Kronika města Rychnova u Jablonce nad Nisou za rok 2010

Rok 2010 byl naplněn na domácí a zahraniční sféře celou řadou významných politických,
ekonomických, přírodních i čistě lidských událostí.
V měsíci dubnu se Praha stala prakticky na jeden den metropolí světa. V našem hlavním městě se
sešli představitelé USA a Ruska B. Obama a D. Medveděv, aby zde podepsali smlouvu o
jaderném odzbrojování, kterou svět poznal pod označením Start II. Smlouva byla po dodatcích
schválena Sněmovnou reprezentantů USA v posledním měsíci roku. Zákonodárci Ruska jeden z
nejvýznamnějších dokumentů roku, a nejen tohoto roku, letos nestihli schválit.
V sobotu 10. dubna v ranních hodinách havaroval poblíž letiště Smolensk polský vládní letoun
s téměř stovkou nejpřednějších politiků, vojáků a ekonomů Polska. Odtud měli odjet na smuteční
tryznu za postřílené polské vojáky, které zavraždila stalinská mašinerie na počátku II. světové
války. V delegaci zahynul i polský prezident Lech Kaczynski.
Pro rok byla příznačná i celá řada dalších cest předních politiků světa. Jedním z nich byl i prezident
USA B. Obama, jenž na svých misích řešil celou řadu otázek, jako bylo například zrušení
myšlenky realizace protiraketového štítu v Evropě i řešení situace v Iráku, Afghánistánu i těžce
zkoušených oblastech palestinské Ghazy, diplomatická aktivita ho dovedla i do Indie, trošku na
zapřenou přijal i tibetského dalajlámu. Jeho popularita především v důsledku přetrvávajících
ekonomických problémů ve vlastní zemi klesala, což se projevilo i při volbách do Sněmovny
reprezentantů, kde demokraté přišli o více než sedmdesát křesel.
Nelenili ani ostatní. Čínský premiér doprovázený suitou ekonomů a čínských podnikatelů zamířil
do Francie, kde byl jeho hostitelem prezident Sarkozi, německý prezident CH. Wulf navštívil
Prahu a jednal s naší politickou elitou. Aktivní ve svých cestách s cílem obhájit izraelskou
politiku na okupovaném palestinském území byl B. Netanjahu, který rovněž navštívil celou řadu
zahraničních státníků, jednal dokonce v Moskvě. Byl to skutečně rok, kdy se stupňovala
politická jednání ve všech částech světa. Právě na poli politickém se svět s úžasem seznámil s
vyzrazenými depešemi amerických diplomatů, které byly zveřejněny na portálu Wiki Leaks.
Cestoval i papež. Svoji církevní a diplomatickou aktivitu projevil při svých cestách po zemích
Commonwelalthu, při návštěvě Španělska vysvětil mimo jiné jeden z nejoriginálnějších chrámů
světa Sagrada Familia. Měl se co činit nejen při misijních cestách, ale i ve svém sídle ve
Vatikánu, aby alespoň trochu otupil tlak na církev a její hierarchii všech stupňů v záležitostech
kněžské pedofilie. Pedofilní problémy v církevních školách a nejrůznějších ústavech se jako černá
nit vinuly sdělovacími prostředky světa. Církev jeho ústy nešetřila omluvami za činy, jichž se
kněží na svých svěřencích dopouštěli.
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Ve světě probíhala řada lokálních válek. S největším zájmem však byly sledovány boje v
Afghánistánu a nekompromisní blokáda Ghazy ze strany Izraele. Izrael dokonce napadl lodi s
humanitární pomocí Palestincům uzavřeným v této oblasti. Tisk informoval, že válečné události v
Iráku a Afghánistánu stály ve složité ekonomické situaci americké poplatníky na čtyři biliony
dolarů, nehledě na smrt více než 1300 amerických vojáků.
Významné změny nastaly na postech některých představitelů evropských zemí. Novým
prezidentem Polska byl zvolen A. Kwasniewski.
Řídící funkci na Ukrajině převzal V. Janukovič, slovenskou vládu vede první slovenská
premiérka I. Radkovičová, ministerským předsedou Velké Britanie se stal D. Cameron.
Přírodní katastrofy roku nastartovalo zemětřesení na Haiti, označované jako třetí nejtragičtější
v historii, o síle 7,2 Richterovy stupnice. Za 450 sekund zahynulo přes 230 tisíc lidí včetně
cizinců, na 300 tisíc lidí bylo zraněno a milion postižených ztratil střechu nad hlavou, materiální
ztráty byly odhadnuty na 13,2 miliardy dolarů. 27. února řádilo zemětřesení v Chile. Zemřela asi
tisícovka lidí. Úkaz svojí silou 8,8 Richterovy stupnice dokázal vychýlit i zemskou osu. Arktické
počasí na začátku roku přineslo smrt desítkám lidí ve všech koutech Evropy. I březnové
zemětřesení těžce potrápilo Thajsko. Pákistán byl v letních měsících ničen záplavami. Postiženo
při nich bylo na 20 milionů lidí, celkové škody byly odhadnuty na 10 miliard amerických dolarů.
Velká jarní voda pustošila země evropského kontinentu povodněmi, jak tomu bylo například v
Polsku a většině zemí střední Evropy, v letních měsících katastrofické požáry vyvolávaly velké
obavy v Řecku a Rusku. Červencové záplavy v Číně přinesly smrt více než tisícovce lidí. Snad
nejhůře byl povodněmi postižen Pákistán v letním období, kdy masy vody postihly na 20
milionů lidí a přinesly škody za více než neskutečných 100 miliard dolarů. V měsíci dubnu
začaly vytékat miliony litrů ropy z poškozené ropné plošiny Deep Water Horin společnosti BP v
Mexickém zálivu a začaly ohrožovat nejen mořskou faunu a floru, ale i oblasti Michiganského
jezera. Ani miliardové odškodné, které musela společnost zaplatit, ani nekompromisní
intervence amerického prezidenta nesníží přírodní katastrofu, kterou přinesl člověk ve své honbě
