám
Stotisícová škoda vznikla na vozidle Mercedes Benc s německou poznávací značkou, které
začalo hořet poblíž našeho města. Požár se podařilo uhasit samotnému majiteli za pomoci
svědků události jen s použitím malého hasicího přístroje a jednoduchých hasebních
prostředků. Bohužel částku na opravu může majiteli zachránit jen příslušná pojišťovna.
Rychnovský flek
Jarní dny neslaví mariášníci z města a okolí vycházkami do přírody, ale, jak je již tradicí,
mariášnickým kláním v pohostinném sále Besedy. Letos se konal již 13. ročník
Rychnovského fleku, a to 21. března. Jak je tomu pro tuto hru zvykem, přítomni byli nejen
hráči, ale v prostoře se pohybovali i četní kibicové. Pivo, které na soutěž připravil pan Ott,
však chutnalo všem stejně. Turnaje se letos účastnili 24 borci. Vítězem se stal P. Doležal
z Jistebska. Čest místních uhájil „bramborovou“ medailí M. Hozák mladší. Na závěr se
všichni shodli na tradičním českém sloganu, který visíval v každé hospodě: „Komu karty
v rukou šustí, toho pánbůh neopustí“.
Nový stomatolog
Po týdnech hledání nového zubaře pro naše město byl definitivně získán k 1. červnu MUDr.
Antonín Prokeš, který zatím působí v Jablonci nad Nisou. Do jeho příchodu a nástupu do
funkce však bude třeba provést nutné opravy v ordinaci, které až do jejího odchodu
z Rychnova trápily dentistku R. Mejstříkovou - opravit dožívající vodoinstalaci a
elektroinstalaci včetně zlepšení prostředí čekárny a pracoviště zubního lékaře.
Koncentrační tábor Gross Rosen, filia Reichenau - Gablonz a. N.
Ano. Tak zněl plný název koncentračního tábora, který vznikl v průběhu II. světové války
poblíž dnešního podniku Hölter – Liberecké kotlárny. 25. března letošního roku již uplynulo
65 let od chvíle, kdy do nedohotoveného tábora dorazila skupina 200 vězňů z polského Gross
Rosen. Koncentráčníci se měli podílet na výrobním procesu v místní továrně Gettewent a dřít
ve prospěch nacistické říše na pracích v okolí. Úkolem první skupiny bylo především vystavět
tábor se vším všudy v duchu hitlerovsko – himlerovských myšlenek i jako nástroj vyhlazování
a nelidského týrání politických odpůrců a válečných zajatců, rovněž i příslušníků tzv.
„podřadných ras“. Mezi ně patřili především Židé a Slované. Velitel tábora Braun vytvořil
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tábor, kde lidé žili skutečně v nelidských podmínkách bez případného kontaktu s totálně
nasazenými dělníky v Gettewentu. O nemožnosti styku s německými občany města, kde žil K.
Henlein, vůdce sudetských Němců ve svém mládí, ani nemluvě. Přes tvrdou disciplínu a
kázeň se trestancům pracujícím pro Gettewent na výrobě přijímacích a vysílacích přístrojů a
komponentů pro rakety V1 aV2 dařily drobné sabotážní práce. Nejhůře se vedlo těm, kdož
byli ve venkovních pracovních četách a prováděli v okolí nejrůznější výkopové práce. Teprve
duben a počátek května, kdy Jabloneckem i Rychnovem procházely kolony německých
běženců z východu i ustupující německé jednotky, vlily do myslí vězňů neochvějnou víru
v osvobození. Té se dočkali až 8. května zásluhou frýdštejnských vlastenců. Rychnovským
koncentračním táborem prošlo na 1500 vězněných. Z těch, kdož v táboře pobývali, i dalších,
kteří byli odesláni do jiných táborů smrti, se domů, dle vyjádření Poláků, nevrátilo na 600
občanů.
Zájemce o osudy koncentračního tábora v našem může čerpat materiály z I. dílu rychnovské
kroniky psané panem V. Simmem, prvním českým kronikářem po r. 1945. Nejcennější jsou
písemné vzpomínky polských a českých vězňů tábora, zvláště pak Ing. J. Koczyńského.
Obecně psal o komplexu vyhlazovacího tábora a jeho pobočkách polský historik J. Moldawa.
Pozornost místnímu táboru věnovala autorka Bubeníčková v knize Tábory utrpení a smrti
v Čechách, které však lze vytknout řadu zeměpisných nepřesností. K jednotlivým pobočkám
koncentračního tábora Gross Rosen se vyjádřil kolektiv autorů v brožuře Pobočky
koncentračního tábora Gross Rosen v severovýchodních Čechách. Před lety jsem shromáždil
své poznatky o koncentračních a pracovních táborech Jablonecka v brožuře Koncentrační a
pracovní tábory Jablonecka. Dosud rovněž existuje o táboře filmový dokument natočený po
jeho osvobození v roce 1945 a film připravený k odhalení památku obětem v roce 1972. 16.
dubna jsem k výročí vzniku tábora připravil besedu s občany. Sešlo se jich patnáct. Pro
zajímavost uvádím, že plná třetina z nich byla mimorychnovských. Cestu do naší zasedací
síně si našli i občané z Rádla a Tanvaldu.
Otevření pizzerie
V březnu došlo ke znovuotevření pizzerie v Nádražní ulici. Její nájemce pan P. Šikola
prostoru nově upravil a především rozšířil nabídku podávaného občerstvení a jídel, zvláště
pak piva a vína různých druhů. Ke kladům lze přičíst změnu pracovní doby, která lépe
vyhovuje především případným turistům, kteří město navštíví o sobotách a nedělích. Zatím se
zdá, že se mu jeho cíle daří naplňovat.
Na Dobré Vodě se bouralo
Na Dobré Vodě došlo zásluhou nepozornosti řidičky k dopravní nehodě 11. dubna. Ta se
pokusila otočit vozidlo do protisměru a vrátit se zpět do Jablonce. Při obracení přehlédla
přijíždějící vůz Ferari 360 Mondeo. Navíc po silnici v inkriminovaném místě přijížděl
cyklista. Řidič Ferrari provedl prudký manévr ve snaze zabránit střetu, ale skončil ke své
škodě na svodidlech. Výsledkem bylo poškození auta s celkovou škodou v hodnotě dvou
milionů korun. Snad ho bude hřát jen skutečnost, že všichni vyvázli bez poranění. Alkohol
nikomu prokázán nebyl.
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Předvelikonoční akce v knihovně
V předvelikonočním období připravila paní knihovnice Chloubová pro velké i malé zájemce
pletení pomlázek. Tentokrát byla tato tradiční akce obohacena i o výuku přípravy
velikonočních věnců a pečení perníčků s velikonočními náměty. Nezůstalo jen u výše
uvedených činností, ale přítomní se mohli přiučit, jak zdobit vajíčka, aby neskončila, jak je
tomu u řady „takykoledníků“ z Rychnova zvykem, rozbitá po chodnících a ulicích města.
Velikonoční svátky
Letošní Velikonoce probíhaly poměrně pozdě – od 5. do 13. dubna. V jejich průběhu byla
konána v místě i okolí celá řada velikonočních obřadů, na nichž se podílely církve
římskokatolická, bratrská, čs. husitská a starokatolická. Svátky ukončila tradiční velikonoční
pomlázka. Jen koledníků, mezi nimiž ubylo romských dětí, bylo po ulicích viditelně méně.
Čarodějnice
30. dubna skupina občanů kolem pana Vágnera připravila pro děti i dospělé tradiční vítání
jara spálením všeho nedobrého, co po sobě zanechala zima. Samozřejmě že při pálení ohně
nechyběla hudba, lampionový průvod, čarodějnice různého ražení a stáří, opékání buřtů a
soutěže o sladké odměny. Zdálo se, že akci ovlivní průtrž mračen, která se krátce před
plánovaným zahájením spustila na zem. Vatra však mohla být úspěšně zapálena a účastníci
spokojeni. Ale do čarodějnického křepčení se vloudila chybička, neboť na poslední chvíli
odřekla svoji účast živá hudba. Tu plně nahradila reprodukovaná. Je třeba poznamenat, že se
čarodějnicemi loučil s organizátory akcí v Besedě její pronájemce pan Ott, který se vždy na
akcích pro děti sponzorsky podílel.
Nová starostka v Pulečném
Zápis jistě patří především do pulečenské kroniky, ale přece jen se týká i našeho města.
Starostkou se totiž stala při mimořádném zasedání zastupitelstva Jana Mališová, která pochází
z Rychnova. Do funkce místostarostky zvolili pulečenští zastupitelé paní E. Dudkovou, která
má rovněž do Rychnova blízko. Jde totiž o aktivní předsedkyni Českého svazu zahrádkářů
Rychnov a spolupracovnici s místními organizacemi při konání akcí v místní zahrádkářské
klubovně.
Kulaťák po jednadvacáté
V závěru měsíce dubna se konalo již 21. klání rybářů o krále maloskalských rybářů na
rybníku Kulaťák. I letos rozhodovala o vítězi celková délka ulovených ryb. Palmu vítězství si
tentokrát odnesl domácí rybář pan F. Svoboda. Rychnovští Bubeníkové, kteří se v minulých
letech ve vítězstvích střídali, tentokrát neuspěli.
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Místní křižovatka I / 65 Rychnov
To je název kruhového objezdu při příjezdu do našeho města. S jeho realizací se započalo již
v jarních měsících a ukončovací práce se táhly až do nástupu zimy. Přes všechny problémy,
které s akcí souvisely a postihly nejen místní řidiče, je dobře, že k úpravě křižovatky poblíž
mostu dálničního tahu na Prahu a Jablonec vůbec došlo. Bezpečnějšími se staly především
vjezd a výjezd z našeho města, navíc pak došlo k vyřešení nástupní stanice autobusů z Prahy
do Jablonce a naopak. Součástí vlastního okruhu je i vkusná zeleň a nájezd do prostor poblíž
kostela. Akce byla financována z prostředků Silnic a dálnic kraje Liberec. Vítězem
výběrového řízení se stala firma SYNER, s.r.o., dodavatelsky ji prováděl REAL SILKOM,
s.r.o.

150 let
Letos je tomu již 150 let, co v našem městě zastavil 1. května ve velmi časných ranních
hodinách první vlak. Údajně byl přivítán, dle letopisce Preisslera, v Grundlochu „velkým
množstvím lidí, aby ještě neviděný zázrak mohli obdivovat“. Leč s panem Preisslerem lze
polemizovat nejméně ve dvou věcech. Studie o trati Pardubice – Liberec uvádějí, že první
manipulační vlaky projížděly Rychnovem ve směru na Liberec v měsíci lednu 1859 a oficiální
povolení k jízdě osobních vlaků bylo dáno 30. dubna 1860. Tehdejší kronikář měl zřejmě na
mysli vlak s cestujícími. Ale oficiální dokumenty o trati mluví rovněž o tom, že první osobní
vlak přijel na liberecké nádraží již ráno kolem čtvrté hodiny za minimálního zájmu občanů.
Teprve další spoje (denně jezdily tři soupravy) zavdaly příčinu k mohutným oslavám a jásání
lidí nejen ve stanici, ale i kolem celé železniční trati. Buď jak buď! Pravdou zůstane, že
železnice z Pardubic do Liberce spojila naše město a celou oblast se světem a otevřela
podnikatelům možnosti, jak lze pronikat snadno a rychle se zbožím za poměrně malých
nákladů na všechny evropské trhy. Průjezd historických vlaků, které byly v ty dny na trati
vidět, přilákal milovníky parních strojů. Spouště jejich fotoaparátů jen cvakaly, pro mnoho
tatínků a jejich ratolestí byla jízda vlakem taženým parní lokomotivou skutečným zážitkem.
V Rychnově byl přivítán vlak několika občany v čele s panem starostou v historických
oblecích typických pro dobu před 150 lety.
Pietní akt
Oslavy Dne vítězství jsou v našem městě i připomínkou obětí a trýzněných v koncentračním
táboře Gross Rosen. Letos v březnu uplynulo 65 let od příjezdu transportu vězněných do
nedohotoveného tábora při firmě Gettewent. Oslavy byly zabezpečeny 8. května OV KSČM
z Jablonce nad Nisou, odkud také přišla převážná část účastníků.
Další havárka
Dne 9. května havaroval v Rychnově řidič z Jiřetína pod Bukovou. Za volant si sedl s třemi
promile alkoholu v krvi a naprosto bez dokladů. Vyjel z vozovky a zůstal viset těsně u toku
Mohelky. Při havárii zranil své již dospělé děti, které byly ošetřeny v jablonecké nemocnici.
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Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr nebezpečného komunálního odpadu letos proběhl již 10. května. I letos se jednalo o
velmi dobře zorganizovanou akci Sběrných surovin a MěÚ. Občané se mohli zdarma zbavit
prakticky všech zbytečných a starých barev, léků, chemikálií, olejů a zaolejovaných
materiálů, hlavně pak vysloužilých televizorů, ledniček a zářivek, které nejsou přijímány na
našem sběrném dvoře za nádražím. Je však škoda, že přes všechnu snahu města se najdou
stále i takoví občané, kteří jsou ochotni vyhodit nebezpečný odpad kdykoliv a kamkoliv
včetně potoků a říčky Mohelky.
Půjde přes Rychnov dálnice?
Od jarních měsíců se předmětem zájmu občanů naší oblasti stala stavba rychlostní
komunikace R 35, která by měla spojit Liberec až s Olomoucí. Původně plánované varianty
severní a jižní jsou nyní směrovány i na tzv. superseverní. Všechny a hlavně superseverní jsou
z nejrůznějších důvodů odmítány jednak ochranáři, hlavně pak občany a i státními orgány
v dotčených oblastech. Nás především zajímá trasa superseverní, která by tvrdě zasáhla do
katastrálního území našeho města, ale postihla by i Železnobrodsko, Semilsko, Lomnicko a
oblast Železnice. Ceny plánovaných tras dosahují obrovských hodnot. Jižní varianta
předpokládá vydání 14 miliard, severní o pět miliard více, cena superseverní trasy pak plných
37 miliard. V současné době vznikají v jednotlivých místech, kudy by měla dálnice procházet,
občanská sdružení. Ta vystupují s kategorickým ne, neboť výstavba by narušila životní
prostředí, došlo by k devastaci krajiny, nárůstu hluku a v konečném případě i smogu, nehledě
na další skutečnosti související se životem lidí. To vše vedlo ke vzniku sdružení i v našem
městě, které zásadně odsuzuje superseverní variantu.
Vykradené auto
23. května došlo k vykradení osobního auta, které bylo zaparkováno ve dvoře Besedy. Zloděj
si se zámkem auta nedělal těžkou hlavu. Žulovým kamenem rozbil boční sklo dveří a pak si
snadno odnesl autorádio, tiskárnu a některé další drobnosti. Poškození auta bylo odhadnuto na
10 tisíc, cena zcizených věcí nebyla vyjádřena. Je skutečností, že by zloděj v případě odhalení
policií mohl počítat až se dvěma lety žaláře.
Bouralo se u odbočky na Rádlo
Odbočka k Rádlu je místem, ač je zde omezení rychlosti na 70 km v hodině, kde dochází
často k dopravním nehodám. Tentokrát zde 27. května havaroval mladík z Trutnova. Na
havárii se podepsala nepřiměřená rychlost a více než dvě promile alkoholu v krvi. Po smyku
jeho Škoda Fabia se otáčela přes střechu a skončila mimo vozovku. Škoda na autě byla
vyčíslena částkou 200 tisíc korun. Řidič utrpěl jen drobná zranění, ale visí nad ním ono
obligátní – pokud bude odsouzen, měly by ho čekat tři roky.
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Počasí jako na houpačce
Před koncem měsíce května se počasí ukázalo jako na houpačce. Po vedrech a dusnu, které po
několik dnů panovaly, došlo k prudké změně. Nejen že se ochladilo, ale na řadě míst
prokládaly husté lijáky i kroupy velikosti kuliček na cvrnkání. Je skutečností, že škody v naší
oblasti nebyly příliš vysoké, avšak teploty v Jizerkách klesly ke třem stupňům, na Černé hoře
v Krkonoších koketovaly s nulou. Kuriosní je skutečnost, že nad Českem došlo k 92 tisícům
blesků.
Výlet dříve narozených
Občanské sdružení Za zájmy občanů města Rychnova připravilo pro dříve narozené občany
města další zájezd za poznáním krás naší vlasti. Tentokrát směřovali 31. května na hrad
Grabštejn a jeho okolí. Ten byl až do nedávné doby sídlem armády, proto jeho prostory
daleko zaostávají za hrady jinými nejen svým vybavením, ale i celkovým vzhledem. Určitě
zajímavým místem pro účastníky bylo Muzeum hasičské techniky v Chrastavě. Jsou zde
soustředěna historická vozidla i nejrůznější v minulosti používané hasební prostředky.
V Kryštofově Údolí návštěvníka zaujme zajímavý železniční viadukt a místní orloj, který byl
instalován na bývalou trafostanici. Nejpřitažlivějším z navštívených míst bylo zřejmě
muzeum betlémů. Ač počasí nebylo příliš příjemné, nedokázalo zkazit dobrou náladu
účastníků. V autobuse je totiž prvně bavil harmonikář a lidovky jen pršely. Druhou jízdu
zájezdu prý mnozí účastnící absolvovali navíc v pohostinných prostorách restaurace U
Hroznýše.
Nestala se Ámoskou
V posledních letech se nejoblíbenější učitelé škol prostřednictvím svých svěřenců, kteří je
navrhují, mohou zapojit do soutěže o Zlatého Ámose - tedy korunovaného krále českého
učitelstva. Navržení učitelé procházejí nejrůznějšími soutěžními úkoly, kde prokazují nejen
svoji učitelskou zdatnost a schopnosti orientovat se v různých záležitostech, které
s učitelstvím souvisejí, ale jejich postup do vyšších kol této celostátní soutěže ovlivňují svojí
originalitou a podporou jejich svěřenci. Soutěž přinesla v minulosti na náš okres vítězství
v celostátním kole středoškolskému učiteli Mgr. M. Blahoutovi z Gymnázia a Sportovního
gymnázia v Jablonci nad Nisou. V letošním školním roce bojovaly o titul Ámose českého
školství z našeho okresu dvě vyučující – středoškolská učitelka z Gymnázia Jablonec n. N., U
Balvanu 16 Viera Žemličková a učitelka naší školy Petra Šímová – Peterková. Paní učitelka
V. Žemličková patří dlouhodobě nejen k oblíbeným, ale i velmi zkušeným a kvalitním
pedagogickým pracovnicím na okrese. Právem postoupila v 16. ročníku soutěže až do
celostátního finále. Zlatým Ámosem se sice nestala, ale získala jedno z dalších předních
ocenění. Petra Šímová skončila v regionálním kole v České Lípě na nepostupovém místě.
Ámoskou se zatím nestala, ale co není, může být.
Rychnovské kulturní dny
Letošní Rychnovské kulturní dny proběhly mezi 22. až 30. květnem. V zahajovacím dnu
vystupovali žáci místní školy se svými tanečními a pěveckými vystoupeními. Po nich velcí i
malí účastníci mohli zhlédnout pohádku Cirkus plný pohádek v podání člena Divadla Krtek
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M. Sýkory. Podvečerní doba byla vyhrazena vernisáži výstavy obrazů a grafik MUDr. J. Srny.
V doprovodné části vystoupila bluegrasová skupina Alabama band. V Besedě pak v rámci
pořadů zajišťovaných Bažinou ukázali své umění folkoví písničkáři S. Janoušek a L.
Vondrák.
26. květen byl plný sportu. Nejprve se představili místní úspěšní karatisté pod vedením
trenéra Chvojky a po nich na hřišti za velkou školou proběhl tradiční turnaj ve florbalu.
Hned následujícího dne naplánovaly své vystoupení pro obyvatele pečovatelského domu ve
školní tělocvičně členky souboru Magdalena. Žáčky mateřské školy jistě potěšil svými triky
Magic Alex – klaun Wiky.
29. května přivítali žáci a učitelé Základní umělecké školy z Jablonce nad Nisou své přátele a
známé na komorním koncertě v kostele sv. Václava.
30. května v rámci Dne dětí se u klubovny zahrádkářů představili se svým programem místní
hasiči. Po celý den se děti mohly seznamovat s přistavenou technikou nejen hasičů, ale i
armády a policie. Jistě zajímavým okamžikem byla ukázka činnosti složek Integrovaného
záchranného sboru ČR. Byla to výjimečná akce, kterou dosud hasiči ve městě neprováděli.
Akci moderoval pan Vágner, přítomným po celý den vyhrával Sonet, večer proběhla taneční
zábava.
Zápis do základní umělecké školy
Zápis do rychnovské pobočky Základní umělecké školy Jablonec nad Nisou byl letos
proveden již 1. a 2. června přímo na detašovaných pracovištích v budově malé školy a místní
knihovny. V příštím školním roce bude u nás otevřeno oddělení výtvarné a hudební.
Informace na školních budovách
Na školních budovách se před ukončením školního roku objevily informační tabule, které
mají následující text: „Operační program životního prostředí Evropské unie – Fond
součinnosti pro vodu, vzduch a přírodu. Snížení energetické náročnosti budov ZŠ a MŠ
v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií –
Fondem součinnosti pro vodu, vzduch a přírodu a Státním fondem životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu životní prostředí. Zateplení obvodových plášťů budov,
rekonstrukce otvorových výplní, střešních konstrukcí a termoregulačních ventilů. Realizací
tohoto projektu dojde ke snížení emisí CO2 o cca 86,52 tun za rok a úsporám energie cca
1489,74 GJ za rok. Datum zahájení realizace projektu 1. 7. 2009. Datum ukončení projektu 1.
9. 2010. Celkové náklady 14 242 972 korun. Dotace od EU 12 106 526 korun – 85 %, dotace
SFŽP ČR 712 148 korun – 5 %. Příjemce podpory přispěje 1 424 298 korun – 10 %.
Ministerstvo ŽP ČR – příjemce podpory město Rychnov u Jablonce nad Nisou – zpracovatel
projektu Asistenční centrum, a. s., - realizační firma B a F, společnost s. r. o.“
Tato informace potvrzuje úsilí zastupitelů o zvelebení školských zařízení a především
úsporných opatření na úseku městských zařízení v oblasti financí.
Den dětí
Ač se o něm zmiňuji v přehledu akcí v rámci Rychnovských kulturních dnů, rozhodl jsem se
pro podrobnější popis akcí, které pro děti připravili místní hasiči. Pozvali si na něj i
příslušníky složek Integrovaného záchranného sboru ČR z naší oblasti. Den nebyl příliš
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přívětivý. Foukalo a mrholení střídal chvilkový déšť, ale každopádně bylo co vidět a
poznávat. Děti se mohly svézt v historickém hasičském vozidle a detailně je prozkoumat,
účastnit se řady hasičských soutěží, které pro ně byly organizátory z SDH připraveny.
Přitažlivé bylo i snímání otisků prstů, které bylo doménou přítomných policistů, i možnost
seznámit se s nejrůznějšími možnými úrazy a jejich kašírováním nejen na figurantech, ale na
sobě samých. Zde byly pochopitelně zapojeny členky Českého červeného kříže. Psovodi se
svými svěřenci vždy spolehlivě z řad přítomných odhalili „pachatele trestných činů“.
Ukázky spolupráce jednotlivých složek vyvrcholily součinnostním cvičením při
komplikované dopravní nehodě. Vrtulník, který pro nepřízeň počasí přiletěl poněkud
opožděně, byl však při akci včas. V „nepřístupném terénu“ nejprve zdravotníci ošetřili
zraněné a nejhůře „zraněný“ byl umístěn do přepravního vaku a vyzdvižen pod helikoptéru.
Pak absolvoval spolu se záchranářkou cestu nad naším městem. Je až neuvěřitelné, kolik
sponzorů poskytlo na tak náročnou akci finanční i hmotné dary. Bylo jich spolu s organizátory
celkem třicet tři. Ale klobouk dolů především před místními členy hasičského sboru.
Kardinál Vlk v Jablonci
Ne vždy se stává, aby tak významná osobnost navštívila naši oblast. Na Jablonecku navštívil
především jabloneckou Českou mincovnu, kde se seznámil s numismatickým unikátem medailí s dvojportrétem svatého Václava a Benedikta XVI., která je připravována k návštěvě
hlavy katolické církve v České republice. Kardinál Vlk obdržel od vedení mincovny stříbrnou
pamětní medaili raženou u příležitosti 40. výročí upálení Jana Palacha.

Eurovolby na Jablonecku
Volby do europarlamentu 5. a 6. června na Jablonecku přinesly jasné vítězství ODS s 36,52 %
před ČSSD s 18,1 % a KSČM s 11,84 %. K volbám se však dostavilo pouze 27,48 %
oprávněných voličů. Z místních se do této instituce nedostal nikdo. Liberecký kraj bude
zastupován E. Kožušníkem za ODS a R. Duškem za ČSSD. Předvolební období se
vyznačovalo nechutným soubojem obou nejsilnějších politických stran státu. Předseda ODS
byl prezentován především v bulvárním tisku ve více než choulostivých situacích ve
společnosti několika spoře oděných slečen na dovolené na Sardinii, tvrdě byli sledováni i
funkcionáři ČSSD.
Psíci mývalovití
Do naší přírody razantně pronikají rostliny a živočichové, kteří do ní nepatří. V posledních
letech na Liberecku i Jablonecku přibývají psíci mývalovití – nebezpeční predátoři velcí asi
jako liška, kteří nemilosrdně likvidují drobné savce i ptáky. K jejich rychlému šíření
napomáhá i skutečnost, že samice vrhne až patnáct mláďat, která dospívají za necelý rok.
Jejich původní domovinou je Dálný východ, k nám se rozšířili jednak migrací, ale především
útěky z chovných stanic. Psík je neohrožený bojovník, který se nebojí ani statných jezevců.
Na Liberecku i Jablonecku bylo již zastřeleno na 120 jedinců, ač psíci mývalovití mohou být
loveni jen mysliveckou stráží. Dle vyjádření rychnovského mysliveckého hospodáře pana
Preislera byli spatřeni v oblasti Pelíkovic.
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Najel do stromu
Dopravní nehody v Rychnově nebo jeho okolí letos utěšeně rostou. Policie informovala, že 8.
června v ranních hodinách skončil svoji jízdu z Košov do Rychnova devětatřicetiletý řidič na
jednom ze stromů aleje především vzrostlých lip, která tudy vede. Dle svého vyjádření strhl
řízení, aby nenarazil do srny, která zvolna přecházela silnici. Výsledkem byl čelní náraz do
stromu. Ke zranění nedošlo, ale škoda za zhruba 110 tisíc jistě mrzí. Alkohol v krvi řidiče
nebyl zjištěn.
Kanalizační přípojka
Příliš radosti nezažili letos občané v ulici Sokolské od křižovatky Na Rynku až po další Pod
Rynkem. Byly zde totiž prováděny výkopové práce k výstavbě a opravě kanalizační přípojky,
která podmiňuje bytovou výstavbu v této oblasti města. Pro bydlící to znamenalo, že cestou
domů museli překonávat hromady zeminy, řidiči si museli zvyknout parkovat se svými auty
jinde než v garážích domů. Ulice byla po položení přípojky zhruba opravena kamennou drtí.
K položení asfaltového koberce má dojít až v příštím kalendářním roce. Navíc se tato
oblíbená spojka do prostor nové bytové výstavby stala jednosměrnou.
Restaurace Beseda s novými nájemci
Místo pana Otta, stávajícího nájemce Besedy, který počátkem roku upozornil radu města, že
hodlá končit s nájmem zařízení, se po výběrovém řízení stala vítězem z řady zájemců na
základě rozhodnutí zastupitelů rychnovská firma REMY DESIGN. Ta totiž předložila nejlepší
záměr rozvoje restauračního zařízení a přilehlých prostor. A tak od počátku června
mohou hosté navštěvovat restauraci pod novým vedením.
Neobvyklé stavební buňky
V průběhu prázdnin se na parkovišti poblíž Tilie objevily nezvykle velké barevné plechové
stavební buňky, které mezi občanskou veřejností vyvolaly řadu dotazů, k čemu budou sloužit.
Prosklenými okny bylo možno vidět interiér s dřevěným obložením. Záhy vešlo ve známost,
že objekty jsou určeny pro zvýšení kapacity prostor mateřské školy, zařízení, o které je stále
větší zájem. Objekty byly zakoupeny z rozhodnutí zastupitelstva, protože původně plánovaná
přístavba z klasických materiálů se ukázala příliš drahá a za stávající finanční situace
nerealizovatelná. Buňky dostaly kompletní podobu již u výrobce, který je také do města
dovezl, ale předpokládají pochopitelně některé dílčí úpravy a vybavení, aby mohly plně dětem
sloužit. Na náměstí si pobyly delší dobu, ač město počítalo s jejich instalací do areálu školky
již v průběhu prázdnin a se slavnostním otevřením k 1. září. K uskutečnění záměru vzhledem
k terénním úpravám a nepřízni počasí však došlo až v měsíci říjnu. Zdá se mi však, že
označení buněk jako „kontejnerová školka“, pod kterým jsou tyto prostory vedeny, je příliš
pejorativní a dle mého názoru nespojitelné s dětmi. Vždyť za kontejnery většinou
pokládáme nádoby na odpad, kde čas od času přespávají i bezdomovci. Možná, že tak své
tovary označují výrobci, ale ač nejsem hnidopich a rozhodně ne puritán, tento pojem
spojovaný s dětmi je nevhodný. Už jen proto, že jsem si netradiční přístavbu prohlédl a že se
líbí dětem i učitelkám školy. Snad by bylo vhodnější nalézt lepší označení.
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Návštěva spisovatelky I. Březinové
Že je ženou na správném místě, prokázala knihovnice města paní R. Chloubová 5. června.
V ten den totiž zavítala do městské knihovny spisovatelka paní Ivona Březinová. V prostředí
knihovny podepisovala a předávala letošním prvňáčkům naší školy svoji knihu „Okno do
komína“. Knihu totiž napsala právě pro ně v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro
prvňáčky. Cenný dárek, který není na trhu volně prodejný, rozhodně děti potěšil.
Uklidíme si les
O vztahu lidí k ekologii mohou nejlépe mluvit lesy a remízky i potoky včetně Mohelky. Chci
věřit, že jsou to především ti, co nepatří mezi naše občany, kteří je nejrůznějším způsobem
znečišťují odpadky. Jejich zvláštní pozornosti se těší les mezi Kokonínem a Rychnovem. Jak
známo zasvěceným, právě tato prostora byla již v několika případech čištěna členy oddílu
karate pod vedením pana V. Chvojky. Tentokrát se pan Chvojka spolu s panem Kusalou
obrátili i na občany obcí Rychnov a Pulečný a na 6. června vyhlásili velkou úklidovou akcí,
tentokrát i za podpory obecních zastupitelstev a Společností pro Jizerské hory, která má dobré
zkušenosti i z pravidelných úklidů Jizerek. Ty věnovaly nejaktivnějším sběračům drobné
odměny.
Den větru
Počátek června, konkrétně jeho třináctý den, je jakýmsi novým svátkem v kalendáři, který je
připomínán jako Den větru. V souvislosti s ním Česká společnost pro větrnou energii
organizuje „dny otevřených dveří“ v prostorách větrných elektráren. V ČR se již točí více než
stovka vrtulí na stometrových sloupech. Za loňský rok tyto elektrárny vyrobily na 244,7
milionů kWh a pokryly spotřebu 172 tisíc obyvatel. Společnost nadšeně aplauduje tomuto
typu výroby elektrické energie, argumentuje čistotou její výroby, snaží se přesvědčit
obyvatele, že stometrové věže ani obrovské větrníky neovlivňují přírodu ani lidi. O sporech v
záležitosti výstavby těchto gigantických větrníků i v našem městě víme své.
Záplavy
Ač se jistě zmínka o nich jistě objeví v části o počasí, nelze o nich nenapsat již nyní. Řádění
přírodních živlů kolem 24. a 25. června bylo děsivé. Záplavové deště, které doprovázely
bouřky a silné větry, nejen ničily hodnoty, ale přinášely i smrt lidem a zvířatům. Nejsilněji byl
postižen sever Moravy a Slezsko, povodně řádily i na Vysočině. Záplavovým vlnám padlo za
oběť dvanáct občanů a jen na Novojičínsku bylo poškozeno na pět set domů. Nenadálá spoušť
přinesla přibližně tři sta osmdesát milionů škod na železnicích, škody v zemědělství jsou těsně
po povodních odhadnuty v miliardových hodnotách.
Průtrž mračen
Prvního července se snášely z černých mraků doslovně provazy deště. Ulice města se
proměnily v potoky plné špinavé vody, potůčky se vylily ze svých břehů, kanalizace nebyla
schopna pojmout návaly vody a voda z nich stříkala až do výše devadesáti centimetrů,
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všechny prolákliny se změnily v malé nebo větší rybníky. Před panelovými domy se vytvořil
vodopád, který zaléval plochu před garážemi, a nechybělo mnoho, aby voda pronikla i do
nich. Mohelka vzdula a valily se jí nejen spousty vody, ale i bahno a hlína z polí a jehličí
z lesů. V řadě domů vnikla voda do sklepních prostor, v místě pod viaduktem se vytvořila
vodní laguna. Zásahové družstvo místních hasičů prokázalo, že si je plně vědomo zásady
pomáhat spoluobčanům při přírodních i jiných katastrofách. Bezprostředně po průtrži začali
vyčerpávat vodu ze sklepních prostor řady domů. Nejhůře dopadli majitelé domu v Tovární
ulici poblíž viaduktu, kde voda ve sklepních prostorách dosáhla až do výše 120 cm. Zde se
hasiči angažovali téměř dva dny. Je jisté, že si nikdo ze stávajících občanů města na tak
hektickou událost nevzpomíná, ač kronika města již podobnou událost zaznamenala. Je dobře,
že zásahová jednotka místních hasičů dokázala v poměrně krátké době vodu odstranit a
zabránit druhotným škodám na objektech. Přívalové deště zasáhly již 30. června Tanvaldsko a
i zde natropily mnoho škod. 3. července pro změnu zasáhly dešťové spousty Liberecko.
Výměna oken škol
V průběhu letošních prázdnin došlo k postupné výměně dřevěných rámů oken v obou školách,
které byly instalovány v sedmdesátých letech minulého století, za moderní plastová. Nová
okna svým designem mají napodobovat historická z roku 1900. Navrhovatelé snad jen trochu
přehlédli skutečnost, že původní okna byla hnědá. Jen zadní trakt budovy si uchoval styl,
který mu dala sedmdesátá léta. Akce je první fází prací na zvelebování a zateplování obou
škol. V příštím roce má dojít i k zateplení budov a provedení nové fasády. Práce provádí
firma B a F, s.r.o., finance na akci jdou ve většinou z prostředků Evropské unie.
Naboural vůz autoškoly
Mnohý čtenář kroniky si jistě pomyslí, že snad ani není možné, aby v našem městě a jeho
okolí docházelo k tolika dopravním nehodám. Skutečnost je však taková, jak o ní píši a jak se
mi podařilo celkem obtížně zjistit. 9. července se ozval v podvečerních hodinách zvuk
mačkaných plechů a tříštícího se skla přímo v Rychnově. Třicet tři roky starý muž z Prahy ve
Volkswagenu Tuareg si to totiž zamířil do boku protijedoucího auta Škoda Fabia, které je
vozidlem autoškoly. Příčinou nehody bylo zřejmě podcenění rychlosti na mokré vozovce.
S autem ve smyku si na takovémto povrchu často neporadí ani zkušený profesionál. Je třeba
poznamenat, že v autě, do kterého pražský řidič narazil, seděl učitel jízdy. Ke zraněním
nedošlo. V první fázi stál střet viníka dva tisíce korun, celkovou škodu jsem nezjistil.
Petr Bartoň – dárce krve
Jedním z pravidelných dárců krve, kterých je v současnosti poskrovnu, je i občan našeho
města ředitel jabloneckých profesionálních hasičů pan Petr Bartoň. Má za sebou již na 120
odběrů této nejcennější tekutiny. Jistě právem mu patří poděkování a ocenění od Oblastního
spolku Českého červeného kříže v Jablonci nad Nisou.

18

Větrná bouře
I měsíc červenec byl vskutku bohatý na nečekané přírodní úkazy. Již 17. července se přehnala
okresem větrná bouře. Výsledkem jejího působení stejně jako o šest dnů později byly
polámané stromy, a to nejen v lesích, poškozené střechy budov, své si odnesly i některé
stavby. Stromy blokovaly ulice i silnice, na Malé Skále odletěla střecha na mezinárodní silnici
I / 10. Není divu, že řada obcí byla bez elektrické energie. Na našem panelovém domě vítr
poničil společnou televizní anténu. 24. a 25. července se znovu objevil přívalový déšť, který
přinesl stejné problémy, jaké postihly naše město v měsíci červnu. Blesková vichřice
provázená spoustami deště se přehnala i 31. července. Není divu, že operační středisko
jabloneckých profesionálních hasičů oznamovalo během hodiny až třicet výjezdů, v řadě
případů požadovalo pomoc svých amatérských kolegů. Na Liberecku popadalo více než 60
tisíc kubických metrů lesních porostů. Důsledky bouří v naší oblasti nebyly takové jako
například na Jičínsku a Jesenicku.

Smrt na silnici
18. července krátce po půlnoci vyhasl poblíž rádelské křižovatky život spolujezdce
Volkswagenu Pasat. Auto přijíždělo od Hodkovic a jeho řidič zcela jednoznačně podcenil stav
mokré silnice, dostal smyk a skončil pod protijedoucí oktávií. Havárie si vyžádala těžké
zranění řidiče pasatu, smrt jeho spolujezdce a zranění tří členů posádky protijedoucího
automobilu. Hazard si opět vyžádal tvrdou daň.

Rozmluvili mu skok z mostu
Jen málo občanů města ví, že 18. července mohlo dojít k události, která obyčejně bývá
spojována s mostem sebevrahů v pražských Nuslích, i u nás v Rychnově. V ten den se
postavil na zábradlí viaduktu muž s odhodláním, že skočí dolů a ukončí svůj život. Na místo
se dostavili policisté a zásahová jednotka profesionálních hasičů z Jablonce. Právě veliteli této
jednotky se podařilo po více než hodinovém přesvědčování sebevraha přesvědčit o
nesmyslnosti jeho záměru.
Nezaměstnanost v polovině roku
Nezaměstnaných na Liberecku v průběhu prvního pololetí roku stále přibývalo. V měsíci
červenci bylo již bez práce téměř devět tisíc lidí, což je nejvíce v novodobých dějinách této
oblasti. Letošní první pololetí v celkovém procentu nezaměstnanosti překonalo i rok 2004.
Liberecko se letos dostalo za místa známá hospodářským útlumem – Moravskoslezský kraj a
Ústecký kraj – na nelichotivé třetí místo v ČR.
Superseverní děsí občany
Občanů bojujících proti superseverní variantě R 35, která by znamenala vážné zásahy do
krajiny i v katastrální oblasti města a jeho sousedních obcí a zásah do životního prostředí,
stále přibývá. V obcích, které by musely zaplatit krutou daň civilizaci, však vznikají občanská
sdružení, která spolu se zastupitelstvy záměr odsuzují a radikálně se proti němu staví.
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I v našem městě vzniklo sdružení, které proti úmyslu vystupuje a seznamuje občany
s důsledky silniční superakce. Ze schůzí, které proběhly koncem července a v první polovině
srpna, vzešly výrazně negativní petice. Snahy sdružení, která se staví proti superseverní
variantě R 35, podpořila i senátorka Soňa Peukertová.
Pěna na Mohelce
Snad bych měl spíše použít množného čísla, neboť ke znečištění Mohelky pěnou neznámého
původu došlo v několika případech. Jen já jsem zaznamenal bohatě zapěněný tok dvakrát
v měsíci květnu a jednou v měsíci srpnu. Ukazuje se, že je skutečně nutné odkanalizovat
místa, která se na vodoteči říčky nacházejí a odpadní vody odvést do čističek. Kvalitní voda a
její dostatek se stává příliš významným artiklem naší současnosti a hlavně budoucnosti.
Převoz stavebních buněk do školky
V posledním týdnu měsíce srpna došlo k převozu buněk, které mají zvýšit kapacitu mateřské
školy, do areálu pro naše předškoláčky. Ukázalo se, že původně plánované otevření nových
oddělení k 1. září není reálné.
Češi nasbírají lesních plodin za tři miliardy
Ministerstvo zemědělství v letních měsících informovalo o tom, že jsme národem vášnivých
sběratelů lesních plodin. Ze zveřejněných dokumentů plyne, že v průběhu roku jsou naši
občané schopni nasbírat po lesích a loukách plodiny za přibližně tři miliardy. Z rozboru je
patrno, že největší podíl na sběru plodin činí houby, jichž si máme domů přinést kolem
dvaceti tisíc tun, což zní téměř neuvěřitelně. Devět tisíc tun připadá na borůvky, sběrači si prý
odnesou domů tři tisíce tun malin a po tisíci tun ostružin a bezinek. Zanedbatelné číslo
připadá na brusinky, jejichž množství je limitováno sto tunami. Jedná se o to, že převážná část
plodin skončí v nejrůznějších sběrnách a podnicích, které plodiny potřebují při naplňování
svých výrobních programů. Vzpomínám si, že jsem ve svých dětských letech rovněž chodil na
lesní plodiny a byl rád, když se mi je podařilo prodat, ovšem za zcela jiných finančních
ohodnocení, než je tomu dnes. Majitelka prodejny se zeleninou bývala ochotna za litr borůvek
proplatit dle kvality až tři koruny. Dnes se s vámi nikdo nebaví, pokud byste mu chtěli
nabídnout za litr méně než osmdesát korun. Ale zpět ke statistice. V každé domácnosti by se
mělo ročně objevit až deset kilogramů plodin. Konkurovat prý nám mohou jen Slováci,
Poláci, Rusové či Ukrajinci. Sběrová vášeň přivádí jednoho každého z nás do lesů nejméně
dvacetkrát v roce. Jde tedy o velice výhodnou a neplacenou relaxaci fyzickou, ale někdy to
bývá i k vzteku z neúspěchu. Však to jistě mnozí dobře znáte.
Loučení s létem
Kdysi se říkávalo - člověk míní, pánbůh mění. I to letos platilo při loučení dětí s letošním
létem. Pořadatelé akce natěšení loňským úspěchem a krásným počasím, které loučení
doprovázelo, byli letos zklamaní. 5. září totiž pršelo, jen se lilo, šestnáctka na teploměru
nebyla rovněž nic moc. A tak nebylo divu, že se na cestu lesem pohádek v Planském lese
vydalo podstatně méně dětí než v roce uplynulém. Ale i letos osm zastavení u pohádkových
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bytostí vedlo děti k plnění nejrůznějších úkolů. Vzhledem k nepřízni počasí byl start i cíl
přemístěn do sálu Besedy, kde se účastníci mohli zahřát horkým čajem. Zde byly rovněž
umístěny loňské taháky - nafukovací hrady. Právě ty a hudba pana Šímy daly zapomenout
dětem a jejich rodičům na nepřízeň počasí.