za zisky. Islandská sopka Eyjafjallajiikulli uzavřela od 14. dubna nebe nad Evropou, neboť větry
zahnaly prachový mrak vyvrhnutý při erupci nad celý kontinent a pohybovaly se ve výškách
shodných s výškou letů letadel. To mělo za následek uzavření letištních ploch a milionové
finanční ztráty jejich majitelů. 20. května si zařádila sopka Muropi na Jávě a připravila o život na
122 lidí. Nenadálé sněhové spousty na závěr roku znovu uzavřely letiště a v řadě zemí naprosto
eliminovaly železniční i silniční dopravu. Měly dopad především na lesní porosty. Ledový krunýř
ve vánočním období proměnila silnice v nesjízdná kluziště. Drama se šťastným koncem přinesl
zával třiceti tří horníků v chilském dole v San José. Od 5. srpna až do 14. října trávili čas ve
vzduchové kapse, která se při výbuchu vytvořila a stala se jejich nedobrovolným vězením. Zásluhou
moderní vyprošťovací techniky se jim podařilo, z této jinak smrtonosné pasti, uniknout.
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Letošní rok přinesl 65. výročí vítězství spojeneckých armád nad německým fašismem v době II.
světové války. Plně si toto výročí připomínali především v zemi, která válkou nejvíce utrpěla, v
Rusku.
Půlroční světová výstava Expo v čínské Šanghaji přinesla této zemi, řečeno jejich květnatou
mluvou, sedmdesát sedm radostí. Jistě se jen těžko najde výstava, která by po dobu svého trvání
přivítala sedmdesát sedm milionů nadšených návštěvníků.
Z olympiády v kanadském Vancouveru si nejvíce úspěchů odnesli domácí pořadatelé před
Německem a USA. Na světovém mistrovství v kopané byli nejúspěšnější Španělé. S tímto světem
se navždy rozloučil legendární prezident Mezinárodního olympijského výboru Juan Antonio
Samaranch, odešel i nezapomenutelný herec T. Courtis, představitel celé řady filmů. Jejich jmény
rozhodně nezačíná ani nekončí seznam dalších světových osobností, které letos zemřely.
V Česku rok 2010 získal přívlastek supervolební, stejně by mohl být označen za rok ztracených
nadějí až do té doby prestižních politiků. V jeho průběhu šli voliči k hlasovacím urnám celkem
třikrát, mnozí politici odcházeli jen jednou, ale věřme, že navždy.
V květnových volbách do Parlamentu České republiky, jimž předcházela celá řada spekulací a
odkladů i prognóz renomovaných institucí o jejich výsledcích, došlo k tomu, že sociální
demokracie, která se viděla v pozici neporazitelné strany, sice zvítězila, ale ne tak, jak si to její
politici představovali. Hubené vítězství v podobě 22,1 % před ODS s 20,2 %, TOP 09 se 16,7 %,
KSČM s 11,3 % a Věcmi veřejnými s 10,9 %, nedávalo sociální demokracii žádné šance na
vytvoření levicové vlády.
Prezident republiky proto pověřil sestavením nové vlády P. Nečase z uskupení stran ODS, TOP
09 a Věcí veřejných. Místo J. Paroubka a M. Topolánka, který se v závěru své stranické funkce
nechvalně proslavil svými nehoráznými výroky, přišli vedle P. Nečase Radek John a kníže K.
Schwarzenberg se svými vyvolenými. Volby vynesly do popředí politického dění nové neokoukané
politiky. Své sehrála mimo jiné i mohutná akce tzv. „vykroužkování“, již až do té doby voliči u
nás neznali.
Nová vláda se od počátku vehementně pustila do plánovaných změn, které se rozhodla započít
1. ledna 2011. Jejím prvním krokem bylo omezení financí v jednotlivých rezortech prosazované
ministrem financí M. Kalouskem. Vedoucí pracovníci v jednotlivých oborech nedostatek financí
řešili až příliš jednoduchým způsobem, totiž propouštěním a škrty v rozpočtech. Tím narostla
armáda nezaměstnaných a další finanční nároky v oblasti sociální.
Informace o budoucích krocích vlády a zejména snižování platů i první poznatky o
plánovaných reformách ve zdravotnictví, sociální oblasti a důchodech včetně debat o zvyšování
daní z přidané hodnoty a zvláště pak snižování platů u státních zaměstnanců vedly ke stávkám.
Stávkovali hasiči i policisté, svoji nespokojenost stále hlasitěji projevovali dopraváci,
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pedagogové a především lékaři. Ti vyhlásili akci „Děkujeme, odcházíme“, v níž proklamovali
svůj odchod do ciziny. Situace se začala přiostřovat i ve vládě především zásluhou ministrů z řad
Věcí veřejných.
Podzimní volby do Senátu ČR a volby regionální měly jiný charakter než na jaře. Ve volbách
senátních tentokrát uspěla nejvíce sociální demokracie, která v tomto orgánu získala většinu
poslanců. Volby skončily neúspěchem Věcí veřejných, ale ani zbývající dvě koaliční strany
příliš nejásaly. V komunálních volbách dali voliči přednost těm kandidátům, které dobře znali a
kteří se spojili v nejrůznějších volebních uskupeních často bez ohledu na svoje politické
přesvědčení. Výsledky voleb byly nesporně ovlivněny obavami lidí ze změn hlásaných vládou k
1. lednu následujícího roku.
V průběhu roku sdělovací prostředky denně informovaly o zpronevěrách, tunelování, krádežích,
podplácení, vydírání a zneužívání postavení. Jistě opovrženíhodnou je skutečnost, že se těchto
činů dopouštěli i policisté, státní zaměstnanci i někteří politici.
Před soud byli postaveni žháři z Vítkova. Soud byl tentokrát tvrdý a neonacisty potrestal i
výjimečnými tresty, dokonce i kolem dvaceti let. Leč ani ty malé Natálce a všem kolem ní jejich
útrapy nesníží.