Den památek
Celostátní akce Den památek, která byla letos vyhlášena na 12. září, měla za cíl seznamovat
obyvatelstvo především s místními památkami. I letos byla konána v našem městě. Zájemci si
mohli prohlédnout obrazy malířů „rychnovské malířské školy“ soustředěné do městského
muzea. Muzeum skla a bižuterie z Jablonce nad Nisou otevřelo pro návštěvníky své historické
expozice, občané si rovněž mohli prohlédnout prostory radnice a pokochat se pohledem
z ochozu věže na Jablonec a jeho okolí. Jistě největším zážitkem byla možnost projít se
přehradní štolou jablonecké přehrady. Značný zájem vyvolala přehlídka historických vozidel
včetně dopravních prostředků městské hromadné dopravy. Přitažlivou byla i otevřená
mačkárna korálků v Kokoníně, kde se v minulosti vyráběly tzv. vinuté perly.

Znovu se bouralo
Ani září se neobešlo bez dopravních nehod v našem okolí. Již 9. září se bouralo u našich
sousedů v Dalešicích. Zřejmě nepřiměřená rychlost vynesla automobil Peugeot 306 mimo
komunikaci. Alkohol zjištěn nebyl, řidič utrpěl jen lehčí zranění. Způsobená škoda se
pohybuje mezi 15 až 20 tisíci korunami. 21. září došlo na přehledném úseku mezi odbočkou
k Rychnovu a do Jablonce k dopravní nehodě vozu Ford Transit, která byla zřejmě důsledkem
mikrospánku řidiče. S autem se ocitl v příkopě, kde narazil do kanálové šachty. Auto skončilo
na střeše a začalo hořet. Požár však stačila osádka zlikvidovat sama. Havárka si vyžádala
drobné odřeniny, ale škoda sto tisíc jistě nikoho nepotěšila.
Invazní rostliny
Koryto řeky Mohelky stále více ve vegetačním období zaplňují invazní rostliny. Jedná se o
křídlatku japonskou, které byla od roku 1994 v naší vlasti pěstována jako okrasná rostlina. Ve
velmi krátkém čase se rozšířila do volné přírody, kde rozhodně není vítanou ozdobou. Na
našem území se dokonce stala hybridem s názvem křídlatka česká. Její příbuzná křídlatka
sachalinská měla v půdě likvidovat těžké kovy. Dnes ji nalézáme všude, daří se jí i na
nejrůznějších rumištích. Obě rostliny dokážou značně rychle zlikvidovat původní ekosystémy
a dokonce narušují strukturu porostů včetně mladých stromků a keřů. Zbavit se těchto rostlin
je značně složité, neboť i ten nejmenší zapomenutý kousek v půdě může znovu prudce
regenerovat. Co se ještě nedávno pokládalo za ozdobu, přináší dnes mnoho problémů. Je
dobře, že v okolí města se zatím nevykytuje bolševník, který trápí Karlovarsko.
Návštěva papeže v ČR
V rámci oslav svatého Václava navštívil naši zem papež Benedikt XVI., a to ve dnech 26. –
29. září. Sešel se s nejvyššími církevními i státními představiteli, setkal se s desetitisíci
věřících. Je potěšitelné, že mu 26. září v Praze v kostele Panny Marie Vítězné zazpíval
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úspěšný pěvecký sbor z Jablonce nad Nisou Iuventus Gaude!, který přísluší do Základní
umělecké školy v Jablonci nad Nisou. Sbormistr souboru složil pro papeže skladbu Cesta
k Jezulátku, v níž zhudebnil biblický žalm, a některé další skladby s církevní tematikou. Jeho
návštěvou žili nejen katolíci, ale většina obyvatelstva státu.
Rychnovská pouť
Pouť byla letos konána v obvyklém termínu ve dnech kolem svátku svatého Václava. Proti
minulým letům nepřinesla nic nového. O cenách prodávaného zboží a jeho kvalitě je zbytečné
opakovat slova z minulých let. Znovu je možno konstatovat, že do počtu trhovců a
návštěvníků pouti byla zřejmě největší, jaká kdy u nás, dle mého mínění, byla. V pouťových
dnech znovu dominovala sobota. I letos byl v předvečer Dne čs. státnosti proveden ohňostroj,
který se mi naopak zdál jen symbolickým. Trochu rozpaků přinesla věřícím skutečnost, že
v dopoledních hodinách neproběhla tradiční pouťová mše. Zřejmě přehlédli skutečnost, že
katolická církev proto, aby mohli věřící navštívit nebo sledovat v televizi obřady konané
papežem, nekonala obřady v místech. Nic však nebránilo tomu, aby poutní mše neproběhla
v odpoledních hodinách.
Pád stromu na tržišti
Jako blesk se po Rychnově roznesla zpráva, že na tržišti v těsné blízkosti místní samoobsluhy
zčista jasna padla půlka vzrostlého dubu, a to za naprostého bezvětří. Mohutná část kmene
poškodila část střechy obchodu a jeho větve se poněkud „nešetrně“ opřely především o
kontejner na odpadní sklo. Ač se událost stala v jedné z poměrně nejživějších částí města a
v sobotu, k poranění občanů naštěstí nedošlo. Příčinou pádu stromu byly nesporně deště a
silné větry, které řádily i u nás. Hniloba, která vznikala v průběhu let ve vidlici kmene,
nahlodala dub natolik, že pod jeho tíhou došlo 28. srpna k pádu skutečně velké části stromu.
Strom smýtili za značné pozornosti občanů, kteří se poblíž shromáždili, profesionální hasiči
z Jablonce nad Nisou za pomoci speciální techniky. Vydatně jim pomáhalo i zásahové
družstvo našich hasičů. Není bez zajímavosti, že se v ten chystala dvě družstva na svoji
soutěž, leč pomoc v místě dostala přednost a na soutěž, byť se zpožděním, odjelo jen jedno.
Zbytky větví pak v následujících dnech uklidili pracovníci technické čety MěÚ.
Europoslanec Eduard Kožušník v našem městě
18. září navštívil naše město nový poslanec europarlamentu zvolený za ODS Libereckého
kraje pan E. Kožušník. Stalo se tak na základě pozvání Místní organizace ODS Rychnov. Na
MěÚ, kde se beseda s europoslancem konala, se sešla skupina občanů, kterým měl host
skutečně co říci. Leč zasedačka rozhodně občany přeplněna nebyla.
Úspěch chovatele
V měsíci září proběhla v Českém Dubu výstava králíků, holubů, drůbeže a okrasného ptactva.
Úspěch na ní slavil rychnovský občan pan Václav Jirousek, jehož králíka nepřekonal žádný
jiný z 240 vystavovaných jedinců. Právem mu patří pohár hejtmana Libereckého kraje
Stanislava Eichlera, který mu jej také osobně předal.
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Bižuterka skončila
Posledního září definitivně skončila firma Jablonex Group, největší vývozce a výrobce
bižuterie na světě, pokud bychom pominuli asijský trh. Po staletích privilegovaný průmysl
Jablonecka neodolal tlakům konkurence a světové hospodářské krize. K tomuto dni zde
skončily pracovní poměr poslední dvě stovky lidí, z nichž většina spojila svůj profesní život
s výrobou nebo expedicí bižuterie. S podnikem se musela rozloučit i celá řada Rychnováků.
Část osazenstva podniku, především dělníci a technickohospodářští pracovníci, byla
převedena pod druhý velký podnik Jablonecka Preciosu.
Otevření přístavby mateřské školy
30. září došlo v našem městě ke slavnostnímu otevření přístavby mateřské školy. Stalo se tak
s měsíčním skluzem, které zavinilo nepříznivé počasí a některé další skutečnosti technického
rázu. Lze si jen přát, aby se dětem v nových odděleních líbilo a aby přístavba upokojila
zájemce o umístění svých potomků v předškolním zařízení města. Do nových oddělení školky
přišly děti prvně následujícího dne.
Největší sucho
Po vydatných deštích se ukázaly letní měsíce nejsuššími od roku 2003. Po přívalových deštích
měsíců březen a duben v dalším období téměř nezapršelo. Je zajímavé, že srážky výše
uvedených měsíců představovaly 250 % dlouhodobého průměru, ale od května do září
pouhých 15 %. V zemědělských oblastech stanovili hydrologové zásoby vody v horní půdní
vrstvě na pouhých 5 – 20 % využitelné kapacity. Jen občasné přívalové deště přinášely vláhu,
která však nestačila vsáknout do půdy ani v lesích, ani na otevřených plochách. Dokázaly
však na řadě míst napáchat značné škody na již zdecimovaných porostech. Houbaři jen marně
chodili do lesa v očekávání, že přece jen něco najdou, ale květnová a červnová invaze
především hřibovitých hub se nekonala. I v oblasti požárů a požárního nebezpečí byla
podobná situace rovněž v roce 2003. Úřady byly nuceny v sedmi krajích republiky vyhlásit
čtvrtý stupeň požárního nebezpečí. Požáry v porovnání s předchozími lety stouply o 120 –
150 %. Studie britského meteorologického ústavu Met Office předpokládá na léta 2060 –
2070 zvýšení celoročních teplot až o čtyři stupně, což by zcela jednoznačně vyvolalo spirálu
neodvratných klimatických změn na Zemi.
Ukončení prací na kruhovém objezdu
Počátek října přinesl ukončovací práce na kruhovém objezdu ze silnice Praha – Jablonec nad
Nisou. Vzniklo potřebné dílo, s jehož výstavbou bylo započato v jarních měsících roku. Na
objezdu jsou zastávky autobusů mezi hlavním a okresním městem. Pochopitelně, že sem
mohou zajíždět i spoje, které se na této trase pohybují. Zastávky nesporně zamezily
nebezpečí, které skýtalo stání prostředků hromadné dopravy přímo na hlavním tahu. Pro
řidiče vyjíždějící z našeho města je jistě příjemným pruh, který umožní přímé vyjíždění ve
směru na Jablonec. Škoda, že podobný pruh nemohl zřejmě z technických a prostorových
důvodů být rozšířen i na opačně straně ve směru na Prahu. Akci prováděla firma SYNER,
s.r.o., která vyhrála výběrové řízení, subdodavatelsky ji realizoval REAL SILKOM, s.r.o,
finančně byla dotována z prostředků Krajské správy silnic a dálnic Liberec.
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Nové truhlářství
Nové truhlářství vzniklo v letošním roce Na Zálesí. Jeho majitelem se stal Radek Dostál.
Zájemcům nabízí především okna a dveře různých druhů z dřevěných materiálů. Rozhodně
neodvrhne zakázky na drobné truhlářské práce. Zda pronikne do světa obchodu stejně jako
místní podnik Antikhaus, to bude záležet na něm a jeho spolupracovnících.
Podzimní vakcinace lišek
Nadcházející podzim s sebou přináší druhou fázi vakcinace lišek před nakažlivými
chorobami. Letos s ní bylo započato 12. října za stejných podmínek jako v období jarním.
Akci organizuje a financuje Státní veterinární správa ČR. Není bez zajímavosti, že následně
má být po tři týdny prováděn odlov lišek ke kontrole účinnosti vakcíny.
Taneční studio Magdalena zapisovalo
Koncem měsíce září se po městě objevovaly informace o zápisu zájemců do Tanečního studia
Magdalena. Jeho vedoucí Mgr. Rellichová organizuje výuku nejen v našem městě, ale i
v Jablonci nad Nisou.
Tenisové kurty zatím zůstaly
Přes celou řadu jednání o přesunu tenisových kurtů z prostory pod klubovnou zahrádkářů
zatím v letošním roce nedošlo. Úprava plochy vedle hřiště na kopanou, kde by měli tenisté
zakotvit, jistě není jednoduchou věcí. Se stávajícím stavem není jistě spokojený stavebník,
který pro rodinný domek získal parcelu proti policejní stanici. Nejásají zřejmě ani hráči, kteří
si zatím upravují stávající plochu svépomocí. Snad je potěšila skutečnost, že za nájem kurtu
platili cenu skutečně lidovou.
Děti soutěžily
Naše škola má dobrou tradici nejen v pořádání, ale i výsledcích dopravních soutěží mladých
cyklistů v rámci akce Bezpečnost silničního provozu. Učitelé školy a někteří žáci vyšších tříd,
kteří se dopravní soutěže již účastnili, dbají na přípravu nových reprezentantů školy. Pro
začínající a nezkušené cyklisty připravili 5. října dopravně bezpečnostní akci, při níž žáci
nižších ročníků plnili úkoly v teoretických, ale i praktických dovednostech nejen na kole, ale i
při ošetřování možných poranění. Při soutěži hodnotili a pomáhali na jednotlivých
stanovištích nejen příslušníci Policie ČR, ale i zdravotníci Českého červeného kříže. Odměny
nejúspěšnějším předal pracovník BESIP M. Klásek z Jablonce.
Teplotní rekordy
Přibližně do 10. října padaly v naší republice teplotní rekordy jako na běžícím pásu. V řadě
míst se pohybovaly od 24 až do 26,5 % (v Brně). Rekordní teploty negativně ovlivnily setí
zemědělských plodin v podzimním období. Obilí pochopitelně nevzcházelo, hrozilo nebezpečí
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jeho zaschnutí. Ale již 12. října přicházely v Krkonoších první vánice, následujícího dne si
našel sníh cestu do nižších poloh a 14. října začalo chumelit jak již dlouho ne i v nižších
polohách, a to za teplot dvou až tří stupňů nad nulou. Sníh byl těžký, mokrý, což
v následujících dnech způsobilo tisíce polomů, popadaných ovocných stromů, které majitelé
nestačili otrhat. Ve dnech 14. až 16. října hasičský dispečink hlásil přes 1500 výjezdů
zásahových jednotek, které především ze silnic odstraňovaly popadané stromy a odstraňovaly
následky propadlých střech a poškozených domů.
Sněhová kalamita
Mezi 14. až 18. říjnem došlo k úkazu, který zřejmě v takové síle neočekávali ani
meteorologové. Nenadálou situací, ať si říká, kdo chce, co chce, byla zaskočena i příroda.
Většina stromů ještě neshodila listy, ještě den před nenadálým sněžením jsem našel poslední
suchohřib, po mrazících a mrazech, které obyčejně vpád sněhu signalizují, nebylo ani
potuchy. Stromy dosud plné mízy se pokorně ohýbaly pod tíží sněhu, sněhová vrstva ve výši
40 – 60 centimetrů přikryla ještě zelenou trávu a svojí vahou dávala zabrat krovům domů a
nejrůznějších, především dřevěných staveb. Svůj díl práce po prvním ohromení přinesli nejen
hasiči, ale i silničáři, kteří neúnavně odstraňovali vrstvy sněhu z komunikací, stejně jako
železničáři a pracovníci elektrozávodů, kteří likvidovali tisíce poruch na rozvodné síti. Velký
díl práce vykonali i členové záchranných integrovaných jednotek včetně našich hasičů. Jak
nás vyděsily ony krušné dny, tak oteplení přineslo poměrně rychlý odchod sněhu. Již 22. října
jsem trhal ze stromu švestky, byť se na mě z některých haluzí občas sypaly zbytky mokrého
sněhu.
Akce našich hasičů
Sněhová nadílka přinesla nejeden problém zásahovému družstvu místních hasičů. Na
vyžádání okresního dispečinku profesionálních hasičů vyjížděli hasiči k deseti případům, aby
odstranili z vozovek popadané stromy. Nejsložitější úkol však měli při dopravě zraněného
muže ze samoty u koupaliště v Planském lese k sanitce rychlé záchranné služby, která se do
těchto míst nemohla pro velké množství polomů a sněhu dostat. Hasiči v průběhu zásahu
dokázali nejen fyzickou zdatnost, ale i notnou dávku znalosti terénu, kde zásah probíhal.
Doslova se museli prosekat změtí stromů, které ohnuly své koruny pod tíží sněhu k zemi, a
muže ve speciálním vaku dopravit k sanitce, která ho odvezla do jablonecké nemocnice
k ošetření. Významnou akcí bylo vyproštění auta na silnici z Dalešic do Pulečného, které
uvěznily zpředu i zezadu popadané stromy. Duté rány praskajících velikánů v okolí a
přítomnost dítěte v automobilu jistě náležitě deptaly psychiku řidiče. Zásah hasičů byl
vskutku profesionální, rychlý, byť značně namáhavý, a rozhodně ne bez rizika možného pádu
dalších stromů i na ně. Je dobře, že členové dobrovolných hasičů města dokazují, že jim osud
spoluobčanů není lhostejný.
Přes zákaz soudů řídil opilý
V době sněhové kalamity 17. října byl zadržen policisty dvaceti sedmiletý občan našeho
města. Při kontrole policisté zjistili, že jmenovaný má soudní zákaz řízení osobních
automobilů a navíc při dechové a následné krevní zkoušce mu bylo naměřeno 1,77 promile
alkoholu. Horší však je, že v nečekaných přírodních podmínkách šlo z jeho strany o více než
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hazard. Jinou skutečností pak je, kolik občanů města neplní podmínky související s provozem
na silnicích. Tato skutečnost by mohla zadrženému vynést odnětí svobody až na jeden rok.
Podzimní drakiáda
Letošní drakiáda připravovaná pro děti na 18. října skupinou občanů kolem pana Vágnera
skončila vinou počasí dříve, než začala. Spousty sněhu po polích a na loukách nedovolily na
akci vůbec pomyslet. Škoda. Děti i hračičkové z řad jejich rodičů již byli na pouštění svých
monster natěšeni. Jedná se již o druhou letošní akci, kterou počasí negativně ovlivnilo.
Úklidové práce
Krátce po nečekané sněhové nadílce rozhodli zastupitelé vyjít vstříc občanům, kteří si dost
dobře nevěděli rady s tím, kam odklidit větve z poničených stromů. Po městě bylo instalováno
několik sběrných kontejnerů a valníků, kam mohli občané zcela zdarma dávat odpad a město
se postaralo o jeho odvoz. Není mi známo, kolik finančních prostředků vynaložil MěÚ při
odstraňování kalamity, ale v Jablonci nad Nisou se dle tisku jednalo přibližně o 10 milionů, ve
městě Liberec o částku 3 miliony. V souvislosti s tím je třeba poznamenat, že bylo vyššími
státními orgány rozhodnuto, že v příštím roce budou provedeny dendrologické prohlídky
stromů kolem silnic a v parcích. Padající stromy totiž přinesly nejen hmotné škody, ale i smrt
několika lidí. Přesto se mi zdá, že již v krátkém období po kalamitě byly pokáceny stromy,
které rozhodně nebyly nebezpečné pro lidi, ba ani neohrožovaly domy či jiná zařízení.
Břišní tance
Dnešní doba přináší pro lidi všech věkových kategorií stále nové a nové aktivity. V našem
městě jistě přilákala řadu žen nabídka účasti v kursu orientálních tanců. Zájemkyně měly
možnost využít nabídky již od měsíce listopadu. Ač kursovné není příliš nízké, zdá se, že
břišní tance přinášejí především ženám nejen notnou dávku zábavy a společenského vyžití, ale
i zdravotní a fyzické vylepšení organismu.
Bude městský policajt
Po celé řadě jednání došlo po říjnovém zasedání zastupitelstva ve známost, že i u nás bude
zřízena městská policie. Zatím bylo rozhodnuto o jednom strážci pořádku. Před MěÚ je nyní
úkol vypsat výběrové řízení na obsazení funkce, do plánu na příští rok začlenit mzdové
prostředky a finance na vybavení kanceláře a policisty. S jeho uvedením do funkce se počítá
k 1. dubnu příštího roku. Ač je to na apríla, jeho existence v našem městě je tvrdou realitou.
Jedna z posledních havárek roku
18. listopadu došlo k další dopravní nehodě poblíž křižovatky na Rádlo. Její příčinou byla
hrubá nepozornost a nekázeň řidiče Volkswagenu Tranzit. Ten se totiž nevěnoval řízení a na
podlaze auta hledal cigaretu, která mu kamsi zapadla. Vinou své nepozornosti nedokázal
dobrzdit za osobáčkem Audi A6, který zastavil za jiným vozidlem, jež dávalo na křižovatce
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přednost protijedoucímu autu. Výsledkem byla řetězová nehoda, při které nedošlo k poranění.
Nesmyslné jednání jednoho z řidičů vedlo k celkové 300 tisícové škodě. Dalo by se říci, že
hloupost je bezbřehá, ale často na ni doplácejí ti, kdož se chovají normálně.
Uzavření nemocnice
Ještě kolem 24. listopadu nebyl v naší okresní nemocnici omezen vstup návštěv za
hospitovanými. Počet akutních respiračních onemocnění však vzrůstal ve všech populačních
ročnících. O čtyři dny později však nemocnice před návštěvami uzavřela své brány z obav,
aby v zařízení nedošlo k epidemii této nebezpečné choroby. Brány nemocnice se znovu
otevřely 12. prosince. Obdobně se zachovali hygienici v sousední liberecké i semilské
nemocnici. Zajímavý krok učinily i pracovnice našeho obvodního střediska. Na návštěvu
k MUDr. Vacátkové byli zváni odděleně lidé nemocní a zvlášť ti, kdož trpěli příznaky nebo
infekční chorobu měli.
Přerušení výuky ve škole
Trvalý nárůst počtu dětí s virovou nákazou ve třídách vedl ředitele školy k rozhodnutí o
přerušení výuky v základní škole. Stalo se tak 30. listopadu, kdy průměrný počet
nepřítomných žáků dosáhl 37 % a mnohé třídy doslova zely prázdnotou. Rychnovská škola se
stala v pořadí třetí školou Jablonecka, která této možnosti využila. V průběhu týdenního volna
se někteří vyučující scházeli s dětmi ve venkovním prostředí, řadou z nich byly na toto období
uloženy domácí úkoly. Mateřská škola však fungovala ke spokojenosti rodičů bez přerušení,
což vítaly v přípravě na vánoční období zvláště matky.
První vánoční strom Jablonecka
Letošní první vánoční strom na Jablonecku vyrostl na našem náměstí již 1. prosince díky úsilí
pracovníků firmy Melichar, kteří strom nejen přivezli, ale i řádně ukotvili. O jeho osvětlení se
postaral pan Z. Pivrnec, k výzdobě byly využity výrobky dětí místních školských zařízení. Při
slavnostním rozsvícení nechyběly vánoční koledy, pro přítomné bylo připraveno občerstvení.
Jen plánované taneční vystoupení pro chřipkovou epidemii a nemocnost dětí nebylo
realizováno. Vedoucí učitelka mateřské školy se svým kolektivem připravila prodej
keramických výrobků, které ve školce vznikly dětskýma rukama. Získané peníze poslouží na
nákup cen pro zimní olympiádu dětiček. Strom bude zdobit náměstí a město po celé vánoční
období.
Mikulášské odpoledne
Letošní chřipkové období zhatilo pečlivě připravené a sponzorsky dobře zajištěné mikulášské
oslavy v místní Besedě, jež byly naplánovány na 6. prosinec. Mikuláš musel být odložen.
Okolnosti organizátorům v letošním roce nepřály již při předcházejících akcích, nyní přišla
chřipka.
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Předvánoční akce pro děti
Nezdar mikulášského dne měla nahradit akce pro děti 20. 12. Příjemné prostředí Besedy a
teplo v sále měly dát zapomenout na předcházející nezdařené deštivé, sněžné a epidemické
události. Část programu v Besedě si tentokrát připravily děti samy. Mám tím na mysli taneční
vystoupení i výrobu vánočních řetězů ke zdobení dvou stromků. Přítomné upoutaly drobné
soutěže, zvláště pak zpěv s hudebním doprovodem. I tentokrát mikulášské a zároveň vánoční
odměny doslova pršely. Část z nich obdrželi žáci nižších ročníků školy. Škoda jen, že se
předvánoční akce účastnilo jen kolem padesátky dětí. Proti jiným letům, kdy sál doslova
praskal pod náporem zábavychtivých dětí a jejich doprovodu, to bylo málo.

O R 35 nerozhodnuto
Před koncem kalendářního roku nedošlo k rozhodnutí o variantě výstavby R 35, ač do tohoto
termínu mělo být zastupitelům kraje jasno, co doporučí. Ani jedna ze tří variant však u nich
nenachází příliš velkou důvěru. Zvláště silný odpor se zvedá proti superseverní verzi, která je
pro obyvatelstvo a životní prostředí kraje nejdrsnější. Navíc by došlo k devastaci chráněných
krajinných oblastí a finanční nároky jsou z předložených nejvyšší. Na necelých padesáti
kilometrech by bylo nutno postavit deset tunelů a třicet devět mostů. Výstavbě superseverní
není nakloněna ani rada kraje, která ji nedoporučuje. Rozhodnutí o stavbě padne v roce 2010.
Knihovna plná soutěží
V průběhu letošního roku připravila knihovnice paní R. Chloubová v městské knihovně
celkem devět soutěží s různou tématikou. Šlo o luštění křížovek, cestu Mojmíra, poznávání
koster dinosaurů, vytváření kocourků podle pohádek F. Nepila i výtvarné soutěže kreseb
pohádkových postaviček paní Klimtové až po výstavu dětských prací na konci roku. Akce
plně zaujaly děti po celých dvanáct měsíců. O dalších pořádaných v knihovně včetně akcí pro
jednotlivé třídy základní školy píši i na jiném místě kroniky. Ne každý oplývá nápaditostí naší
paní knihovnice. Za to jí nesporně patří poděkování.
Zranění bývalé rychnovské občanky
9. prosince srazil na přechodu pro chodce v Jablonci bezohledný a navíc přiopilý řidič
bývalou rychnovskou občanku D. P. Její zranění si vyžádalo více než čtrnáctidenní léčení.
Řidič přišel o řidičský průkaz a za ublížení na zdraví může trávit rok ve vězení.

Loutky J. Klimtové
Nevystavuje se jen v městské výstavní síni, ale i v knihovně. Tentokrát zde v měsíci prosinci
vystavovala své skřítky a pohádkové bytosti z Lexikonu ohrožených druhů strašidel
výtvarnice V. Klimtová. Na výstavu lákala nejen dílka paní Klimtové, ale i následná soutěž
pro děti dle její tvorby. Děti se po celý měsíc tužily, aby se svou tvorbou co nejvíce přiblížily
tvorům z Potulné pohádkové země. Šlo o další z akcí pro děti, jimiž se paní Chloubová snaží
popularizovat práci knihovny a z dětí vychovat celoživotní čtenáře.
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Ankety na závěr roku
Závěr roku přináší celou řadu anket a průzkumů z nejrůznějších oblastí života lidí a států.
Mezinárodní agentura Transparency International sleduje již delší dobu míru korupce ve více
než sto osmdesáti zemích světa. České republika však v pomyslném pořadí hodnocení zemí
obsazuje nelichotivá místa. Loni se jednalo o čtyřicáté druhé pořadí, letos je hodnocena jako
padesátá druhá. Z postkomunistických zemí je za námi pouze Slovensko. STEM se naopak
zaměřuje na celkovou spokojenost občanů. Pro tři pětiny občanů ČR je stávající režim lepším,
než tomu bylo v minulosti a devět z deseti občanů kladně hodnotí současnou šíři nejrůznějších
možností, jak se uplatnit ve všech oblastech života a dosáhnout svých cílů. Zarážející je
skutečnost, že téměř polovina občanů republiky má nepříznivý dojem ze současných
mezilidských vztahů a vlčí společenské morálky, stejně jako i ze záležitostí bezpečnostních.
Údaje o složení obyvatelstva ČR vydané Českým statistickým úřadem si mimo jiné všímají
toho, že u nás ze 4,2 milionu domácností plná jedna třetina z nich je pouze jednočlenná.
Zdaleka se nejedná jen o domácnosti důchodců, ale i mladých, kteří se rozhodli žít „single“.
ČSÚ upozorňuje i na skutečnost, že jednočlenné nebo neúplné rodiny jsou více ohroženy
chudobou. Statistika podtrhuje pokles natality v ČR i stále rostoucí počet zadlužených lidí.
Dluh jednoho každého občana republiky se nyní pohybuje kolem 111 tisíc korun. Studie
vědců z londýnské Universite College k předcházejícím záležitostem uvádí, že nejde jen o
otázky psychologické či pouze demografické, ale dokládá, že málo početné domácnosti
s sebou nesou výrazný podíl na produkci odpadu, obecně vyšší spotřebu vody a energií. Navíc
výstavba domků pro samostatně bydlící občany přináší větší nároky na zábor půdy.
Prasečí (mexická) chřipka
V průběhu roku se stala jakýmsi Damoklovým mečem, který především v podání žurnalistů, a
to nejen těch, kdož působí v bulvárním tisku, visí nad osudy lidí celé naší planety. Byli to
právě novináři, kteří rozpoutávali hrůzné obrazy nebezpečné nemoci, která vyhubí miliony
lidí. Zamýšleli se nad tím, kdo má dostat vakcínu proti nemoci, kdo bude ochráněn a kdo
vlastně vydán všanc. Na toto téma vycházely články ještě v zářijovém období. Novináři se
ptali, proč v naší zemi dosud není k dispozici přípravek proti ní. Je skutečností, že v ČR stejně
jako v jiných zemích se vyskytla chřipková epidemie, ale většinou taková, kterou lékaři znají
a která se s nastávajícím podzimem v silnější nebo méně silné podobě vyskytuje pravidelně.
Byli to právě oni a zdravotnický personál, kteří se k výskytu prasečí chřipky vyslovovali
značně opatrně. Většina z nich a prominentů, když přípravek proti ní dorazil i do naší
republiky, se odmítla nechat očkovat, a to včetně hlavního hygienika ČR. Jen ministryně
zdravotnictví, když došlo k nedůvěře v potřebu ošetření přípravkem, nastavila proti injekční
stříkačce hrdě své rameno. Dokonce sám president republiky se postavil proti rozhodnutí
očkovat příslušníky armády. A tak nakonec vyvstal problém, co s přípravkem
v mnohamilionové hodnotě učinit vzhledem k omezené době jeho působení. Stát dle
tiskových informací zakoupil na 7OO tisíc očkovacích látek v celkové částce přibližně 150
milionů. Využita byla jen necelá jedna desetina přípravků. Očkovat se nechali pouze někteří
lidí s plicními a srdečními problémy a něco více než jedenáct tisíc zdravotníků. Virus prasečí
chřipky A / H1 N1 /dle informací v tisku přinesl smrt přibližně patnácti stům lidí. Obyčejná
chřipka léčená čajem a aspirinem si však vzala několikrát více životů. Dle rychnovské
agentury „ jedna paní povídala“, na níž se nepodílejí zdravotníci, byl virus prasečí chřipky
údajně diagnostikován u dvou občanů města.
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Ceny potravin a zboží
Probíhající krize nesporně ovlivňuje ceny potravin. Nelze však říci, že jen výrazně negativně,
ale nesporně se v letošním roce snížila četnost nákupů. Letos byl prodáván kilogram běžného
chleba i o dvě koruny levněji než v loňském roce, stejná situace se ukázala rovněž u cen
másla a mléka, uspořit se dalo i za bílé pečivo. Rozhodně tak nelze mluvit o cenách masa,
především hovězího, výrazně vzrostly ceny národního nápoje piva, stejně jako vína nebo
alkoholu. Za kolik se tedy zhruba prodávalo? Hovězí zadní v průměru za 177,74 korun, kuřata
za 58,96, vepřová pečeně za 107,30, sýr tvrdý běžný za 108,12 koruny, hladká mouka za 9,48
koruny za kilogram, kostkový cukr pak za 28,12, levněji přišel cukr krystal, který se prodával
za 19,81 koruny. Polotučné mléko nás stálo za litr 14,47, půllitr piva cca 9,06, deset vajec pak
25,06 koruny, litrovka rumu přišla v průměru na 98 korun, krabička cigaret stála kolem 70
korun, kvalitnější pánský oblek bylo možno pořídit v částce kolem 5261 korun, televizní
poplatek vyšplhal na 135 korun. V obchodních řetězcích byly potraviny i zboží v řadě případů
nižší, než uvádím. Není proto divu, že právě je navštěvují mnozí soukromí obchodníci,
majitelé nejrůznějších kiosků a drobných rekreačních zařízení a nakupují lacinější zboží, které
pochopitelně prodávají se ziskem. Často se stává, že množstevní slevy obchodních řetězců
nahrávají těmto prodejcům daleko více než kritizovaným důchodcům, kteří nakupují jen to, co
jsou schopni spotřebovat.
Příjmy občanů
Na základě statistických šetření dosáhla letos průměrná mzda částky 23 350 korun.
V porovnání s rokem loňským více než o 1000 korun a v porovnání s rokem 2007 došlo
k nárůstu mezd v průměru o tři tisíce. Českomoravská konfederace odborových svazů uvádí,
že údaj je zavádějící a mzdy stagnují. Poukazuje na to, že většina lidí nedosahuje výše
průměrného platu, ba naopak v důlním průmyslu a pohostinství došlo k poklesu. Zvýšení
průměrných platů je dáno především nárůstem u některých profesních skupin a řídících
pracovníků.
Nezaměstnanost na Jablonecku
Nezaměstnanost na Jablonecku před posledním měsícem roku dosáhla 11,3 %. V přehledu
posledních let vzrostl počet lidí bez práce z loňských 3034 občanů na plných 5107. Důvodem
tohoto strmého nárůstu je zastavení výroby v tradičních odvětvích, jako je průmysl bižuterní,
textilní a sklářský, včetně největšího jabloneckého podniku Liaz, jež byly nejen nosnými
odvětvími, ale i chloubou Jablonecka i celého státu. Nejhorší situace byla v mikroregionu
Tanvald, kde bylo bez práce 13,3 % lidí, Železnobrodsko vykazovalo 12,9 %. Poněkud lepší
situace se jevila na Jablonecku, kde bylo bez práce 11,3 % obyvatel.
Schodek státního rozpočtu
Schodek letošního státního rozpočtu se s posledním měsícem roku vyšplhal na plných 192,2
miliardy korun. Jedná se o nejvyšší propad rozpočtu v historii České republiky. Je nejen
výsledkem krize, ale i propadem daňových příjmů ve výši pouhých 81,5m % roku 2008. Ty
tam jsou spekulace ministerstva financí o reálné výši schodku rozpočtu, který měl dosáhnout
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maximálně 70 miliard. Řešení nepříznivé platové bilance mají napomoci dluhopisy za 153,2
miliardy a půjčky až do výše 280 miliard.
Vánoční svátky
Letošní vánoční období v sobě zahrnovalo celou řadu akcí. Již 28. a 29. listopadu si občané
mohli v zasedací síni města zakoupit nejrůznější drobné vánoční dárky. Za nepříliš pěkného
počasí byl již na počátku prosince rozsvícen za přítomnosti dětí i jejich rodičů městský
vánoční strom, rozzářila se i vánoční výzdoba ulic. 16. prosince zazpívali žáci naší školy pro
dříve narozené občany v místním pečovatelském domě. Den poté proběhla v Besedě tradiční
předvánoční besídka žáků pro rychnovskou veřejnost. Od 24. prosince až do 10. ledna
následovaly nejrůznější náboženské akce související s tímto obdobím nejen v místě, ale i
v jeho okolí. Zajímavostí byl betlém v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Jablonci nad
Nisou i ukázky živého betléma v Jablonci nad Nisou. Tradiční půlnoční proběhla v celé řadě
míst okresu včetně našeho města. Pak následovaly Hod Boží Vánoční i svátek sv. Štěpána,
který býval v minulosti spojován dnes již se zapomenutou koledou pro opuštěné lidi, vdovy a
sirotky. Dnes se v tyto dny většinou navštěvují příbuzní. 27. prosince si věřící připomněli
svátek Svaté Rodiny Nazaretské. Býval spojován se žehnáním manželům, ale také vínu.
Z hlediska liturgického je významným 1. leden následujícího roku. Vánoční období letos
skončilo 10. ledna dnem svátku Křtu Páně.
Kalendáře
Ke konci roku je možno si vybrat z desítek kalendářů nejrůznějšího zaměření. I naše město se
znovu přihlásilo nástěnným kalendářem s dobovými fotografiemi. Navázalo tak na tradici
předchozích let. Kalendář za 150 korun je nejen ukazatelem času, ale mnohým přináší
nezvyklé pohledy na město v 19. a 20. století. Trochu jiného charakteru je kalendář, který
vydalo město Jablonec nad Nisou v rámci dotačního titulu Jablonec – obec přátelská rodině.
Na něm se se svými výtvarnými pracemi podíleli žáci mateřských škol z Jablonecka. Ti se
totiž zapojili do soutěže Skřítek Pastelka. Zajímavostí je, že pro ilustraci prvního týdne roku
je použita kresbička žákyně naší mateřské školy Zuzana Kreveňovské s příznačným
pojmenováním Postavíme sněhuláka.
Nezaměstnanost v kraji k 31. prosinci
Ke konci roku 2009 úřady práce v Libereckém kraji evidovaly 26 273 nezaměstnaných.
V porovnání se stejným obdobím předcházejícího roku vzrostl tento údaj o 9 668 tisíc osob.
Nezaměstnanost se zvýšila ve všech čtyřech okresech kraje – v okrese Liberec o 490 občanů,
na Jablonecku o 201 osob, v okrese Česká Lípa o 191 a na Semilsku o 166. Jistě nezajímavou
je skutečnost, že v míře registrované nezaměstnanosti ze sedmdesáti sedmi okresů České
republiky figuruje okres Semily na čtyřicáté třetí pozici, Liberec na čtyřicáté páté, okres
Jablonec n. N. je padesátý šestý a Česká Lípa dokonce na místě šedesátém pátém.
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Silvestr a „modrý Měsíc“
Letošní Silvestr byl naplněn mnoha očekáváními. Starší se těšili na setkání se svými přáteli,
jídla a pití při nich bylo krize nekrize hojno. Spolu s dětmi je okouzlovaly gejzíry ohňostrojů a
výbuchy dělobuchů, a to dávno před půlnoční hodinou. Ti, kdož trávili poslední den roku před
televizními obrazovkami, svorně vyjadřovali nespokojenost nad obsahem podávané zábavy.
Poslední den roku přinesl i událost, které si málokdo všiml. V tento den proběhl třináctý
úplněk roku, druhý v průběhu prosince. Tento jev byl naposledy pozorován na přelomu let
1990 – 1991. Psané i nepsané teorie uvádějí, že úplněk přináší neštěstí. To potvrzují i
policisté, kteří tvrdí, že v období úplňku přibývá dopravních nehod, ale i lékaři a pracovníci
záchranné služby si všímají zvýšení zdravotních rizik. Ti často uvádějí, že nejen v den úplňku,
ale těsně před ním a po něm lidé trpí depresemi, sebevražednými úmysly i snahami po
sebepoškozování. Buď jak buď, těžko posoudit. Třináctý úplněk Měsíce v roce s sebou nese
přívlastek „modrý“. Měsíc je barevně stále stejný, modravý nádech mu mohou dodat jen
mrazivé noci. Tak si však zvykly označovat třináctý úplněk v jednom roce anglosaské národy.
Však proč ne! Jejich Blue Moon je něco výjimečného stejně jako příslovečně české „modré
pondělí“. To však pro mnohé lidi rozhodně nebývá jen jednou v roce. O zatmění našeho
souputníka bude řeč v kapitole o počasí.
Kolik nás bylo
Na počátku kalendářního roku 2009 se počet občanů města obojího pohlaví blížil 2 500, do
uvedeného počtu jich chybělo jen devět. V průběhu roku se k nám přistěhovalo 101 občanů
(39 mužů a 62 žen) a narodilo se rekordních 41 dětí (19 chlapců a 22 dívek). Odstěhovalo se
66 lidí (33 mužů a 33 žen). Rok přinesl smrt 21 občanům. Po delší době je natalita výrazně
vyšší mortality. Přírůstek za rok 2009 činí 55 občanů. Na konci roku bydlelo v našem městě
2541 přihlášených jedinců obojího pohlaví.
Kulturní dění
O kulturní dění v našem městě v oblasti hudby se nadále stará Hudební klub Bažina.
Letošní sezónu zahájili Nezmaři 16. ledna. Do pamětní knihy se uvedli zápisem: „Nikdo lepší
už nemůže svou přítomností dodat lesku jubilejnímu klubovému večeru než Nezmaři.“ Ti
totiž asistovali při devadesátém koncertním vystoupení hudebních skupin ve městě, které
organizuje Bažina. Účastno bylo 113 návštěvníků.
Další koncert byl konán 27. února a Beseda hostila Blue Effect Radima Havlíka. Na jeho
koncertu se sešlo 125 fandů skupiny.
Neřež Trio s hostem Adamem Katonou přilákalo do místního sálu 37 zájemců, což byla druhá
nejnižší návštěva v průběhu hudební sezóny.
Jan Spálený přivedl svoji skupinu ASPM do rychnovské Besedy 17. dubna. Na její vystoupení
se přišlo podívat 53 fanoušků.
Slávek Janoušek a Luboš Vondrák u nás vystupovali 22. května. Asi jim zde bylo dobře. Jinak
by zřejmě do pamětní knihy nenapsali: „Díky za pozvání. Bylo tu moc příjemně“. Jejich
koncertní vystoupení sledovalo 26 návštěvníků.
V pořadí 95. klubový večer zajišťovala šestice mužů, která si říká BUTY. Ti u nás
vystupovali 19. června, pochopitelně v sálu Besedy. Vystoupením zaujali 128 milovníků
jejich hudby, což byla druhá nejvyšší návštěva roku.
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Kultovní skupina našeho města SPIRITUÁL KVINTET koncertovala 16. září. V jiném měsíci
by ani vystupovat nemohla, vždyť předznamenává tradiční rychnovskou pouť. Tentokrát
Spirituál předvedl své umění v Besedě, kde na účinkující čekala nejvyšší návštěva letošního
roku. Plných 145 obdivovatelů jim vytvořilo skutečně pěkné prostředí.
15. října k nám přijel, byť Jablonecko zasypal nejen sníh, ale i popadané stromy a zurážené
větve, přední český nebo lépe moravský soubor HRADIŠŤAN. Sněhovou kalamitu
neopomněl připomenout jeho vedoucí J. Pavlica, který do pamětní knihy napsal: „Padá snížek
na louky, má kožíšek bělounký“. Návštěvníci jako vždy na výsost spokojeni a pořadatelé
rovněž. Vždyť se v Besedě sešlo 108 obdivovatelů skupiny.
„Zase jako doma“, to byl zápis, který v pamětní knize zanechala Jablkoň. V Besedě zajistila
předposlední koncert roku 5. listopadu. Tentokrát si hudebníky vyslechlo 68 návštěvníků.
O hudební ukončení roku se tradičně stará Devítka. Ani letos tomu nebylo jinak 4. prosince
při 99. koncertu organizovaném skupinou Bažina. Jejím hostem byl Pepa Štross. Koncert
sledovalo tentokrát 111 spokojených nadšenců skupiny.
V průběhu roku našlo cestu na koncerty připravované Bažinou celkem 909 fanoušků hudby.