V podzimním období zasáhla naši vlast další pedofilní aféra. V Praze zmizela dívenka A.
Janotková a o jejím osudu přes usilovné pátrání policejních složek, hasičů a dobrovolníků nebylo
nic zjištěno. Jiný hrůzný čin spáchala v Nejdku mladá žena, která se pokusila zvláště
zavrženíhodným způsobem zavraždit vlastní šestileté dítě. Opovržení lidí si vysloužili i ti rodiče,
kteří dokázali týrat své potomky i za nejrůznější dětské přestupky.
Věřící katolického vyznání byli jistě potěšeni tím, že novým arcibiskupem pražským byl
papežem jmenován D. Duka, politik na nejvyšším církevním postu u nás. Je v pořadí třicátou
šestou hlavou katolíků na našem území.
V měsíci dubnu se stala Praha centrem světového politického dění. B. Obama a D. Medveděv si
ji zvolili za místo svého summitu, v jehož závěru byla podepsána smlouva o jaderném
odzbrojování Start II. Náš stát stálo zajištění celé akce padesát milionů korun a přivedlo do ulic
Prahy na pět tisíc policistů.
Bez větší pozornosti i v ČR proběhly oslavy 65. výročí ukončení II. světové války. Je třeba
poznamenat, že Rusko ocenilo i několik našich občanů za svůj hrdinský postoj vůči německým
fašistům. Mezi oceněné patřil i pan Lubas ze Železného Brodu. Je jedním z mála žijících
studentů, kteří byli nahnáni do koncentračních táborů po obsazení českých vysokých škol nacisty.
Od návratu domů v roce 1945 zasvětil svůj život boji proti hnědému moru na celém světě.
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Občané se zájmem sledovali kauzu právnické fakulty na Západočeské univerzitě v Plzni, kde
někteří studenti i z našich politických špiček získávali akademické tituly, ač neplnili a nesplnili
řadu úkolů souvisejících se studiem (nedodržení délky studia, nesplnění řady zkoušek, chybějící
zápisy o jejich provedení, nesplnění seminárních a závěrečných prací atd.).
O „prasečí chřipce“ se zmíním v jiné části zápisu.
Naše země se jistě velmi dobře prezentovala na celosvětové výstavě v Šanghaji.
Ač české země rozhodně neoplývají moři, z nichž by zkázu mohla přinést vlna tsunami, ani
činnými sopkami, které by hrozily lávou a tisíci tun popílku, o přírodní katastrofy nebyla nouze.
Hned na počátku roku postihla zemi sněhová kalamita provázená silnými mrazy. Sníh
dlouhodobě ležel i tam, kde si s ním příliš nelámou hlavu. Bouřlivé větry nemilosrdně
likvidovaly porosty nejen v lesích, ale i sadech. Teploty kolem - 23 stupňů nebyly ničím
výjimečným. Prim držela Jizerka s téměř třiceti stupni pod nulou. Sníh ležel nepřetržitě řadu
týdnů. Ještě na počátku dubna přišel návrat zimních dnů se všemi důsledky. Zima přinesla smrt
řadě bezdomovců.
Povodně se stávají prokletím Česka. Letos udeřily v květnu, červnu a nejsilněji počátkem srpna
na Liberecku a Ústecku. Zde si vyžádaly jedenáct lidských životů a materiální škody byly
odhadnuty na více než patnáct miliard. Teplotní změny, které trhaly dlouhodobé rekordy nejen v
letních měsících, s sebou přinášely bouře a vichřice, na mnoha místech krupobití. Ač ještě
počátkem listopadu bylo poměrně teplo, přibližně po třech nedělích bylo vše jiné. Sníh, náledí a
mrazy si krutě zahrály s pozemními komunikacemi, ovlivnily i leteckou dopravu.
Sportovci ziskem šesti medailí na OH ve Vancouveru zažili největší medailovou žeň v historii
zimních OH. Královnou ledové plochy se při jejich konání stala rychlobruslařka M. Sáblíková,
nejlepší sportovkyně roku, se svými třemi medailemi. Propadák ze zimních OH napravili
hokejisté prvním místem na mistrovství světa.
Košíkářky na karlovarském mistrovství světa získaly nečekanou stříbrnou medaili. Dařilo se i v
individuálních a kolektivních soutěžích tenistům i tenistkám. Mistrovský světový titul vybojoval v
cyklokrosu L. Štrybar, nejlepším světovým házenkářem byl určen reprezentant Jícha. Ve sportu
se prostě dařilo, jen ta kopaná, škoda slov. Že muži ve sportu nestárnou, dokázal
osmapadesátiletý jockey J. Váňa, který při své dvacáté čtvrté Velké pardubické oslavil již
sedmý triumf. Stal se i jedním z těch, které prezident republiky vyznamenal u příležitosti výročí
vzniku republiky.
Pozemský svět navždy opustil ombudsman O. Motejl, zemřel blízky spolupracovník papeže Jana
Pavla II. kardinál T. Špidlík. Se svým nenapodobitelným humorem nepředstoupí před diváky
režisér, scénárista a jeden z duchovních otců Járy Cimrmanna Ladislav Smoljak, s kulturní
frontou se rozloučili herec V. Dlouhý, zpěvák P. Muk a básník, překladatel i hudebník L.
Kundera a řada dalších.
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Jak šel rok v našem městě
Fond na zlepšení úrovně bydlení
Letošek uzavřel tucet roků, po kterých mohli zájemci získat půjčky na zlepšení svého bydlení.
Je jistě výhodné získat chybějící finance ve výši až 100 tisíc například na opravu střechy, která
je již 10 let stará, či zateplení obvodového pláště domu za výhodný čtyřprocentní úrok se lhůtou
splatnosti do čtyř let, nebo půjčku na půdní nástavby ve výši 140 tisíc, či vestavby bytů v
půdních prostorách do 100 tisíc při šestiprocentním úročení až na dobu osmi roků. Ani ostatní
půjčky na zlepšení bydlení od 50 do 80 tisíc nejsou nezajímavé. Úroková sazba je čtyřprocentní,
doba splatnosti se pohybuje od tří do pěti let. Zastupitelé rozhodli, že žádosti mohly být
podávány do 31. března v prvním termínu a v druhém do 30. června.