Výstavy
Výstavy, které v naší výstavní síni probíhají, většinou představují regionální umělce. Stejně
tomu bylo i letos.
První výstavu svých prací v letošním roce připravil pan Ladislav Šikola z nedalekých
Maršovic. Byla konána ve dnech 10. - 23. 1. a navštívilo ji sedmdesát občanů, kteří se zapsali
do pamětní knihy. Reakce na výstavu byla kladná. Snad vše vyjádřila paní Iva Sasková
z Jablonce nad Nisou, která do knihy napsala: „Stálo to za to. Ať se ti daří a můžeš lidem
dávat radost dalšími obrázk“.
Obrazy a kresby Jaroslava Kodejše obdivovala stovka návštěvníků ve dnech 14. – 27. 2. I
tomuto autoru složili přítomní hold, neboť se jim líbila krása, barevnost, veselost i magičnost
předváděných děl. Paní Urbanová napsala: „Vaše obrazy mě nadchly, mají náboj. Díky“.
Dagmar Loumová, která se v našem městě znovu předvedla, nazvala svoji výstavu Cesty
naším krajem. Ve výstavní síni se ve dnech 15. – 27. března sešlo a do knihy návštěvníků
zapsalo 105 občanů. Byli nadšeni neotřelými pohledy autorky na Jablonecko a Český ráj. A
tak to vedle jiných slov chvály vyjádřil pan J. Šolc: „ Dášo, díky za to, že nám připomínáš, do
jakého krásného koutu naší země nás Pán Bůh postavil“.
Autorské fotografie, tak nazval svoji výstavu Jaroslav F. Švašta, přilákaly ve dnech 18. – 30.
4. do výstavní síně stovku návštěvníků. Zápisy v pamětní knize i v jeho případě nešetřily
chválou. Autora jistě potěšily výroky: „Krásné, kompozičně vyrovnané a vytříbené
fotografie“. „Díla tvořená oduševnělou péčí, srdcem a duší“. Krátce zareagoval pan Holý:
„Krásné!“
Lékař Srna Jiří přinesl do Rychnova Obrazy a grafiky, jak nazval svoji výstavu. Vystavoval u
nás po čtrnáct dnů od 23. 5. Při vernisáži jeho děl vystoupila hudební skupina Alabama Band.
Obdiv sklidil od svých kolegů i ostatních návštěvníků. M. Chotětová napsala: „Úžasné! Díky
za pohlazení na duši“.
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Po prázdninové odmlce jsme měli možnost si prohlédnout tapiserie Josefa Sezama ve dnech
19. 9. – 2. 10. Výstava přilákala na osmdesát vděčných návštěvníků, mezi nimiž nechyběla
řada výtvarníků ze Severočeského muzea v Liberci.
Nejvíce navštívenou výstavou byla společná akce rychnovské rodačky L. Slaninové, autora
dřevěných soch M. Brothánka a skleněných šperků Z. Soprové. Zájem o jejich díla projevilo
více než 150 návštěvníků. Jejich práce byly netradiční stejně jako netradičně pojatá vernisáž
akce. Tančila při ní na intuitivně pojatou hudbu Lucie Slaninová za hudebního podání
KOKODANU. Pochvaly čišely z každého zápisu: „Krásné! Krásné šperky“ nebo: „Hezké!“ či
„Poklona řezbářovi“.
Předposlední výstava roku byla konána ve dnech 17. – 30. 10. J. Pollák nazval svoji výstavu
Perem a očima a svá díla předváděl 7. – 29. listopadu. Obdivovalo ji více než 110 přítomných.
Ti především ocenili jeho nevšední pohledy na zvířata, ale i náměty z přírody, života lidí i
měst. Z výstavy dle zápisů odcházeli spokojeni.
Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace, Rychnov u Jablonce n. Nisou
V letošním školním roce pracovali v příspěvkové organizaci celkem dvacet čtyři pedagogové
včetně ředitele a jeho zástupce. Na základní škole to bylo patnáct pracovníků, z toho dvě
vyučující na částečný pracovní úvazek 0,55, na mateřské škole sedm učitelek, jedna učitelka
měla pracovní úvazek 0,60. Vychovatelky školní družiny byly rovněž dvě. Vedoucí
vychovatelka byla zaměstnána na 0,85, druhá pracovnice pak na 0,72. O změnách
v učitelském sboru jsem se již zmínil. Je však třeba dodat, že do důchodu odešel na začátku
školního roku Mgr. J. Havlíček a nastoupila učitelka E. Truksová.
Na škole bylo devět tříd, v každém ročníku jedna. Nejnižší počet žáků byl v 8. ročníku (pouze
sedm) a v 6. ročníku (celkem 13). Na počátku školního roku docházelo do základní školy 168
dětí, na konci o tři více.
V mateřské škole byly otevřeny čtyři třídy s počtem 97 dětí, do dvou oddělení školní družiny
docházelo 50 žáků.
Za školní rok zameškali žáci 15206 omluvených hodin, průměr na žáka činil 77,1 hodiny.
Neomluvených hodin bylo 237, což představuje v průměru na žáka 1,4 hodiny. Třídní učitelé
udělili za celý rok 42 důtky nebo napomenutí, ředitel školy celkem deset důtek. Šest žáků
bylo hodnoceno 2. stupněm z chování, 3. stupeň si odnesli tři žáci. Pochvaly byly udělovány
až ve II. pololetí roku v počtu 106. Vyznamenání v 6. – 9. ročníku v obou pololetích získalo
31 žáků. Na konci školního roku neprospělo sedm žáků, po opravných zkouškách jeden ze
sedmé třídy. Na střední školy a střední odborná učiliště včetně víceletého studia na gymnáziu
bylo přijato celkem 22 žáků.
Vyučující školy se účastnili nejrůznějších školení a akcí dalšího vzdělávání, hojněji na 1.
stupni školy. Mezi specializované činnosti patřila práce výchovného poradce, koordinátora
informačních a komunikačních technologií, dva vyučující působili jako koordinátoři školního
vzdělávacího programu. Na škole byl metodik prevence a koordinátor environmentální
výchovy. Především první třída spolupracovala úzce s mateřskou školou při vzájemných
návštěvách na zařízeních. Zřizovatel školy zajišťuje příspěvkovou organizaci investičně, hradí
opravy a údržbu, přispívá na školní potřeby, učebnice a pomůcky, částečně dotuje plavecký
výcvik a projekt Motýl a podílí se i na hrazení drobných odměn pro žáky. Členky SPOZ
tradičně přivítaly prvňáčky a rozloučily se s vycházejícími žáky 9. ročníku. Spolupráce školy
s Pedagogicko psychologickou poradnou Jablonec nad Nisou využilo 18 žáků spolu se svými
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rodiči při profitestech, pět žáků s poruchami učení bylo v tomto zařízení vyšetřeno nebo
prošetřeno. Škola pravidelně spolupracuje s Dětským dopravním hřištěm v Jablonci a Liberci.
Svůj zájem a talent mohli žáci rozvíjet v deseti zájmových útvarech, které byly až na tři
výjimky vedeny externími pracovníky. Tradičně dobrým se ukazuje zapojení žáků školy do
nejrůznějších aktivit. Z vlastních akcí je třeba připomenout mikulášskou nadílku, vánoční
kulturní vystoupení pro rychnovskou veřejnost v Besedě, spoluúčast při vítání občánků a
zajištění turnaje ve florbalu v rámci Rychnovských kulturních dnů.
Mateřská škola si připravila svoje zpívání u vánočního stromku, děti se těšily z vánoční
nadílky, zaujaly výstavkou keramických výrobků, maminky žáků byly potěšeny jejich
vystoupením při Dnu matek. Děti, které chodí do školní družiny, přivítaly vánoční nadílku
spojenou s diskotékou, vyřádily se při masopustním karnevalu i při cestě pohádkovým lesem,
své dovednosti zkoušely při velikonoční dílně i cestách za pokladem. Kvalitní sněhové
podmínky využily vychovatelky při nejrůznějších akcích na sněhu, zaujala soutěž o výstavbu
nejkrásnějšího sněhuláka. Jistým specifikem příspěvkové organizace jsou poměrně hojné
návštěvy divadelních představení nejen žáky školy základní, ale i mateřské. Žáci navštěvují
výstavy výtvarníků, hojná je i účast na akcích libereckého a jabloneckého dopravního hřiště,
především školní družina a mateřská škola organizují výlety a vycházky do okolí.
Samozřejmě že v jejich počtu hraje prim kroužek turistický. O spolupráci s místní knihovnou
se zmiňuji na jiném místě. Stranou nezůstaly ani výlety žáků základní školy do Drážďan,
Žitavy a Prahy. Jistě zajímavou byla návštěva planetária. Hluboké zážitky si odnesly děti
z centra pro mentálně postižené. Základní i mateřská škola žijí sportovními akcemi i
nejrůznějšími soutěžemi. Rovněž noční spánek ve třídě byl nesporně pro mnohého sedmáka
zážitkem. Nedílnou součástí práce školy je zapojení žáků do centrálně vyhlašovaných soutěží
a školních olympiád. Z vědomostních soutěží si dobře vedli v olympiádě anglického jazyka,
zeměpisu a Pythagoriádě. V zeměpisné olympiádě postoupili do krajského kola Marek Láska
a Jitka Dynterová. Tam byl žák Láska druhý, což ho dovedlo až do kola celostátního. Mladí
cyklisté excelovali v okresním kole. Starší žáci se v kraji umístili druzí, mladší museli
odstoupit z důvodu nemoci některých členů družstva. Dobré sportovní podmínky umožnily
účast na řadě kolektivních míčových her, v lehké atletice a nově i v orientačním běhu. Úkoly,
které si vedení školy na letošní školní rok vytklo, byly splněny.
Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou, pobočka Rychnov
Odloučené pracoviště Základní umělecké školy Jablonec nad Nisou navštěvovalo 46 žáků.
Výtvarný obor navštěvovalo 27 žáků, hudební 19. Výuka byla zajišťována učiteli M.
Poloprudskou (výtvarný obor), hudební nauka V. Rakušanovou, hru na klavír měl na starosti
jeden z dirigentů pěveckého souboru Janáček Mgr. Jan Svoboda a Mgr. Jiří Veverka, O.
Grygorenko učil hře na zobcovou flétnu a V. Blažek vedl hru na violoncello. Své třídy měla
škola v budovách malé školy a knihovny, výuka probíhala v odpoledních hodinách.
Z činnosti SPOZ
Sbor pro občanské záležitosti města pracuje prakticky v nezměněné podobě. Jeho předsedkyní
je již dlouhou dobu Mgr. J. Palmová. Sbor zaměřuje svoji hlavní pozornost na vítání občánků.
Na této akci se účastnil se svými rodiči rekordní počet třiceti čtyř novorozenců. Intenzivní je i
činnost při návštěvách dříve narozených občanů města u příležitosti jejich životních jubileí, ať
již v jejich domácnostech, pečovatelských domech nebo léčebnách dlouhodobě nemocných.
Letos bylo navštíveno 142 osob. Stranou nezůstává vítání dětí do 1. třídy základní školy, ani
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rozloučení s jejími absolventy. Obdobně SPOZ postupuje i v mateřské škole. Většinou jsou
potěšeni i občané při svých zlatých a diamantových svatbách. Diamantoví byli letos manželé
Kučerovi, zlatí pak manželé Kolomazníkovi. Na činnost SPOZ bylo v rozpočtu schváleno 72
tisíc korun, čerpání prostředků bylo téměř 99 %.
Taneční studio Magdalena
Taneční studio působí v našem městě již jedenáctým rokem. Centrem jeho zájmu jsou děti od
čtyř let, nechybí ani dospělí. Studio rozvíjí osobnost členů, jejich individualitu i pohybové
schopnosti v oblasti tance, pohybového divadla a pantomimy. Zaměření vyžaduje taneční,
dramatickou, výtvarnou a rytmickou výuku, a to nejen klasickými, ale i alternativními
technikami. Ve stávajícím školním roce mělo taneční studio Magdalena 170 členů, více než
polovinu z Jablonce nad Nisou. Dětí od čtyř let je sedmdesát tři, nejsilnější skupinu tvoří žáci
od šesti do patnácti let (celkem 84), věkově nejstarších až do dvaceti tří let je třináct. Žáci se
letos účastnili celé řady přehlídek nejen v regionu, ale i na celostátních festivalech. Významné
je působení vedoucí studia pí. L. Rellichové. Ta kromě své činnosti s dětmi organizuje
semináře pro vedoucí podobných souborů po celé ČR, podílí se na přípravě a organizaci
přehlídek nejen na Jablonecku. V posledním období se zaměřila i na celostátní průzkum
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v oblasti estetické výchovy a rozvoje
osobnosti dětské populace. Výuka členů souboru probíhá ve dvou učebnách v Jablonci nad
Nisou a dvou v našem městě. Magdalena se u nás podílí na Rychnovských kulturních dnech i
při některých vernisážích výstav, které se ve městě konají, vystupuje i na akcích podobně
zaměřených skupin. Jistě chvályhodnou je její činnost na sociálně kulturních projektech
s mentálně postiženými a na vozíčky odkázanými dětmi. Z vlastní zkušenosti vím, jak
neopakovatelné jsou pocity aktérů při divadelních přehlídkách Jiráskův Hronov. Letos se tam
Magdalena zúčastnila s inscenací „Každý je někdy trapný“. Taneční studio Magdalena jistě
dobře reprezentuje Rychnov, a to nejen v rámci naší republiky.
Rychnovské trio
Trochu v pozadí kulturního dění v našem městě stojí skupina tří žen, které si daly jméno
Rychnovské trio. J. Halamová, H. Herkommerová a O. Valentová, která je vedoucí skupiny,
spolu zpívají již od roku 2000. Původně se věnovaly duchovním písním a občas zpívaly na
veřejnosti u příležitosti církevních svátků a o mši pří rychnovské pouti. Později je upoutaly
spirituály a písně z prostředí staré Prahy, nelekly se ani středního proudu či country.
V posledním čase byla skupina zvána na nejrůznější akce seniorů, diabetiků, zrakově
postižených a na adventní zpěvy. Několikrát je hostilo Eurocentrum, pravidelně Městské
divadlo Jablonec nad Nisou v pořadu Společně nejen na jevišti, zpívaly i v jabloneckých
kostelích. Zná je rovněž Liberec, kde pravidelně vystupují v pořadu Doteky – plody poznání.
Několikrát vystupovaly pro seniory v pečovatelském domě a měly tři koncertní vystoupení
v kostele sv. Václava. Rozhodně touží po tom, aby si zazpívaly právě v této prostoře u
příležitosti desetiletí svého vzniku v příštím roce.

Knihovna
Letos prošlo městskou knihovnou 8 652 návštěvníků, tedy každý občan města bez rozdílu
věku více než třikrát. Zájemci si vypůjčili 21 129 dokumentů. Vzhledem k tomu, že bylo
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získáno 6 739 nových knih, mohli si zájemci vybírat z fondu 15 385 knih, 465 AV medií a 70
elektronických zdrojů. Paní knihovnice R. Chloubová vypůjčila pro zájemce z cizích
knihoven 212 výtisků, naopak zapůjčila se stejným cílem 153 knihy. Došlo k navýšení počtu
čtenářů i četnosti návštěv v knihovně. Snížily se pouze počty výpůjček naučné literatury.
Knihovnu navštívila spisovatelka paní I. Březinová, která podepsala a darovala prvňáčkům
z naší základní školy svoji knihu „Okno do komína“. Z výstav byly velmi kladně přijaty
loutky paní V. Klimtové. Strašidla, skřítkové a další nadpřirozené bytosti z Lexikonu
ohrožených druhů strašidel obsadili knihovnu k potěše všech návštěvníků v měsíci prosinci.
Do knihovny přišlo i patnáct dětských kolektivů ze základní a mateřské školy. Mladí čtenáři
se zapojili do devíti soutěží na nejrůznější témata, která pí. Chloubová v průběhu roku
připravila. Pro širší čtenářskou veřejnost knihovnice zajistila velikonoční odpoledne, dále
anketu Kniha mého srdce a tradiční akci Týden knihoven.
Paní knihovnice se pravidelně zúčastňuje schůzek a akcí pro knihovníky. Její činnost, přehled
o knihách, zájem o práci a přístup k půjčování lze jen chválit.
Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů by mohl dle znalkyně historie města paní A. Zaschové oslavit 135.
výročí svého založení již letos. Hasiči se však přiklánějí dle kronikáře Preisslera k termínu o
rok pozdějšímu. Letos působí v řadách hasičů 38 mužů a dvě ženy. Registrováno je rovněž
družstvo mládeže o čtrnácti členech. Velitelem je stejně jako v minulých letech pan M.
Hanyka, předsedou pan Jiří Kmec.
Mladí hasiči se zúčastnili řady soutěží v rámci hry Plamen a Soptík i místních soutěží
v různých místech okresu. Ač věří v lepší výsledky, zatím se jim příliš nedaří. Jednotka
postavila dvě družstva – jedno z mladších a jedno ze starších mužů. Hasiči se účastní soutěží,
předvádějí techniku, organizují námětová cvičení, pravidelně zajišťují Den dětí u
zahrádkářské klubovny.
Zásahové družstvo uskutečnilo námětové cvičení v prostorách majitele odtahové služby pana
Melichara a účastnilo se velkého cvičení v součinnosti s profesionály z Jablonce nad Nisou ve
skladu dřeva za nádražím. O tom, že se zvláště dobře zapsali do součinnostního cvičení složek
integrovaného záchranného sboru při Dnu dětí, se zmiňuji na jiném místě. Leč hasiči
především hasí, nebo se podílejí na odstraňování havárií za mimořádných situací. 21. února
likvidovali únik ropných látek od křižovatky Rychnov ve směru k Pulečnému, následujícího
dne shazovali nebezpečné rampouchy ze střech domů ve městě, požáru sazí v komíně jedné
z rychnovských budov zabránili 12. března. Prakticky o měsíc později hasili louku u
benzinové pumpy, proti domu čp. 20. 26. dubna hasili požár v jeníšovickém kravínu, kam
museli zajet i další den k dohašení. Nepříznivé počasí a s ním související deště je 1. a 2.
července donutily čerpat vodu ze zatopených sklepů a lagun, které se po městě vytvořily. 27.
července si rozhodně při odstraňování stromu, který padl v Pulečném přes silnici,
nepřipouštěli, že je 28. srpna čeká místo hasičské soutěže pomoc profesionálům z Jablonce
nad Nisou při likvidaci dubu, který se znenadání rozlomil u místní samoobsluhy.
Nebezpečnou ropnou skvrnu odstraňovali 4. září a přesně o měsíc později pomáhali
profesionálům hasit prodejnu motocyklů v Jílovém u Hodkovic. Nejsložitější činnosti je
čekaly v době přírodní kalamity ve dnech 15. až 17. října. Rozhodně jednoduchou nebyla
pomoc lékařům při odvozu zraněného muže ze samoty v Planském lese, ani vyproštění
osobního auta na cestě z Dalešic do Pulečného. Fyzicky náročné bylo odstraňování stromů
v průběhu nenadálého spadu sněhu ve výše uvedených dnech i později. V měsíci prosinci se
perfektně zhostili likvidace požáru stavební buňky v Dolním Rychnově, který vznikl od vadně
zapojeného kouřovodu. Buňku sice uhasili a zabránili přenosu požáru na další objekty, ale
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životy ptákům, kterým jejich majitel ve velmi chladných dnech přitápěl, život vrátit nemohli.
Vedle veřejně prospěšných úkolů se starali průběžně o svoji techniku a hasičskou zbrojnici,
což představovalo téměř 230 hodin náročné práce, čistili kanalizaci a v době sucha zalévali
místní parky. Zajímavou je jejich asistence při prvoligových utkáních v Jablonci nad Nisou.
Pokračovala spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů Frýdštějn a Okresním sdružením
hasičů v Jablonci nad Nisou. Naše hasiče rozhodně ctí i skutečnost, že je k akcím nejen
v našem městě, ale i v okolí zve dispečink profesionálů z Jablonce nad Nisou.
Z dotace MěÚ si hasiči letos zakoupili především radiostanice, svolávací zařízení pro
zásahové družstvo, dosluhující přilby, kukly, rukavice a boty nahradili novými. Činnost
jednotky v letošním roce nelze hodnotit jinak než jako výbornou.
Myslivecké sdružení Dolina
Sdružení je vedle dobrovolných hasičů nejdéle pravidelně působící zájmovou organizací
města. Počet jejich členů se stabilizoval, jejich akce mají dlouhodobý charakter. Myslivost
není jen zábava a střílení, ale celoroční tvrdá péče o lesní zvěř i na zařízeních spolku.
Myslivci rovněž pečují i o městský hřbitov, kde sečou trávu a starají se o údržbu areálu.
V rámci péče o zvěř zrekultivovali na Pelíkovicku dva pozemky, které slouží jako zvěřní
políčka, to znamená, že nejsou sklízena a zvěř na nich vedle potravy najde i úkryt před
případnými predátory. Letos zakoupili padesát kachňat, která vypustili do prostoru rybníčka
na Liščí Jámě. Podařilo se jim ulovit dva jeleny, dvacet sedm kusů srnčí zvěře, dvě divoká
prasata a čtyři selata. Z predátorů padlo za oběť plných třicet kusů lišek a dvě kuny.
Z pernatců skolili třiadvacet kachen, šest kusů holubů hřivnáčů a tři straky. V jejich honebním
revíru se téměř nevyskytují koroptve, zajíci, rozhodně ubylo bažantů.