Krádež v prodejně potravin
Jistě není příliš radostné začínat roční kronikářský zápis záznamem o krádeži, ale stalo se. Dne
11. ledna se pokusila o krádež potravin v naší prodejně čtyřiatřicetiletá žena z Jablonce nad
Nisou. Snažila se zcizit zboží zhruba za dva tisíce korun. Lup si ukryla nejen do tašky, ale i pod
bundu. Díky ostražitosti zaměstnanců se jí její záměr nezdařil. Žena nekradla prvně. Jedná se o
recidivistku, která se podobně zachovala i na Liberecku. O výši jejího trestu, pokud bude
obviněna, rozhodne soud.

Plesová sezóna
První společenskou akcí nastupujícího roku byl tradiční ples Mysliveckého sdružení Dolina v
sále Besedy. Byl konán 15. ledna. Tancechtivým občanům hrál soubor Kaleidoskop. Na plese se
sešlo více než dvě stě účastníků, které mimo jiné potěšila myslivecká kuchyně i tombola, ze které
si účastníci mohli odnést domů i zvěřinu. 30. ledna ve stejných prostorách proběhl ples Policie
České republiky. Není bez zajímavosti, že, ač byl publikován, o jeho konání nevěděli ani někteří
rychnovští policisté. Únorový, v pořadí již pátý ples města byl poslední možností posedět s
dobrými přáteli a vyřádit se na tanečním parketu za doprovodu tradiční skupiny. Jeho
spoluorganizátory vedle pracovníků města byli opět členové Hudebního klubu Bažina.

Kaplanka Vězeňské služby České republiky
Je jistě celá řada zajímavých povolání, které lidé vykonávají. Mezi takové, jak jsme si mohli
přečíst v Jabloneckém deníku, patří i občanka našeho města a bývala tajemnice MěÚ Mgr.
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Květoslava Jakubalová - Brožová, kaplanka Vězeňské služby ČR. Bývalá tajemnice má své
pracoviště v Nápravně výchovném ústavu Rýnovice. Její práce je náročná. Denně přichází do
styku s odsouzenými. Svým přístupem jim má napomoci k tomu, aby se po odpykání trestu stali
řádnými občany naší republiky. V procesu resocializace volí i netradiční způsoby práce, jako je
například vedení vězňů k estetické výchově. V tom jí pomáhá i její dcera Blanka, která je
akademickou malířkou. Je až s podivem, jak kvalitní kresby i obrazy pod jejím vedením dokážou
věznění vytvořit.