V měsíci červnu zorganizovali se spolupráci s Okresním mysliveckým svazem Jablonec
zkoušky loveckých psů, svých nepostradatelných pomocníků nejen při honech, ale i toulkách
přírodou. To, že se umějí bavit a poskytnout zábavu i jiným, dokazují svojí poslední lečí na
Maršovicích a plesem v rychnovské Besedě.

TJ Spartak ZEZ Rychnov u Jablonce nad Nisou
Ve Spartaku se vzhledem k velmi dobrým prostorovým podmínkám v hale i na sále restaurace
soustřeďují občané a mládež nejen z města, ale i z okolí. Věkový rozptyl zájemců o sportovní
aktivity je značně široký. Do Spartaku, jak jsou lidé v Rychnově zvyklí říkat, chodí se svými
rodiči děti předškolního věku, ale i nejedna z žen, které zde začínaly při vzniku Sokola
Rychnov po roce 1945.
Početně nejsilnějším oddílem jednoty jsou hráči kopané od předžáků až po dospělé. Oddíl má
kolem sedmdesátí hráčů a početný kolektiv funkcionářů a přispívajících fandů. Je řízen
vlastním výborem. Letos starší žáci bojovali v krajské soutěži o 3. místo, muži A v okresním
přeboru o 4. příčku. Dobře si vedou i stolní tenisté, kteří se připravují a i hrají zápasy v sále
restaurace Beseda. Oddíl eviduje šestnáct hráčů. Početně poměrně silné zastoupení mají
cvičenci se svými dětmi. Sympatické na jejich činnosti je nejen to, že rodiče vedou své
potomky ke cvičení, ale na závěr cvičebního roku konají pro své svěřence nejrůznější soutěže,
navíc sami jsou dobrým kolektivem. Dobré zastoupení má rekreační odbíjená. Při ní se
pravidelně scházejí bývalí hráči, kteří ještě v nedávných letech šířili slávu rychnovské
odbíjené v krajských soutěžích. Značná část cvičenců se angažuje při nohejbalu, florbalu a
tenise. Ve sportovní hale jsou pořádány nejrůznější turnaje, z nichž nejlepší zvuk má odbíjená
a kopaná, ve druhém případě tradiční vánoční turnaj.
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Rekreační sport je doménou především žen. V nejrůznějších disciplinách se jich schází 251,
muži v počtu 92 doplňují tuto skupinu na 343 cvičenců. Hřiště maximálních rozměrů
umožňuje devatenácti hráčům provozovat košíkovou. Plných 226 členů není zařazeno
v žádném oddíle. Statistika TJ Spartak ZEZ Rychnov o členské základně, která byla odeslána
na ČSTV v Jablonci nad Nisou, uvádí jedenáct dorostenců a jednoho žáka do patnácti let.
Cvičení rodičů s dětmi však rozhodně uvedeného jednoho do patnácti let výrazně překračuje.
Statistika je, jak kdysi kdosi řekl, přesným souhrnem nepřesných čísel. A dle ní v naší
tělovýchovné jednotě je vedeno 776 dospělých, jedenáct dorostenců a mezi mini se krčí jeden
žáček do patnácti let.
Jednání zastupitelstva města
První zasedání zastupitelstva bylo konáno 26. ledna. Neschválilo změnu ve funkčním využití
pozemku 2665/6 v k.ú. Rychnov, naopak rozhodlo o prodeji části pozemku 143 na
Rychnovsku a pozemku 1204/4 v k.ú. Pelíkovice a schválilo uzavření dohody mezi městem a
vlastníky pozemků 2650/1 a 2650/9 v prostoru Na Hranici. Vyhověno bylo rovněž žádosti o
změně funkčního využití pozemku 1782 k.ú. Rychnov na pozemek vhodný ke stavbě
rodinného domku. Pozemek 1148 na Pelíkovicích nebyl prodán, nedošlo k rozhodnutí o
pozemku 1190/1 na Pelíkovicku a zveřejnění úmyslu prodeje parcely 2312 – 2315 Rychnov,
neprošlo ani uzavření smlouvy na pozemek 111/12 v k.ú. Rychnov. Na straně druhé se
zastupitelé rozhodli prodloužit splátky kupní ceny za pozemek 1055/1 Rychnov.
V další části jednání zastupitelé jednali o odkoupení některých zařízení od nájemkyně
nebytových prostor v čp. 209 za 60 tisíc korun. K nové vyhlášce o výši poplatků za
komunální odpad nebylo připomínek, prošel rovněž bezúplatný převod pozemků 167 a 56 a
části pozemku 409/1 vše na Pelíkovicku z majetku Pozemkového fondu ČR na město.
Odsouhlasena byla zpráva o poskytování informací v minulém roce. Formální nedostatky v
návrhu smlouvy na uzavření smlouvy budoucí s ČEZ DISTRIBUCE nedovolily její přijetí. Na
návrh zastupitelů proplatí městský úřad fakturu Severočeským komunálním službám
v záležitosti komunálního odpadu, ač překračuje částku povolenou rozpočtovým provizoriem.
2. března jednali zastupitelé o pozemcích v katastru města a uložili MěÚ, aby prověřil
možnosti na zřízení cesty na pozemku 1772/1 – 2 v katastru Rychnov a na pozemcích
manželů Voborských a Horových. Na úřední desce bude zveřejněn úmysl prodeje pozemků
1250, 1251 a 1370 v k.ú. Rychnov. Prodána bude část parcely 1438 Rychnov a 1190/1
Pelíkovice. Od Pozemkového fondu ČR získá město pozemky 1508/6 a 1509/1 na
Pelíkovicích. Zastupitelé přijali rozhodnutí o uzavření smlouvy budoucí s ČEZ DISTRIBUCE
na pozemky 627, 673, 1505 a 1733/5 Rychnov. Zmíněný podnik se stane budoucím
oprávněným v rámci rozšíření kabelového vedení nízkého napětí v ulicích Ještědská a Na
Zálesí. Nevyhověno bylo námitkám občanů ohledně změn územního plánu na pozemku
2655/6 Rychnov. Přijat však byl na základě příslušných zákonů správní řád jako opatření
obecné povahy pro územní plán města, rovněž i rozhodnutí o věcném břemeni mezi městem a
panem S. Maryškou. Podmínky pro poskytnutí dotace na projekt CZECH POINT UPGRADE
s podmínkou 15 % spolufinancování prošly bez připomínek. Starosta města byl pověřen
přípravou a realizací výstavby nutných prostor pro dvě oddělení mateřské školy. Provozní
příspěvek základní a mateřské škole na letošní finanční rok byl schválen ve výši tři miliony
korun. Stěžejním rozhodnutím bylo přijetí rozpočtu města na kalendářní rok jako
schodkového ve výši 42,596 milionu a s příjmovou částí 38,075 milionu. Vzniklý schodek
bude kryt z kladného zůstatku předchozích let. Rozpočet bude v průběhu roku upřesňován.
Zastupitelé se seznámili mimo jiné i s výdaji na rekonstrukci zubní ordinace a čerpáním
financí na dokumentaci pro zřízení parkoviště u lyžařského vleku a kurtů, které budou
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přemístěny do prostory za hřištěm na kopanou, náklady na značení ulic a zimní údržbu, jakož
i na jarní úklid vozovek. Přijata byla zpráva hlavní inventarizační komise o stavu majetku
města za rok 2008 a stanoven dlužní kalendář pro pana Z. Skokánka.
6. dubna zastupitelé schválili prodeje pozemků 1250 a 1251 Rychnov, dále části pozemků
1370, 2650/7 a 1045 Rychnov. Realizace prodeje posledně uvedené části je podmíněna koupí
pozemků 1138, 1043/2 a 1162/2 v k ú. Rychnov. K prodeji pozemku 1513/8 Rychnov zatím
nedojde. Město vykoupí část pozemku 2650/5 Rychnov, na kterém se nachází veřejná
komunikace. Neschváleny byly návrhy prodeje pozemku 1513/5 a úmyslu prodeje pozemku
915/2 na Pelíkovicích. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ
DISTRIBUCE, a.s., byla zastupiteli přijata. Významnou částí jednání bylo schválení
rekonstrukcí komunikací a chodníků včetně mostků a parkovišť. Pasport veřejného osvětlení
provede firma META METAC CZ, s r.o. Panu Drobníkovi bude prodloužena splatnost půjčky
za stroj na úpravu sjezdovky a úhrada dluhů do 3. dubna 2010. Starosta uzavře smlouvy o
půjčkách s RNDr. R. Pohankovou a V. Karbanem. Došlo ke kladnému vyjádření v záležitosti
smlouvy o budoucím převzetí chodníků a osvětlení realizovaných v návaznosti na výstavbu
kruhového objezdu a nájezdu na komunikaci I/65. Zastupitelé rozhodli o první změně
územního plánu v záležitosti parcel 697/2, 702/1, 702/3, 1563 Rychnov a 1550 na
Pelíkovicích a 1782 i 717 v Rychnově.
4. květná došlo ke schválení prodeje pozemku 1438/5 Rychnov. Zveřejněn bude úmysl
prodeje pozemků 612/1 a části pozemku 611 v Rychnově, na Pelíkovicích pak čísel 967,
973/1, 981 a 978. Pozemkový fond ČR převede bezúplatně na město pozemek 1190/10 na
Pelíkovicích. Na pozemku 668/2 v Rychnově dojde ke změně funkčního využití. Starosta byl
pověřen, aby v radě předložil trojstrannou smlouvu mezi městem, firmou CC a CA a panem
Vaňkem o jeho podílu na výstavbě inženýrských sítí. Schváleno bylo první rozpočtové
opatření roku, které se týká celkových příjmů a výdajů. Přítomní odsouhlasili vícenáklady za
akci Kanalizace Komenského 4. Podrobně byl projednán návrh odkanalizování pozemku 1045
a 1046 Rychnov, dále úpravy hřišť mezi panelovými domy včetně oprav dětských prvků.
Jednáno bylo i o nutnosti vypracovat návrh projektu septiku u lyžařského vleku. Z rozpočtu
bylo vyčleněno pro římskokatolickou církev 150 tisíc na opravy fasády místního kostela.
Oddíl kopané požádal o dotaci 500 tisíc jednak na činnost, jednak na výstavbu bytu v domku
oddílu pro správce areálu hřiště na kopanou, jednak na činnost. Okrsku Svazu českých hasičů
ve Frýdštejně byly přiřknuty 2000, občanské sdružení Za zájmy občanů Rychnova může
disponovat 5000 korunami a lehkoatletický kroužek s 10 tisíci, Magdalena získala 40 tisíc a
Tělovýchovná jednota Spartak plných 300 tisíc na svoji činnost. Podrobně byly pitvány
položky pro bytové hospodaření, finance na rekonstrukční práce na zdravotním středisku i
možnosti dalších úprav dětského hřiště u hasičské zbrojnice. Zastupitelé rozhodli o vstupu
města do Sdružení obcí Libereckého kraje. Starosta Ing. F. Chlouba bude město zastupovat na
valné hromadě. Záporné stanovisko bylo zaujato k žádosti o snížení plateb za žáky
docházející na základní školu v průběhu minulého roku z Pulečného. Na základě rozhodnutí
zastupitelů bude firma ČEZ požádána o realizaci rekonstrukce vysokého napětí a systému
izolovaných vodičů P. A. S. Dojde k akceptování zvýšení nákladů ČEZ do maximální výše
180 tisíc. S panem Rybářem dojde k uzavření dohody o spolufinancování navýšených nákladů
ve výši jedné čtvrtiny, maximálně však do 45 tisíc.
Mimořádné zasedání 25. května rozhodlo o zadání výroby buněk pro dvě oddělení mateřské
školy. Finančnímu výboru bylo v té souvislosti uloženo zvýšení rozpočtu o jeden milion
korun. Ředitel školy a starosta upřesní finance, které s výstavbou oddělení souvisejí, včetně
požadavků na vybavení. V průběhu jednání bylo rozhodnuto o úpravách u dětského hřiště.
Z úspor vzniklých nižší cenou oprav komunikací dojde k úpravě na pozemku 772 Rychnov.
To je však podmíněno finanční spoluúčastí Ing. Janaty ve výši 15 tisíc korun. Do 30. dubna
byl prodloužen termín kupní smlouvy na pozemky 139, 141 a 142 v k.ú. Rychnov. Zastupitelé
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zaujali zcela negativní postoj k návrhu výstavby superseverní rychlostní komunikace R 35,
která by měla vést přes území města. Starosta zformuluje v této záležitosti rozhodnutí
zastupitelů a zašle je na odbor dopravy Krajského úřadu Liberec.
29. června bylo rozhodnuto zveřejnit úmysl prodeje pozemků č. 1898, 1772/2, 1463, 1466 a
1492/4 v katastrálním území Rychnov. Dojde k prodeji pozemků 967, 973/1, 981, 978, vše
v katastrálním území Rychnov, a části parcel 1190/1 na Pelíkovicích a 612/1 na Rychnovsku.
Pan Rellich předloží do zastupitelstva návrh technického řešení, jak zachovat šířku cesty na
pozemku 2108 na Liščí Jámě, vlastníci bytových jednotek v čp. 79 se vyjádří k případnému
prodeji pozemku 611 v Rychnově. Byl vydán souhlas se stavbou plotu na pozemku 1438/13
Rychnov, odložena žádost o slevu z kupní ceny na pozemek 51/2 v k.ú. Rychnov. Bez výhrad
byl přijat závěrečný účet města za minulý rok. Zastupitelé uvolnili částku 200 tisíc na
rekonstrukční práce ve fotbalových kabinách, přijali podněty k pořízení 1. a 2. změny
územního plánu i způsobu provedení omítky na přístavbě mateřské školy fasádním způsobem
do 100 tisíce korun.
27. července došlo ke schválení záměru prodat pozemky 1772/2 a 1438/1 – 2 Rychnov
s podmínkami. Pozemek 1305/1 na Pelíkovicku bezúplatně poskytne městu Pozemkový fond
ČR. Byla přijata dotace z Operativního plánu životního prostředí na ošetření alejí na
Pelíkovice a Košova. Finanční výbor vypracuje na akci návrh rozpočtových opatření vlastních
a Krajské správy silnic Libereckého kraje. Rozhodnutí o změně systému vytápění v čp. 800 je
podmíněno získáním potřebných informací. Druhá změna územního plánu města neprošla.
Případné další změny budou projednány později, eventuálně na prvním zasedání
zastupitelstva v roce 2010. Město zveřejní úmysl prodeje bytu č. 1 v čp. 655 v ulici Nová
obálkovou metodou s podmínkou nejnižší nabídky ve výši 1,5 milionu. Dále zveřejní úmysl
prodeje členských práv a povinností v domě čp. 800 s podmínkami. V tomto případě
minimální nabídka musí být milion korun. Závažným rozhodnutím bylo schválení prací ve
zdravotním středisku nad rámec rozpočtu ve výši 40 tisíc. Pro přístavbu školky bude rozpočet
navýšen o 500 tisíc. Pan L. Adler doplní finanční výbor. Manželům Zítkovým bude
poskytnuta půjčka na rekonstrukci topení z tuhých na plynná paliva. S nesouhlasem se setkal
návrh na změnu prodejních prostor v čp. Horská 53 na sportbar se záměrem zde umístit hrací
automaty a rovněž i terminály a rulety.
21. září zastupitelé rozhodli o oddělení částí pozemků 1898 a 1896 a část pozemku 1898, vše
na k.ú. Rychnov, prodat různým majitelům. Dojde rovněž k prodeji pozemku 1438/2, 1438/8
a části pozemku 612/1, rovněž v k.ú. Rychnov, různým zájemcům. Pozemek 494 Rychnov
bude rozdělen na stavební dílce a připraven návrh na jeho odkanalizování. Město připraví
trojstrannou dohodu mezi ním, Ing. Klímou, a s.r.o. Mlýnská s převodem pozemků Ing.
Klímy do nově založené s.r.o. Mlýnská. 400 tisíc korun, o které byl navýšen příspěvek
základní a mateřské škole, bude využit na vybavení jídelny při mateřské škole a vybavení
nových oddělení tamtéž. Nová oddělení mateřské školy budou oplocena, cena za práce a
materiál nesmí převýšit 100 tisíc. Firma VOKO vyasfaltuje komunikace kolem školky, cena
nesmí převýšit 240 tisíc. Přijaté rozpočtové opatření č. 3 se týká celkem padesáti devíti
položek v jednotlivých kapitolách. Městský úřad byl pověřen zjištěním právních souvislostí a
finančních nákladů na městskou policii. Zpráva bude předložena na říjnovém zasedání. MěÚ
připraví a vypíše výběrové řízení na funkci městského strážníka s počátkem jeho působení
k 1. dubnu 2010. Za jeden milion byl prodán členský podíl v BD Beseda a schválen vstup
Rychnova do Sdružení vlastníků obecních lesů. Záporné stanovisko bylo přijato k úmyslu
prodeje části pozemku 2108 a pozemku číslo 2112 v k.ú. Rychnov a k územní studii pro
zástavbu v lokalitě Pelíkovice.
19. října došlo ke změně systému vytápění v čp. 800 BD Beseda. Město zjistí nabídku změny
vytápění a dodávky teplé vody v objektech města napojených na kotelnu v čp. 68. Zastupitelé
se vyjádřili pro podpis smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ DISTRIBUCE,
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a.s., jako budoucím oprávněným v rámci posílení nízkého napětí Rychnov – Liščí Jáma a při
zřizování kabelové smyčky nízkého napětí v ulici Sokolská. Podpořen byl úmysl prodeje dílců
na stavební parcele 494 Rychnov. MěÚ připraví a vypíše výběrové řízení na funkci městského
strážníka s počátkem jeho působnosti od 1. dubna 2010. V prostoru u panelových domů
v ulici Nová dojde k opravě hřiště s povrchem mix – drť Lánov – cement – vápno. Obec
Pulečný zaplatí za žáky poslední třídy mateřské školy stejně jako za žáky základní školy.
16. listopadu bylo rozhodnuto o rozpočtovém provizoriu na rok 2010, zároveň došlo k přijetí
rozpočtového opatření číslo 4. MěÚ připraví ekonomickou rozvahu ke zřízení plynové
kotelny v čp. 68 včetně technického řešení odděleného vytápění prostor Besedy a Domu
s pečovatelskou službou Rychnov. Firma ABASTOR podá informaci o nákladech provozu
plynové kotelny v objektech BD Mohelka. Pozemek 2475/1 Rychnov bude prodán vcelku,
prodán bude rovněž pozemek 1753/1 tamtéž. Termín kupní smlouvy na pozemek 1896 byl
prodloužen do 30. června 2010. Na volné byty v čp. 607 a 655 zveřejní město úmysl
pronájmu. K závěrečnému jednání roku došlo 14. prosince. Po rozhodnutí dojde k prodeji
pozemků 2475/1 a 612/20 k.ú. Rychnov. Kupní smlouva na pozemek 1438/13 Rychnov je
prodloužena do konce ledna 2010. Úmysl směny části pozemku 2112 bude zveřejněn stejně
jako pozemku 2711, oba v Rychnově. Bez připomínek prošla vyhláška o zřízení městské
policie a výstrojních záležitostech s tím souvisejících, stejně jako ke zřizovací listině
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Rychnov u Jablonce nad Nisou.
Starosta byl pověřen jednáním na SVS, a.s., v záležitosti odprodeje čističky odpadních vod za
500 tisíc korun. Za dojíždějící žáky do naší školy z jiných obcí bude placena stejná částka,
jaká je požadována ve školách jabloneckých. Zastupitelé přijali podmínky pro stanovení
půjček z Fondu na zlepšení úrovně bydlení a investice na opravy v bytech města čp. 171, 20,
577, 607, 495 a dohodli se na splácení členského podílu v bytovém družstvu Beseda. Město
vypoví smlouvu s firmou LENOXA na dodávky tepla pro pečovatelský dům a areál Besedy.
Starosta připraví se zástupci firmy ABASTOR konkrétní návrh smlouvy na vytápění domu
s pečovatelskou službou. Slečna Zuzana Hanušová darovala kostní dřeň. Za tento čin jí bude
udělena zvláštní odměna z prostředků města
Jednání rady
12. ledna se sešla rada ve složení Ing. F. Chlouba, RNDr. Hofrichter, MUDr. Zetek, Ing.
Mrázek, Mgr. Havlíček, Mgr. Čaňková a O. Preisler. Předmětem jednání byl pronájem
Besedy, kterou chce nájemce pan Ott provozovat s podmínkami. Nechce provozovat patro
budovy, proto požádal o snížení nájmu. O pronájem celého zařízení projevila zájem firma
REMY DESIGN. Paní knihovnice si může zakoupit nový monitor do městské knihovny a
tajemník ochranné pomůcky pro pracovníky, kteří zajišťují úklid města. Zveřejněn bude
úmysl pronájmu poloviny garáže MěÚ. K 32. změně územního plánu Jablonce nebylo
připomínek. Přeložka sloupu nízkého napětí v lokalitě pod hřbitovem je podmíněna
vyjádřením komise pro životní prostředí, která vydá stanovisko k možnému pokácení vzrostlé
lípy. Ve svém bloku starosta Ing. Chlouba informoval o cenové nabídce nového topení do
nebytových prostor čp. 209. O odkoupení stávajícího topení bude jednat starosta s bývalou
nájemkyní. Panu Bodišovi z čp. 655 bylo vyhověno v jeho žádosti na výpůjčku části pozemku
484 Rychnov pro stání auta s podmínkou vydláždění prostory zámkovou dlažbou ukončenou
obrubníky. Sjezd z pozemku 462 v k.ú. Rychnov na přilehlou komunikaci je možný. Odbor
výstavby byl pověřen požádáním Pozemkového fondu ČR o bezúplatný převod parcel 167 a
56 na Pelíkovicku na město, aby se předešlo spekulacím s touto prostorou. Na funkci
odborného lesního hospodáře došlo osm nabídek. O jmenování jednoho z nich dojde po
doplnění některých údajů v žádostech. Mgr. J. Havlíček je ochoten přistoupit na dohodu o
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zvýšení nájmu za byt, pokud mu bude prominut poplatek za zpoždění platby a uhrazen
materiál na vnitřní stavební úpravy včetně hodnoty provedených prací. Na turistické známce
města bude motivem kostel sv. Václava a viadukt. Obdobný motiv je požadován i na razítko
městské knihovny. V závěru schůze vyslechli přítomní informace v záležitosti stomatologa.
26. ledna se radní seznámili s cíli firmy REMY DESIGN v areálu Besedy a přijali výpověď
nájemce pana Otta k 31. květnu 2009. Doporučili předložit do zastupitelstva vykoupení
topení, zářivek, dveří a PVC z nebytových prostor čp. 209 v celkové ceně 60 tisíc plus daň
z přídavné hodnoty. Místní příspěvkové organizaci základní a mateřské školy byla na žádost
ředitele uvolněna částka 200 tisíc na provoz. Radní schválili proplacení dalších položek
vyšších než 1/12 ročních rozpočtových výdajů. Mikroregion Jizerské hory obdrží příspěvek 5
500 korun. Starosta projedná se zájemcem o koupaliště pod Rádlem panem Polákem výpůjčku
či pronájem prostory, panu Novotnému bude pronajímána hala jednou v týdnu dle časového
harmonogramu. Pracovnice MěÚ paní Minaříková byla pověřena přesunem volných
prostředků na spořicí účty s cílem maximálního zhodnocování peněz, ale bez narušování
finančních potřeb města. Zpětně byl bezplatně pronajat sál Besedy MS Dolina na pořádání
jeho plesu, přijata byla studie na úpravu volného bytu v čp. 20.
9. února zastupitelé rozhodli v záležitosti pronájmu pokojů v Besedě a placení nájemného ve
výši roku 2009 nájemcem Besedy. Novým odborným lesním hospodářem se stane z osmi
zájemců, kteří doplnili své přihlášky, Ing. Reichl. Do soutěže na zateplení školních budov
bude vyzváno osm firem, které se touto činností zabývají. O pokácení stromů u samoobsluhy
a domu čp. 21 rozhodne komise životního prostředí. Starosta informoval o možnosti zřízení
osvětlených přechodů z dotace mikroregionu Jizerské hory, což rada zamítla, dále se zmínil o
způsobu technického řešení rekonstrukce vysokého napětí Jih. Bez připomínek prošla 40.
změna územního plánu Jablonce nad Nisou. Starosta seznámil přítomné o jednáních
v záležitosti zubního lékaře. Radní rozhodli o podmínkách pronájmu restaurace Beseda, panu
Dostálovi pronajali polovinu garáže před MěÚ. Vítězem soutěže na realizaci II. etapy
kanalizace v ulici Komenského se stala firma REVIS z Liberce s cenovou nabídku 431 069
korun. Policie ČR uvedla, že na křižovatce ulice Školní před Tilií není třeba umisťovat
retardér. Žadatelům bude v této záležitosti podána informace. V části různé byla připomenuta
nutnost monitoringu rychlosti na místních komunikacích a umístění zrcadla na křižovatce u
tzv. „červeného domu“.
23. února se radní kladně vyjádřili k pronájmu zubní ambulance MUDr. Prokešovi z Jablonce,
k 28. únoru ukončili pronájem zařízení dentistce R. Mejstříkové. S manželi Kaufmannovými
bylo jednáno o provozu autodopravy na Liščí Jámě, paní Česlová a pan Vedral informovali o
záměrech fungování Besedy ve všech jejích prostorách v době, kdy se stanou nájemci
zařízení. V záležitosti rozdělení bytu v čp. 20 je třeba oslovit další projektanty a vybrat
technický dozor při zateplování školních budov. Školské zařízení obdrží na měsíc březen
dotaci ve výši 200 tisíc na měsíc březen, za materiál na zimní údržbu bude proplaceno cca
9000 korun, za náklady spojené s masopustem 4000 tisíce. Radní vzali na vědomí zprávu o
činnosti městské knihovny a dodatečně schválili SČVAK užívání komunikace před domy čp.
110 a 400.
9. března vyslovili radní souhlas s umístěním zahradního domku na parcele 1055/27 Rychnov
a pronajali nebytovou prostoru v čp. 209. Část parcely 754/2 Rychnov má být vykoupena na
zřízení parkoviště u mateřské školy. Rozhodnuto bylo o zvýšení nájmu v nebytových
prostorách čp. 68, dále o umístění klimatizační jednotky v budově zdravotního střediska a
vystavění plotu na parcele 1513 Rychnov. Za šest tisíc korun bude vykoupena druhá část
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pozůstalosti malíře pana L. Zákouckého. Starosta doporučil připravit změnu územního plánu a
využít pozemek kolem bývalého koupaliště v Planském lese na rekreační prostoru. Radní
přijali informaci o provozu lyžařského vleku včetně běžné údržby a nákladů na opravu
frekvenčního měniče. Zastupitelstvu bude předloženo doporučení vyslovit souhlas
s prodloužením splatnosti půjčky za nájem vleku. S Lesy ČR starosta projedná případnou
směnu pozemků, které má tato instituce pod částí lyžařského vleku. Komisí životního
prostředí bylo schváleno pokácení čtyř jasanů na pozemku 921 Rychnov. Nevyužívaný sklad
za sportovní halou bude odstraněn.
23. března došlo k rozhodnutí zajistit nákup chemických prostředků k likvidaci náletové
zeleně na místním hřbitově. Vzhledem ke schválení hospodářského výsledku základní a
mateřské školy může být zisk cca. 53 365 korun převeden do rezervního fondu. Případné
projektové práce na rozdělení bytu v čp. 20 bude provádět Ing. Novotný, pan Benhák pak
dozorovat za 18 tisíc zateplení budov školy. Ubytovací prostory v čp. 68 pronajme od 1.
června firma REMY DESIGN, zateplení budov školy provede firma B a F, s.r.o. z Frýdlantu.
Společnosti Železniční výtopna Jaroměř bude darováno 10 tisíc na zajištění parních vlaků ke
sto padesátému výročí zahájení železničního provozu mezi Pardubicemi a Libercem. Firma
AD umístí v prostoru města čtyři lavičky s reklamními nápisy. Starosta informoval o obecném
přístupu ke stanovení nájmů za městské byty. Součástí jednání byla i kontrola pořadníku a
žádosti zájemců o byt v DPS (na prvním místě nyní pí. M. Horová). Na jednání zastupitelstva
bude připraven materiál o nových podmínkách umístění bankomatu ve městě. Se
Severočeskými plynárnami byla schválena smlouva o smlouvě budoucí v rámci plynofikace
Pulečný a ulice Ještědská. Firma Š a V smí za standardních podmínek využívat ulici Tovární,
firma REVIS ulici Komenského. Povolen byl protlak pod komunikací č. 2140 Rychnov.
V záležitosti úprav parku před čp. 800 bude jednáno s paní Peřinovou. Stávajícímu nájemci
bylo odhlasováno snížení nájmu do konce května 2009 v nebytových prostorách restaurace
Beseda o dva tisíce.
6. dubna byla povolena předzahrádka u pizzerie v Nádražní ulici, v čp. 209 je možno
instalovat šikmou schodišťovou plošinu. Příspěvková organizace škol si může pořídit
kopírovací stroj Kyocera. Rekonstrukci rozvodu elektro provede v zubní ordinaci firma
Janata. V případě jeho nezájmu bude realizace svěřena panu Z. Pivrncovi. Radní schválili
nájemní smlouvu v čp. 68 firmě REMY DESIGN, nájemnice v čp. 655 č. 5 bude měsíčně za
nově instalovaný kombinovaný kotel splácet částku 480 korun. Povolena byla stavba domku
na nářadí na pozemku 239 Rychnov a dodatečně rozhodnuto o vstupu do komunikace při
řešení havárie v březnu letošního roku. Firma ELIPROM může vstoupit do komunikace při
instalaci kabelové smyčky nízkého napětí v ulicích Příkrá a Ještědská. Odbor výstavby byl
pověřen odkanalizováním pozemků 1045 a 1046 Rychnov do ulice Komenského. Radní
vyslechli informaci o počtech nově přihlášených žáků do mateřské školy. Uložili MěÚ řešit
otázku nárůstu separovaného odpadu, o který přestává být u odběratelů zájem. Příslušní
pracovníci MěÚ musí reklamovat nedostatky na dětském hřišti u požární zbrojnice a
požadovat jejich odstranění.
20. dubna rada uložila odboru výstavby města řešit s panem Janatou a vlastníky parcel
nalézajících se kolem cesty z Ještědské ulice k jeho provozovně technické řešení veřejné cesty
na parcele 772 Rychnov. Občanskému sdružení Za zájmy občanů města Rychnova byla na
zájezd dříve narozených uvolněna částka pět tisíc korun. Podrobně byla diskutována realizace
kanalizační přípojky ke stavební parcele 1045 a 1046 Rychnov. Dojde k vydání souhlasného
rozhodnutí na výstavbu trafostanice na Ještědské ulici. Prostor za sportovní halou bude
propůjčen panu Vágnerovi na pálení čarodějnic 30. dubna. AMK Jablonec nad Nisou obdržel
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souhlas vést objízdné trasy v době konání závodů minikár v prostoru na Dobré Vodě na
pozemcích města. Radní rozhodli pronajmout část pozemku 1513 Rychnov, zřídit vsakovací
jímku u novostavby na Liščí Jámě a stanovili navýšení poplatků za nový termostat v bytě č. 5
v čp. 655. Další jednání se týkalo řešení vzhledu a pořádku v centru města a jeho zkvalitnění.
Z pozemku 829 Rychnov musí být odstraněn kompost, napraven nepořádek v nebytových
prostorách čp. 20 a vyřešena záležitost vzniku černé skládky v ulici Smetanova. Starosta byl
pověřen jednáním v záležitosti cenové nabídky na rekonstrukci bytu v čp. 20. Radní rovněž
rozhodli o řešení úpravy cesty na parcele 772 Rychnov s vlastníky tam stojících nemovitostí a
odborem výstavby města. Kanalizační přípojku pro parcely 1045 a 1046 Rychnov lze
realizovat přes pozemek 1138 Rychnov, který je schválen k prodeji. Rozhodnuto bylo o
trafostanici v ulici Ještědská a vybudování dlážděného vjezdu do garáže na pozemku 59
Rychnov. Prodána bude zbytková část pozemku 1513/8 Rychnov za symbolickou cenu jedné
koruny. Radní se seznámili s volným bytem v čp. 20 a možností přístavby bytu do půdních
prostor domu.
Jednání rady 4. května bylo bohaté. Radní vzali na vědomí zveřejnění úmyslu pronájmu
nebytových prostor v domě čp. 167 (cukrárna), na nabídku inzerce nakladatelstvím ACR
ALFA nebude reagováno. V záležitosti stavby plotu na Liščí Jámě dojde k zahájení řízení o
odstranění stavby a bude zde posouzena únosnost komunikace pro provoz autodopravy. Radní
vybrali firmu J. Dvořáka na opravy střech městských garáží za cca 78 500 korun. Nebytové
prostory domu čp. 800 budou pronajaty na second hand. Bylo vyhověno škole v záležitosti
ředitelského volna ve dnech 29. a 30. června. K položení kabelu nízkého napětí dojde na
okraji pozemku 617 Rychnov v ulici Příkrá. Starosta seznámil radní s možností netradiční
přístavby dvou oddělení mateřské školy, které by mohlo být realizováno již k 1. září letošního
roku. Přítomni souhlasili se záborem chodníku před čp. 172 ke stavbě lešení, uložením
kanalizační přípojky k čp. 232 v ulici Komenského. V čp. 537 bude možno zajistit pronájem
sklepů. Nic nebrání tomu, aby pozemek 1755/1 Rychnov byl splacen. Žádost firmy IC
ENERGO lze projednat až po doplnění dílčích údajů. Radní kritizovali nepořádek v Mohelce
u čp. 132 a v prostoru náměstí a doporučili, aby úklid zajistilo město. Vyslovena byla
nespokojenost se stavem pod kontejnery, dešťovými kanály a překopy v ulicích Hřbitovní a
Ještědská i černou skládkou v ulici Smetanově. Finanční narovnání mezi Mgr. Havlíčkem a
Mgr. Navrátilovou a městem bude projednáno až po doplnění požadovaných podkladů.
18. května požádal ředitel příspěvkové organizace o uzavření mateřské školy v době od 30. 7.
do 21. srpna. Radní vyslovili souhlas s pořádáním Rally Bohemia v katastru města. Nový
lesní hospodář Ing. Reichel si vyžádal seznamy lesních ploch, které město v poslední době
získalo. Firmě REMY DESIGN byl vysloven souhlas s pronájmem restaurace pro paní V.
Krejčovou. Dodatečně byla proplacena faktura za ozvučení sálu Besedy při akcích pro děti
v letech 2008 a 2009. V ulici Komenského dojde po ukončení akce kanalizace ke štěrkovému
zásypu, k vyasfaltování v roce 2010. Podmínkou kácení na pozemku na pozemku 2478/3 na
Dobré Vodě je konkretizace požadavku. Firma STRABAG provede na základě výběrového
řízení opravy komunikací v roce 2009. Radní se vyslovili pro narovnání sporných vztahů
v záležitosti nájemného pana J. Havlíčka a Mgr. Navrátilové s městem. MěÚ zveřejní úmysl
prodeje bytu v čp. 495. Na jednání rady bude pozvána paní Futerová, která má zájem o
pronájem nebytové prostory v čp. 490. Na pozemku 1767 je možno provést sjezd na
komunikaci od rodinného domku. Starosta připraví návrh na úpravu komunikace k Ještědské
od zařízení pana Janaty. Deponie biologického odpadu u máchadla bude upravena panely
z prostoru bývalé skládky dřeva u nádraží.
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Radní přijali 1. června rozhodnutí o novém platovém výměru ředitele základní a mateřské
školy a vyslovili se pro možnost provozovat mateřské centrum v čp. 490 a uložili starostovi
zjistit ve firmě TAXUS možnost výběru prvků pro dětské hřiště u hasičské zbrojnice.
Vyslechli vysvětlení k nutnosti uhradit poplatek cca 87 tisíc za vynětí pozemků tréninkového
hřiště, kam mají být přemístěny tenisové kurty, ze zemědělského fondu. Starosta byl pověřen
přípravou návrhu nabídky prodeje pozemků 1463, 1466 a 1492/4 Rychnov na jednání
zastupitelstva. Panu Dvořákovi budou pronajaty nebytové prostory v čp. 167, kde bude znovu
provozována cukrárna. Firma SYNER zřídí na pronajatém pozemku 510 Rychnov deponii
materiálu pro výstavbu kruhového objezdu, firma REMI DESIGN smí umístit satelitní
televizní anténu na objektu čp. 68. Na domě čp. 703 lze změnit střechu verandy, garáž u čp.
209 bude pronajímána za 300 korun měsíčně. Firma IC ENERGO může posílit vrchní vedení
nízkého napětí v oblasti Liščí Jámy s podmínkou, že dojde jen k minimálnímu překopu
komunikace. Odsouhlasen byl sjezd z pozemku 1500/4 Rychnov do ulice Sokolská. Radní
neměli připomínek k přístavbě domu čp. 19 na Pelíkovicích, projednali záležitost sklepních
kójí v čp. 537.
15. června vyplynulo z jednání, že liberecké dětské mažoretky mohou zdarma jednou v měsíci
využívat sál Besedy k přípravě na svá vystoupení. Jako protihodnotu nabídla vedoucí souboru
možnost vystoupení dětí na některé z akcí ve městě. V nebytových prostorách čp. 167 byly
povoleny úpravy pro cukrárnu, v čp. 506 renovace bytu. V obou případech půjdou náklady
z finančních prostředků žadatelů. Škole byla přiřknuta záloha 250 tisíc na provoz,
občanskému sdružení Za zájmy občanů města Rychnova bude dorovnána finanční ztráta za
zájezd ve výši cca 2800 korun. Přítomní podrobně projednali finanční hospodaření
příspěvkové organizace školství a uložili městu začlenit změny do novelizované zřizovací
listiny. Starosta města byl pověřen připravit do příštího jednání přehled o výši nájmů
v pečovatelském domě včetně seznamu bydlících, kteří nepocházejí z Rychnova. V závěru
jednání bylo upozorněno na poničené zařízení dětského hřiště a propadlou komunikaci na
křižovatce ulic Požárnická a Brusičská. Pozemek okolo vily Gertruda je třeba z její horní
strany oplotit. Inženýr Klíma ze společnosti Mlýnská, s.r.o., bude vyzván k vysvětlení
požadavku ohledně pozemků 856/1 – 3 Rychnov.
29. června radní rozhodli o zakoupení konvertomatu do kuchyně mateřské školy za cca 107
tisíc. Stížnost občanů z Liščí Jámy na pana B. Rellicha byla předložena zastupitelstvu. Zatím
nebyla vybrána žádná z variant rekonstrukce volného bytu v čp. 20. Na pozemku 1438
Rychnov bylo povoleno pokácet dva stromy. Na doporučení přítomných bude nabídka firmy
KOMA VIZOVICE na provedení fasád přístavby v mateřské škole ve výši 100 tisíc
předložena zastupitelům. Vzhledem k problémům s plněním daňových příjmů rozpočtu města
bude tento ukazatel průběžně sledován. Na základní škole dojde k provedení dílčích oprav do
výše 10 tisíc korun. Majitel domu čp. 524 bude vyzván, aby prováděl řádnou údržbu živého
plotu. Radní rovněž rozhodli, že firma STRABAG provede opravy komunikace Na Hranici
pouze v souladu s původním zadáním.
13. července starosta na jednání informoval, že město neuspělo se žádostí na dotace pro
opravu domu čp. 460 a zpracování projektu na městský park u čp. 800. Ministerstvo financí
České republiky zamítlo žádost o prominutí penále od finančního odboru v Jablonci nad
Nisou. Přítomní jednali o nově předloženém řešení bytu v čp. 20 a rozhodli se pro variantu F.
Požádali zpracovatele o vyprojektování podkroví a řešení úpravy střechy. Přípravné práce a
posouzení v tomto objektu povede Ing. Kubík z Turnova. V čp. 68 dojde k přístavbě šaten a
WC pro vozíčkáře. Nepovoleno bylo kácení na parcele 2478/3 Rychnov. K prodeji byly
navrženy pozemky 2478/1 a 2478/3 Rychnov. Ke zveřejnění úmyslu prodeje pozemků 2475/1
a 27/1 v katastru Rychnov nebylo připomínek. K prostudování obdrží zastupitelé města
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podklady o řešení, jak bude provedeno odpojení čp. 800 od stávající kotelny. Rada předloží
zastupitelům i návrh, zda byt v čp. 655 prodat nebo pronajímat. V bytech v majetku města
dojde od 1. ledna 2010 k diferencovanému navýšení nájemného dle kvality. Rada projednala
možnost pronájmu bytu v pečovatelském domě i mimorychnovským zájemcům, pokud
nebude z řad místních občanů vznesen požadavek na umístění. K navrženému barevnému
řešení nových oddělení mateřské školy nebylo připomínek, proto starosta tuto záležitost
předloží zastupitelům a seznámí je s technickými záležitostmi přístavby. Před domem čp. 712
bude opraven chodník zámkovou dlažbou do pořizovací hodnoty čtyři tisíce korun.
27. července byla školským zařízením uvolněna částka 250 tisíc na provoz. Dojde ke změnám
v cenách služeb, které poskytuje MěÚ. Přítomní se seznámili s návrhem úpravy komunikace
na Liščí Jámě před domem pana Rellicha. Odbor výstavby připraví návrh oprav tamtéž,
porovná jej s návrhem pana Rellicha a pak předloží do zastupitelstva. Radní rozhodli o
umístění pí. Neumannové z Desné v pečovatelském domě města. Nájemné bude stanoveno ve
výši neregulovaného nájmu v zařízení. Odboru výstavby bylo doporučeno zveřejnit úmysl
výpůjčky koupaliště v Planském lese. Na pozemku 1438/11 smí žadatel pokácet jasan. Radní
se vyslovili proti navrhovanému řešení přeložky vrchního vedení mezi operačními body 7 – 9
a požadují bod 8 přesunout co nejblíže k pozemku 1055/84. Neměli připomínek k výměně
oken bytu v čp. 495 do celkové částky cca 47500 korun. Paní Daníčková je vedena jako první
v dotazníku pronajímatelů bytů tamtéž. Z pozemku 1873/2 Rychnov lze zřídit sjezd na
komunikaci, stejně jako z pozemku 1438/11. V záležitosti smyčky nízkého napětí v Ještědské
81 k dokončení prací na pozemku města nebylo připomínek. Odsouhlaseno bylo i zvláštní
používání chodníku a krajnice v ulicích Květinová, Ještědská a Mlýnská v rámci rekonstrukce
vedení nízkého napětí. Při pracích nesměl být porušen povrch vozovky.
28. srpna radní stanovili podmínky k souhlasu převodu pozemků v Mlýnské ulici na Mlýnská,
s.r.o. Jejich přípravou byla pověřena Mgr. Čeňková. Byl rovněž vysloven souhlas s výstavbou
plynové přípojky a plynovodu do Pulečného za podmínky opravy povrchu komunikace
v Ještědské ulici. Radní podpořili návrh na navýšení kapacity mateřské školky o čtyřicet dětí.
Padlo souhlasné vyjádření ke zřízení letní zahrádky u nově vznikající cukrárny v čp. 167.