Smrt exotického ptactva
Svým papouškům chtěl v letošním krutém lednu dopřát dostatek tepla jejich chovatel z dolní části
města. V podvečerních hodinách jim zatopil ve stavební buňce, kde měli ptáci své voliéry. Zřejmě
od nevhodného zaústění kouřovodu se buňka vzňala a opeřenci našli svoji smrt v ohnivém pekle.
Oheň byl natolik silný, že jej chovatel sám nedokázal zlikvidovat. Při jeho hašení se sešli nejen
členové profesionálního sboru z Jablonce nad Nisou, ale velmi účinně vystupovala i zásahová
jednotka našich hasičů, kteří byli k akci přivoláni na základě rozhodnutí dispečinku Hasičského
záchranného sboru Jablonec nad Nisou. Společným úsilím se hasičům podařilo zlikvidovat požár
po téměř dvouhodinové intenzivní činnosti. Naši příslušníci se na místě zdrželi i po odjezdu
profesionálů a prováděli dohašování doutnajících zbytků buňky. Škoda byla odhadnuta na 80 tisíc
korun.

Pololetní vysvědčení
Pololetní vysvědčení obdrželi žáci školy již 28. ledna. Významné bylo především pro prvňáčky.
Bylo prvním zhodnocením výsledků jejich budoucího dlouhodobého školního vzdělávání a mělo i
zvláštní atmosféru. Tomuto aktu byli přítomni i žáci předškolního oddělení z mateřské školy.
Pěknou atmosféru dne podtrhlo jejich vzájemné posezení za přítomnosti třídních učitelek.
Následující den pololetních prázdnin pak děti trávily se svými rodiči. Mnozí z nich své potomky
za odměnu zavedli i na pohoštění do restaurace či cukrárny. Většina prvňáků, kteří jsou členy
turistického kroužku, pak o následující sobotě vyrazili do Železného Brodu. Zde navštívili
muzeum, prošli se i místní částí Trávníky a měli možnost se obdivovat pojizerským stavebním
památkám.

U Kalicha opět otevřeno
8. únor přinesl znovuotevření místní hospůdky U Kalicha. Píši znovuotevření, neboť se od jejího
zprovoznění panem Kalašem v podniku vystřídala celá řada provozovatelů. Jejich změny s sebou
vždy přinášely kratší nebo delší uzavření a pochopitelně i drobné změny v provozu a zařízení.
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Novým hospodským je rychnovský občan M. Nosek. Ten návštěvníkům dopředu přislíbil dobré
jídlo a pití. K zatraktivnění prostředí má napomoci i velkoplošná televizní projekce, kterou pro
hospůdku zajistil. Jistě ve vhodný čas. Čas olympijských soutěží v kanadském Vancouveru byl na
spadnutí.

Znovu o Zlatého Ámose
8. února byl regionálními koly zahájen již 17. ročník klání učitelů o Zlatého Ámose. V loňském
roce jsem se podrobně o této akci zmínil, proto jen stručně. Žáci jednotlivých škol sami navrhují
svého oblíbeného učitele, musí sami připravit jeho obhajobu, aby se dotyčný pedagog mohl pyšnit
výše uvedeným titulem a královskou korunou. Žáky naší školy byla opět navržena do soutěžního
klání učitelka školy paní Petra Šímová, která vyučuje převážně český jazyk a dějepis. Pro naši
oblast se regionální kolo konalo 15. února v sálech Poslanecké sněmovny ČR. Na základě
výsledků byla jednou z těch vyvolených, které 3. března soutěžily v zrcadlových sálech
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR o postup do finále. Ten jí však unikl. Přesto
však její umístění mezi nejlepšími kantory České republiky je úspěchem.

Masopuste, masopuste, do kola nás, holky, pusťte
Tak si v minulosti zpívala chasa na masopustní úterý před Škaredou středou, jíž začínalo
předvelikonoční období odříkání a půstu. Současný masopust je již trochu jiný. Především jeho
výsadou není vzpomínané úterý, ale nejbližší volná sobota a dominující jsou alespoň v našich
podmínkách děti. Letošní masopustní průvod byl konán 13. února. V ten den se sešli krojovaní i
nekrojovaní účastníci na náměstí a za zvuků živé hudby prošli městem, aby svoje putování
ukončili v sále Besedy. Však se do ní všichni těšili. Dětem byla pěkná zima a hudebníkům v
zimním počasí nebylo rovněž příjemně. Vyhřátý sál a aparatura pana J. Šímy daly zapomenout
na nepřízeň počasí před vstupem do zařízení. Zde probíhalo masopustní běsnění a z přítomných
se pot jenom řinul. Nebylo to však jenom z důvodu tančení. Děti plnily řadu úkolů a po jejich
absolvování je čekaly sladké odměny. Porota vyhodnotila rovněž nejlepší masky a měla věru z
čeho vybírat. Nakonec se příliš nechtělo domů nejen dětem, ale i jejich doprovodu. Akci
organizovali za finanční podpory MěÚ a z místních podnikatelů přátelé pana Vágnera. Ty
rozhodně nepotěšilo počínání některých rychnovských „siláků“, kteří neváhali strhávat propagační
letáčky akce. Naši sousedé v Pulečném si na stejnou akci pozvali i folklorní soubor Šafrán. Není
bez zajímavosti, že se mezi hudci, kteří hráli na housle a harmoniku, objevil i anděl, jež pískal na
klarinet.
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Tragédie na Rádle
Letošní rok přinesl i v zimním období řadu tragických událostí na železnici. Docházelo ke
střetům projíždějících aut a vlakových souprav. Jedna z nich se stala i na železničním přejezdu u
zastávky Rádlo. Zde se 9. února srazil rychlík přijíždějící od Liberce s osobním autem Citroen C
15. Střet nepřežil řidič osobního auta, který je řadě rychnovských občanů dobře znám, ani jeho
spolujezdkyně, ač o jejich životy svedli tvrdý, ale neúspěšný boj lékaři z jablonecké nemocnice.
Dopravní nehoda si vyžádala na této frekventované železniční trati poměrně dlouhou výluku.

Krádež nafty
Mezi 13. – 15. únorem vnikl neznámý pachatel do areálu firmy v Kokonínské ulici. Zde v
přesně nezjištěné době odčerpal ze zaparkovaného nákladního auta kolem sta litrů nafty a
majiteli způsobil škodu přibližně za tři tisíce korun. Pokud se ho podaří zjistit a bude odsouzen,
může dostat až dva roky.

Velkopěstírna konopí v Kokoníně
V závěru měsíce února zjistila policie, že dva Vietnamci ve věku 24 a 25 let pěstují v bývalé
ocelokolně zemědělského družstva konopí doslova před očima stovek procházejících lidí.
Prozradila je skutečnost, že v době, kdy byla krajina a domy pod sněhovým příkrovem, byla
střecha ocelokolny téměř holá. Řádné topení při pěstování sazenic drogy vykonalo své. Konali i
strážci pořádku. Oba „pěstitele“ zajistili stejně jako jejich produkty. První se dostali před soud,
výsledky jejich úsilí shořely v kotelně.

Maškarní rej ve škole
19. února jej uspořádali učitelé a vychovatelky na 1. stupni školy. Nikterak se nelišil od
městského. Žáci oblečení do kostýmů se nejvíce vyřádili ve školní družině. A jak to už má po
řádné tancovačce být, vyrazili vyvětrat plíce pod vedením učitelky Mgr. M. Bubeníkové někteří
členové turistického kroužku na Černou studnici, která se v posledních letech v řadě putování
stává jejich cílem. Zpáteční cestu si účastníci zpestřili jízdou na plastových bobech a ježdících.
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Zimní olympiáda ve školce
S příchodem nové ředitelky školky paní Z. Křivancové se změnily i některé formy práce s dětmi.
Jednou z nich bylo i konání zimní olympiády 27. února. Jako inspirace posloužily olympijské hry
a zimní mistrovství světa. Žáčci házeli sněhovou koulí na cíl, ježdíkovali a absolvovali
slalomový běh, předváděli skoky ze sněhového můstku, modelovali ze sněhu a kreslili či
vydupávali do něj nejrůznější „umělecká“ díla, dokonce se seznámili se zásadami biatlonových
soutěží. Děti se seznamovaly s našimi předními sportovci a výsledky, jimiž proslavili naši vlast.
Na odměny a medaile si školka „vydělala“ prodejem svých výrobků u příležitosti rozsvícení
vánočního stromu v minulém roce.

Stalking
Až do nedávné doby pro lidi naprosto neznámý pojem. Jde vlastně o dlouhodobé pronásledování
osoby ženského nebo mužského pohlaví druhou osobou pomocí mobilů nebo jiné moderní
techniky. Z pronásledování osoby ženského pohlaví pomocí SMS a dlouhodobého
vyhrožování byl obviněn třiceti osmiletý muž z našeho města, když přibližně o deset let mladší
žena nechtěla opětovat jeho city. Pokud mu orgány stalking prokážou, může „vyfásnout“ až
jeden rok.