Staré koupaliště v Planském lese bylo propůjčeno místním rybářům, které zastupoval pan
Feix. Pro besedu s europoslancem E. Kožušníkem 18. září byla na základě žádosti pana
Vágnera zapůjčena zasedací místnost města. Prostor nad sportovní halou poslouží
pořadatelům kolem pana Vágnera dne 5. září k uskutečnění akce Loučení s létem.
Zastupitelům bude doporučen prodej pozemku 243 Rychnov. Zveřejněn bude úmysl pronájmu
pozemku 2516 Rychnov a pronajata volná kůlna u čp. 171. Radní se vyjádřili k umístění místa
biologicky odbouratelného odpadu a přijali opatření ke zlepšení prostoru a péče o něj.
7. září byla schválena výše nájemného a pronájmů zařízení v majetku města. Firma LRT má
zájem na soukromých pozemcích 507/12, 507/ 15 – 17 v k.ú. Rychnov zřídit prodejnu paliv
a manipulační prostor pro překládku odpadů v kontejnerech. Rada vysloví své rozhodnutí po
posouzení stavu komunikace ulice Údolní. Radní se kladně vyjádřili k napojení v záležitosti
odvádění a čištění odpadních vod z Kokonína na rychnovskou čističku. Od 1. ledna dojde ke
zvýšení nájemného z nebytových prostor města o 6,3 %. Ředitel neziskové organizace
základní a mateřské školy Ing. Sacher podal informaci o zateplování školních budov a
přístavbě oddělení mateřské školy. Na provoz školských zařízení byla uvolněna částka 250
tisíc. Na základě doporučení komise pro výběrová řízení radní rozhodli, že kanalizaci
v ulicích Brusičská u čp. 577 a Kokonínská u čp. 20 provede firma stavitele F. Zikudy.
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21. září se přítomní přiklonili k návrhu ředitele školských zařízení o navýšení kapacity školní
družiny na šedesát žáků a ujednotili se na době odpisů konvertomatu ve školní kuchyni po
dobu deseti let a převedli na provoz školských zařízení dalších 250 tisíc. Schváleno bylo
uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v záležitosti
alejí na Košova a do Pelíkovic. Firmě SYNER, která provádí práce na sjezdu z hlavní
komunikace do Rychnova, byla schválena úplná uzavírka silnice mezi Rychnovem a
rychlostní silnicí I/65 v souvislosti s dokončovacími pracemi na kruhovém objezdu, a to ve
dnech 3. – 4. října. MěÚ na základě rozhodnutí rady případně navýší úhradu za mobilní
krizové číslo velitele hasičů. S panem Pivrncem bude jednáno o případném řešení úhrady
telefonátů, které souvisejí s provozem zbrojnice. Radní prodloužili nájemní smlouvy
stávajícím bydlícím v městských bytech a pečovatelském domě. Žádost firmy ICENERGO
bude projednána až po jejím vysvětlení žádosti.
5. října se radní sjednotili na tom, že zámečnictví KABELA provede oplocení mateřské školy.
Kontejnery na domovní odpad proti domu čp. 577 budou přemístěny, neboť v místě jejich
současného umístění bude zřízen sjezd z pozemku. Město Rychnov se bude podílet na
neinvestičních nákladech za děti docházející do Speciální mateřské školy Jablonec nad Nisou.
V průběhu roku 2010 dojde v ulici Požárnická k instalaci retardéru. Zpracovatel územního
plánu města je dlouhodobě nemocen. Bylo proto rozhodnuto vypsat výběrové řízení na
nového zpracovatele. Rada rozhodla, že případnou vodorovnou izolaci formou injektáže na
domech čp. 20, 171 a 490 provede firma Pavel Mikšaník - injektáže. Část pozemku 2516
Rychnov bude pronajata na uskladnění dřeva. Rozhodnutí o pozemku č. 243 Rychnov, kde by
mělo vyrůst kryté stání, bude postoupeno zastupitelstvu. Na soukromém pozemku 713/3
Rychnov lze vystavět přístřešek. Ulice Sokolská bude ve dnech 15. – 18. 10. uzavřena
z důvodu skládky stavebnicového rodinného domku. Za ohlašovny požárů bude město pánům
J. Hanykovi a Z. Pivrncovi vyplácet 400 a 250 korun měsíčně. Odbor výstavby města
projedná s projektantem odvodnění plochy u lyžařského můstku. MěÚ připraví návrh na
kalendář pro rok 2010 a výhledově i na rok 2011.
19. října nebylo ze strany radních připomínek k projektové dokumentaci k územnímu
rozhodnutí o napojení kanalizace na místní čističku odpadních vod v souvislosti s projektem
Jablonec nad Nisou – Kokonín, ale požádali o předložení smlouvy pro jednání zastupitelstva o
věcném břemeni. Odsouhlasena byla i žádost na stavbu přes pozemky města, jichž se akce
dotkne. Přeložka vysokého napětí proběhne dle původní dokumentace v prostoru pod hřištěm
na kopanou. Nájemci cukrárny radní uložili předložit rozpis předpokládaných rekonstrukčních
prací v nebytových prostorách domu čp. 167. Ve dnech 24. a 25. října budou po městě
umístěny kontejnery na úklid větví po nedávné sněhové kalamitě. Majitelé pozemků 612/1
Rychnov a 1772/2 Rychnov mohou provést sjezdy od budoucích domů k přiléhajícím
komunikacím. Upravena byla výše pronájmu na pozemek 2516 Rychnov vzhledem
k administrativní chybě při jeho určování. V bytě domu čp. 171 lze provést sádrokartonovou
příčku a instalovat další topné těleso. Je však třeba dát na MěÚ rozpis nákladů a technické
řešení akce. K 1. lednu 2010 nedojde ke zvyšování nájmů z garáží a garážových stání, neboť
k úpravám došlo k 1. říjnu letošního roku. Zimní údržbu od října 2009 do dubna příštího roku
zajistí ZEMĚDĚLSKÁ KOKONÍNSKÁ, a.s., a firma JAN MELICHAR Rychnov. Pro snazší
sledování zimní údržby MěÚ zjistí nabídky na dva kusy GPS. Po silnicích v okolí Rychnova
se uskuteční 2. listopadu test automobilu Škoda Fabia.
2. listopadu předložil starosta návrh na provedení in-line dráhy v Lesní a její zaokruhování
lesem. Podmínkou však je získání grantu z fondů Libereckého kraje. Úhrada za doplnění
chybějícího topného tělesa v čp. 171 může být poskytnuta do výše 8625 korun českých.
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Komunikace v Tovární bude částečně uzavřena. Důvodem je provedení plynové přípojky
k objektu bývalého Svazarmu. Potřebná průjezdnost musí být zachována.
16. listopadu rada odsouhlasila bezplatný pronájem sálu Besedy pro konání IV. řádného
sjezdu dobrovolných hasičů z Jablonecka. Radní doporučili umístění autobusové zastávky
Praha – Jablonec – Harrachov na kruhovém objezdu před Rychnovem. Došlo ke schválení
smlouvy o poskytnutí financí Státního fondu životního prostředí na ošetření alejí na
Pelíkovice a Košova. Dodatek ke smlouvě o roční výpovědní lhůtě v čp. 498 pro paní
Rellichovou byl přijat a rozšířen i na základní uměleckou školu. Za rekonstrukce elektro
v nebytových prostorách čp. 176 bude panu Z. Dvořákovi z požadovaných 37 tisíc proplaceno
10 tisíc, zbytek je zohledněn v nájemní smlouvě. Za převod nemovitostí objektu čističky
odpadních vod je nabízeno 90 tisíc, což bude projednáno v zastupitelstvu. Jablonec nad Nisou
a galerie My hodlá zřídit naučnou stezku manželů Scheybalových, která povede i naším
městem. Radní dodatečně schválili uzavírky ulic z důvodů oprav havárií vodovodního řadu
v ulicích Sokolská, Wolkerova a Údolní pro pana Z. Dvořáka a SEVEROČESKÉ
VODOVODY A KANALIZACE v Liberci. Na pozemku 2516 Rychnov lze v případě prodeje
realizovat oplocení nebo přístřešek. Na pozemku 950 Rychnov může žadatel provést
kanalizační přípojku s podmínkou potvrzení věcného břemene. Na pozemcích 1187/1 a
1438/13 Rychnov může žadatel pokácet požadované stromy. Značka zákazu stání v ulici
Komenského nebude osazena. Komunikace není dostatečně široká a vyhláška v takovém
případě zakazuje jakékoliv stání.
30. listopadu požádal Mgr. J. Havlíček o ukončení nájmu bytu bez uvedení termínu.
Ředitelství základní a mateřské školy obdrží 250 tisíc na provoz zařízení. Pozemky 2108 a
2112 Rychnov nebudou na základě rozhodnutí zatím prodány. Pan Dostál může používat
kůlnu náležící k volnému bytu v čp. 20. Pro monitoring zimní údržby budou zakoupeny dva
kusy GPS. Město nemá nárok na prodej pozemků pod bývalým skladem dřeva u nádraží.
Starosta prověří možnost jeho odkoupení od Lesů České republiky. Na dalším jednání rady by
měly být předloženy konkurenční nabídky na výměnu oken v čp. 607. Radními bylo
projednáno uzavírání školských zařízení při epidemiích.
14. prosince vzali radní na vědomí uzavření základní školy ve dnech 1. až 4. prosince a
vyjádřili se k optimalizaci silniční sítě na Liberecku. Byl vysloven souhlas s úpravami
rozpočtu města. Bez připomínek byla vzata informace o pořádání Rally Bohemia
v katastrálním území města a Pelíkovic včetně stanovení objízdných tras. Přijat byl i návrh na
zajištění dopravní obslužnosti mezi městem a Libereckým krajem v příštím roce. Radní
pronajali sociální zařízení u vleku panu Havrdovi z čp. 292 a rozhodli o zveřejnění úmyslu
pronájmu volného bytu v čp. 577. V souvislosti s novou zřizovací listinou rychnovských škol
bude jednáno o výpůjčce budov pro Základní uměleckou školu Jablonec nad Nisou. V areálu
pečovatelského domu dojde k pokácení nevhodných stromů při chodníku hlavní ulice. Nájem
za pozemky města pod garážemi bude ročně činit 20 korun za metr čtverečný. Mateřská škola
bude ve dnech 28. – 31. 12. uzavřena. Byt v čp. 655, na který vypracovala odhadní cenu firma
ASYX, bude pronajat manželům Puchríkovým, v čp. 607 paní Valouchové, případně paní
Šmídové nebo Dobiášové. Radní znovu doporučili inzerovat městského strážníka. Termín
řízení je prodloužen do 10. ledna příštího roku. Starosta připraví dodatek ke smlouvě
s Bytovým družstvem Mohelka, aby naplňování fondu oprav lépe odráželo stav a potřeby
financí na údržbu bytového fondu. Ples města se bude konat 6. února 2010.
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Počasí roku
O některých zajímavostech roku, které přinášelo počasí, jsem se již zmínil v předcházejících
částech letošního zápisu. Ne vždy však ve světě a v naší republice bylo stejné jako u nás.
Počátek roku se na Rychnovsku vyznačoval teplotami mírně pod nulou, ze zatažené oblohy
padal drobně sníh. Až kolem Tří králů se výrazně ochladilo na - 12 až - 15, přes den na - 2 až
- 5 stupňů podle toho, zda byla jasná nebo zatažená obloha. Po 25. lednu bylo ráno od - 4 do 10 stupňů, přes den pak mírně nad nulou.
1. února opět začalo slabě sněžit. Pak ale přišel silný vítr a denní teploty kolem 6 stupňů
způsobily tání. Počínaje 10. únorem znovu sněžilo. Pouhých deset centimetrů stačilo větru
k vytváření nepříjemných sněhových jazyků. Ráno se sloupec teploměru pohyboval mezi - 3
až - 5 stupni, přes den většinou kolem nuly. Po 23. únoru padal sníh s deštěm a tálo.
1. březnový týden se již nesl v trvalých ranních teplotách kolem 3, přes den pak i přes 10
stupňů. Na „selské straně“ probleskovala zeleň zasetého obilí. Krátce po 15. březnu sníh svítil
jen pod Kopaninou. Prakticky až do konce března jen zřídka rtuť teploměru ráno koketovala
s nulou. Trvalá oblačnost však nedovolovala, aby denní teploty překročily desítku. Jen
v posledních dnech března se v poledne ukázaly více než patnáctistupňové hodnoty. Kvetly
nejen bledule a sněženky, ale objevovala se i svěží travní zeleň.
Rovněž počátek dubna byl teplotně příznivý, ač ranní nuly a polední teploty mezi 20 až 26
stupni (na sluníčku bohatě kolem 35 stupňů) byly neskutečně rozdílné. To vše zapříčinila
tlaková výše s azurově čistou oblohou. V dalším období se ranní teploty usadily kolem sedmi,
polední pak vyskočily přes 20 stupňů a na slunci pravidelná třicítka lákala k procházkám do
probouzející se přírody. Ale již od 21. dubna měsíc ukázal svoji teplotní rozervanost. To totiž
teploty znovu poklesly k nule a ranní námraza a jinovatka na některých mokrých loukách
nevěstily ani pro řidiče nic dobrého.
Přicházející květen znovu přinesl zlepšení počasí a denní teploty mezi 17 – 21 stupni. Přesto
se mezi 5. a 6. květnem ukázala ojediněle jinovatka. Většinou však bylo polojasno. 8. května
si v nočních hodinách zablýsklo a pochopitelně i zahřmělo. Po 11. květnu po vydatném
celodenním dešti připomínala Mohelka blátivou stoku s poměrně velkým průtokem. Výrazně
hezké dny se ukázaly kolem 22. 5. Teploty se opět vyšplhaly až k 25 stupňům. V závěru
měsíce se z polojasné až zatažené oblohy snášely dešťové provazy. Mohelka vzdula, a 29.
května ji pokryla pěna „neznámého“ původu - kolikrát tomu již bylo. Déšť přinesl jen pokles
teplot k 15 stupňům, ale i nepříjemně foukalo.
1. červen pokračoval ve stejné notě. Teplotně v počátcích příliš neuspokojil. Koho by v tomto
měsíci potěšily teploty jen kolem patnácti stupňů a nepříjemně fučící vítr. Až do 9. června
vypadávaly ze zakaboněné oblohy dešťové kapky, teplotám se nechtělo přes dvacítku.
Nadměrná vlhkost svědčila houbám. V nezvyklé míře rostly hřibovité druhy a těšily
milovníky houbaření po více než celý měsíc. Bouřky a přívalové deště pravidelně zvedaly tok
Mohelky. Městská komunikace nestačila brát vodu a kanálové vpustě na řadě míst chrlily
téměř metrové gejzíry vody. Tak tomu bylo například u domu čp. 654 a 655 i na hlavní
komunikaci. U panelových domů se vytvořily souvislé vodní plochy, voda hrozila, že vnikne
do garáží, před domem čp. 655 se vytvořil docela pěkný vodopád. Na řadě míst místní hasiči
čerpali vodu nejen ze sklepů, ale i lagun, které vznikaly na bezodtokových místech (například
v prostoru poblíž místního viaduktu). Leč jinde v republice i ve světě bylo daleko hůř. Vodní
živly si vyžádaly lidské životy o materiálních škodách nemluvě.
Rovněž v červenci bylo zpočátku většinou zataženo. Denní teploty ale byly značně vysoké. Po
22. červenci dokonce překročily magickou třicítku. Dařilo se rostlinstvu, libovali si
zahrádkáři, neboť vláhy bylo skutečně víc než dost. Častými změnami tlaku trpěli především
kardiaci.
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Srpen byl rovněž ve znamení vysokých teplot. Již 2. srpna vyskočily teploty na 33 stupňů, o
výši teplot na slunci nemluvě. Jako houby v lesích vyrůstaly po městě u rodinných domků
bazény, které přinášely trochu osvěžení a zábavy především dětem. Místní zemědělci si
libovali, neboť zdárně dozrávalo obilí. Až po 10. srpnu se obloha zatáhla, občas přišel i déšť a
bylo nezvykle chladno, pouhých 20 až 21 stupňů po předcházejících horkých dnech nebylo
nic moc.
Od 17. srpna však denní vedra s pravidelnými denními teplotami přes 30 stupňů dávala zabrat
lidem, zvířatům i přírodě. Následujícího dne naši oblast postihla silná noční bouřka
s přívalovým deštěm. Ze strání tekly potoky vody a přinášely s sebou nejen bláto, ale i kamení
a popadané větve. Z místních potůčků se staly bouřící toky.
Teprve po 4. září se přece jenom trochu ochladilo. Z 8. na 9. září se na mokrých loukách
objevil i šedivec. Přes den bylo jen mírně pod třicítku, na sluníčku opět teploty až do 33
stupňů. Pak nastaly dny s vysokou oblačností, občas i mírně zapršelo a rána se halila do mlh.
Pěkně znovu bylo po 18. září, rychnovskou pouť provázely jasné dny a solidní teploty mírně
přes 20 stupňů. 27. září jsem na teploměru viděl 26 stupňů a na slunci téměř o desítku více.
Počátek října charakterizovala vysoká oblačnost. Občas mžilo nebo drobně pršelo. V ranních
hodinách bylo kolem 8 stupňů, přes den dvojnásobně více. Ve dnech 7. – 9. října bylo pěkně.
Dny se prezentovaly dvacítkou, na slunci téměř 30 stupni. Po lesích se objevovaly podzimní
houby, omezeně bylo václavek, naopak hojně penízovek a šupinatek. 13. říjen deštěm a
sněhem ve vyšších polohách předznamenal následující tragické dny mezi 14. až 18. říjnem.
Zmiňuji se o nich na jiném místě, proto jen některé údaje o výši mokrého a těžkého sněhu,
která dosahovala 50 – 70 centimetrů. Byl to především sníh, který tvrdě v naší oblasti zasáhl
proti přírodě i lidem. Od Turnova do vnitrozemí bylo solidně. Sníh u nás ohýbal stromy, které
pod jeho tíží praskaly, po zemi se válely zurážené větve, především na švestkách se do
sněhového hávu halily jejich nedozrálé plody. Záhy přišly poměrně teplé dny až kolem 12
stupňů. Sníh na nezamrzlém povrchu rychle tál a již kolem 25. 10. prakticky zmizel. Všechny
toky byly pochopitelně plné vody, vzdula se i Mohelka. Do konce měsíce občas drobně pršelo
nebo mrholilo, dny byly nepříjemné a naplněné úsilím lidí odstranit škody, které nezvyklé
počasí natropilo.
Listopad začal stejně jako konec října. Ze zatažené oblohy pršelo, snášel se i mokrý sníh,
který tál ještě před dopadem na zem. Ráno bývalo do 5 stupňů, v poledne více než
dvojnásobek. Polojasno nebo jasno bylo až po 23. listopadu, a to až do konce měsíce.
I v prosinci v prvních dnech bylo zataženo. Přicházel sníh s deštěm, na větvích stromů a místy
i na vozovkách se vytvářela námraza. Ranní teploty totiž většinou klesly mírně pod nulu, přes
den pak teploměr ukazoval 5 až 10 stupňů. Vlezlé a nepříjemné počasí zapříčinilo růst
chřipkových onemocnění. Z obav před epidemiemi včetně strachu z prasečí chřipky byla
dočasně přerušována výuka ve školách, nemocnice zavřely své prostory pro návštěvníky
nemocných. Paniku rozpoutávali především novináři, ministerstvu zdravotnictví se nedařilo
čelit strachu lidí, své sehrála i skutečnost, že chyběly potřebné očkovací látky. Drobně sněžit
začalo 14. prosince. Pak se však na dva dny objevilo slunce a obloha zářila jasnou modří.
Předvánoční období znovu charakterizovala souvislá vrstva mraků, ze kterých občas padal
sníh. Ochladilo se a od 18. prosince teploty dosahovaly i - 15 stupňů. Krátce před vánočními
svátky přišla i letos obleva. Celodenní teploty dosahovaly nuly až 5 stupňů. Ani konec měsíce
počasí příliš nezměnil. Do nového roku nás doprovodila pokračující obleva.
Úkazy na obloze
Každoročně se zmiňuji v kronikářském zápise o tom, co zvláštního nám předvede náš
nejbližší souputník Měsíc a vládce naší galaxie Slunce. Měsíc připoutal náš zájem při třech
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zatměních. Dá se však říci, že na výrazná zatmění to byl rok spíše chudý. K jeho prvnímu
zatmění došlo 9. února, ale úkaz se z našeho území nedal téměř sledovat. Podobné zatmění
probíhalo v noci z 5. na 6. srpna. I v tomto případě pomohla pozorovatelům jen speciální
technika. Polostínové zatmění postihlo přibližně 43 % jeho plochy. Poslední zatmění s jen s 8
% zakrytím měsíčního kotouče mohli i amatérští pozorovatelé sledovat v závěrečný den roku,
a to již kolem půl deváté večer. Natěšeni byli všichni, když se dozvěděli o tom, že má dojít
k jednomu z nejdelších zatmění Slunce. Jejich rozčarování přinesla informace, že však
proběhne daleko od nás. 22. července začalo totiž před třetí hodinou ranní v Indii a postupně
přecházelo přes Čínu a japonské ostrovy do středního Pacifiku, kde ve čtvrt na sedm ráno
končilo. Proto odborníci i fandové přírodních úkazů vyrazili do daleké Číny. Ani zde však
nenašli plně to, v co doufali. Husté mraky totiž pokryly oblohu a pozorování znemožnily.
Největší zážitky si přinesli ti, kdož jev sledovali z nadoblačných výšin.
Jindřich Kurfiřt, kronikář města
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