Rozpočet města
Letošní rozpočet byl zastupiteli schválen 1. března. Celkové příjmy v jednotlivých kapitolách jsou
vyčísleny částkou 47 270 657. 64,- Kč. Výdajová část obsahuje v kapitole lesy 210 tisíc, na
silnice je plánováno 1,114 milionu, na provoz veřejné silniční dopravy by mělo padnout 1,862
milionu, částka na odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly představuje 112 tisíc.
Školská zařízení mají připravenu dotaci 12,6 milionu, částky na provoz pohltí 3 miliony, na
zateplení budov a některé další úpravy je vyčleněno 12,160 milionu.
Koncertní činnosti je vymezeno zatím 333 tisíci. Knihovna celkově včetně platů pracovníků a
nutných oprav budovy i na vybavení a potřebnou techniku si vyžádá 890 tisíc. Na činnost místního
muzea je počítáno s částkou 55 tisíc. Ostatní kulturní činnosti budou dotovány 140 tisíci.
Na opravu kostela je v rozpočtu vyčleněno půl milionu, obnova pietního místa po
koncentračním táboře by měla přijít na 50 tisíc.
Záležitosti sdělovacích prostředků nesmí překročit 111 tisíc. SPOZ smí čerpat částku do 78 tisíc. V
kapitole ostatní zájmová činnost a rekreace je vyčleněno 4,749 milionu. Nejvyšší částku zde
představuje přemístění a výstavba víceúčelového hřiště v prostoru u hřiště na kopanou, a to
4,148 milionu.
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Taneční studio Magdalena obdrží 40 tisíc na činnost, občanské sdružení Za zájmy občanů města
Rychnova na akce s dříve narozenými pak 5 tisíc, místní hasiči 2 tisíce. Tělovýchovné jednotě
bude poskytnuta částka 565 tisíc, dotován bude i kroužek lehké atletiky a Downův syndrom.
Pro zkvalitnění zdravotnického zařízení počítá rozpočet s částkou 446 tisíc, místní hasiči obdrží na
činnost 310 tisíc. Nejvíce zaplatí za nákup drobného hmotného majetku, služby a školení. Městská
policie má v rozpočtu vyčleněnu částku 732 tisíc. Zastupitelstvo obce může počítat s čerpáním až
960 tisíc. Na činnost místní správy dle jednotlivých složek je vyčleněno 5,537 milionu korun.
Bytové hospodaření města má naplánovány 4,343 miliony. Náklady na nebytové prostory v
Besedě představují 1,139 milionu. Přístavba šaten, úpravy sociálních zařízení a výměna dveří a
osazení nových oken v prostoru tělocvičné haly si vyžádá 465 tisíc. Náklady na veřejné
osvětlení stále rostou. Letos bude na ně třeba počítat s částkou 795 tisíc. V kapitole Pohřebnictví
lze nalézt částku 63 tisíc. Na místní inženýrské sítě a jejich údržbu by mělo stačit 180 tisíc, na
komunální služby 150.
Vysoké finanční částky 2,53 milionu korun dosáhne sběr a svoz komunálního odpadu. Péče o
vzhled obce má v rozpočtu zabezpečenu částku necelých 2,595 milionu korun. Nejvíce peněz padne
na pokos trávy z městských ploch a stříhání zeleně. Úpravy alejí v katastru města včetně dotací a
podílu z městského rozpočtu si vyžádají zhruba 1,379 milionu korun.
Sociální pomoc a péče o děti přijde na 20 tisíc (z toho na adopci dvou indických dětí 10 tisíc).
Pečovatelská služba má v rozpočtu vyčleněno 684 tisíc.
Obecní příjmy a výdaje z finančních operací představují 916 tisíc, pojistné 120, převody fondům
1,215 milionu. Ostatní finanční operace jsou v jednotlivých ukazatelích vyjádřeny částkou 1,863
koruny.

Hospůdka Na Zálesí
Od prvních jarních dnů slouží zájemcům, pokud se vydají na vycházku nejméně k vleku,
hospůdka v posledním rychnovském domku v této části města. Majitel vyčlenil pro malý podnik
jednu z obytných místností, kde čepuje kvalitní piva a je schopen poskytnout i jiné občerstvení.
Zájemcům nabízí možnost venkovního posezení u krbu. I oslavy v přátelském kruhu v tichém
prostředí na pokraji Planského lesa mají jistě své kouzlo. Ač se počty restauračních zařízení
postupně navyšují, rozhodně nedosáhnou více jak třiceti, jak tomu bývalo kdysi. Společné mají
v tom, že dříve i dnes vznikají většinou v rodinných domcích.

Vlajka pro Tibet
Dne 13. března zavlála nad radnici, po vpravdě akrobatickém výkonu starosty města při jejím
vyvěšování, vlajka Tibetu. Je to již potřetí, co si jí i v Rychnově připomínají letošní již 51. výročí
povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Tenkrát bylo zabito na osmdesát tisíc občanů této
horské země a tisíce z nich byly uvězněny nebo umístěny do pracovních táborů. Odhaduje se,

11

že ze země uprchlo až sto osmdesát tisíc jejích obyvatel. Duchovní otec Tibetu dalajláma
našel útočiště v Indii. Toto výročí je připomínáno ve většině demokratických zemí světa.

Do přístavby školky zateklo
Letošní zimní počasí a následné tání se podepsalo i na netradiční přístavbě školky. O jarních
prázdninách začalo zatékat ve spojích střechy mezi jednotlivými bloky. Závadu včas odhalily
učitelky školky. Bezprostředně po upozornění zareagovala dodavatelská firma, která opravila
izolace střešních částí a provedla celistvou sekundární střechu, kterou by již zatékat nemělo.

IV. sjezd dobrovolných hasičů
13. března se v sále Besedy sešli na svém IV. sjezdu dobrovolní hasiči okresu. Zhodnotili na něm
výsledky práce za uplynulé období. V řadě diskusních příspěvků poukázali nejen na významný
podíl místních jednot při odstraňování přírodních katastrof a jejich zapojení do života obcí, ale i
na skutečnost, že hospodářská situace neumožňuje dostatečně zajistit jejich činnost finančně. To,
že jednání proběhlo v Rychnově, je nesporně i oceněním dobré a aktivní činnosti naší zásahové
jednotky.

Rarita
První letošní bouřka ze 14. na 15. března, po níž se k nám znovu vrátilo zimní počasí, s sebou
přinesla i neskutečné množství blesků. Dle Meteopressu proťalo nad naší zemí noční oblohu
3798 elektrických výbojů, což pocítili prakticky všichni občané, neboť její fronta procházela
přes celou republiku. Po bouřce se citelně ochladilo a opět zahrozila paní Zima.

Národní parky na západě USA
15. března uskutečnili v zasedací místnosti města svoje povídání o národních parcích západu
USA L. Sklenářová a L. Vondruška. Svoje velmi zajímavé vypravování o skvělých světových
přírodních zajímavostech od San Franciska až po gejzírové oblasti Yellowstounu doplnili i
promítáním dokumentárních materiálů.
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Bouračka v Kokonínské ulici
Letošní zima přináší po celou dobu značné množství sněhu a v jeho přídělech si neodpočinula
ani v předjaří roku. 16. března se totiž ze sněhových mraků během noci vysypalo na dvacet pět
centimetrů sněhu. Právě sníh a hazardní jízda byly příčinou dopravní nehody, jíž se dopustil
mladík z Malé Skály, na hlavním rychnovském silničním tahu. Devatenáctiletý odvážlivec se řítil
neúměrnou rychlostí, nezvládl řízení své oktávie a doslova se zapíchl do boku felicie, kterou řídil
občan Rychnova. Střet odnesla pouze auta, řidiči byli nezraněni. Způsobená škoda byla
odhadnuta na sedmdesát až devadesát tisíc korun. Není bez zajímavosti, že se mladík svým
nepředloženým chováním „vybodoval“ a přišel o řidičský průkaz.

Optimalizace systému vytápění objektů města
Stále častěji se v regionálním i celostátním tisku objevovaly zprávy o liberecké firmě Lenoxa,
která svoji činnost realizuje v oblasti dodávek tepelné energie. Podnik se od 12. března octl v
insolventním řízení. Vůči dodavatelům, bankám, leasingovým společnostem, zaměstnancům a
finančnímu úřadu neplnil své finanční povinnosti a jeho dluh dosáhl zhruba šedesáti osmi
miliónů. Pokud padne rozhodnutí o zrušení jeho licence, nebude smět po tři roky podnikat v
teplárenství. Vzhledem k tomu, společnost měla uzavřeny dohody i s naším MěÚ a k nutnosti
optimalizovat vytápění objektů města rozhodlo zastupitelstvo v měsíci březnu jednat s firmami
Czech Energy a EFIS. Zároveň potvrdilo výpověď firmě Lenoxa v oblasti teplárenství v našem
městě.

Povídání o Ohňové zemi
Že má Ing. Z. Hudec toulavé boty je známou skutečností. Své zážitky z cest po Ohňové zemi si
nenechal sobecky pro sebe, ale podělil se o ně 20. března s účastníky besedy v zasedací místnosti
MěÚ.

Bleší trh
Dříve oblíbená rychnovské akce, kterou organizoval výbor rodičovského sdružení nebo lyžařský
běžecký oddíl, doznal své obnovy 20. března. Letošní organizátoři se znovu zaměřili především na
prodej sportovních potřeb a dětského oblečení. Období konce zimy a nastupujících jarních dnů se
vždy ukazovalo jako výhodné pro prodávající i kupující. Obě strany z „blešáku“ většinou
odcházely spokojeny. Možná, že by bylo vhodné podobnou akci zorganizovat i před vánočními
svátky.
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Mladí hasiči mezi profesionály
V posledním březnovém týdnu vyrazila desítka hasičských elévů našeho sboru pod vedením
pana M. Hanyka mezi liberecké profesionály na exkursi. Zde se mohli seznámit s nejmodernější
hasičskou technikou, vybavením požárních vozidel i se speciálními kontejnery, které jsou
profesionálními hasiči využívány při mimořádných situacích. Zážitkem pro účastníky akce byla
jízda v pásovém obojživelníku, který v současné době představuje špičku požární techniky.
Cílem akce bylo upevnit zájem dětí o hasičství.

Rychnovský flek
Letos se sešli 27. března v sále Besedy muži, kteří holdují mariáši. Tentokrát jich sál zaplnilo
kolem třiceti, což je splnitelné číslo pro pořádání takovéto akce. Boje byly urputné a jako vítěz z
nich vyšel pan Jan Hauer z Pěnčína - Jistebsko.

Velikonoce v knihovně
Předvelikonoční období dává velké možnosti naší paní knihovnici R. Chloubové. Již několik let
připravuje pro zájemce velikonoční odpoledne v knihovně. Z původního vlastnoručního pletení
pomlázek tentokrát rozšířila „sortiment" svých velikonočních nabídek. Letos se jednalo o
malování vajíček a vejmutků voskovými barvami a zdobení osobně upečených perníčků nejen
barevnými polevami, ale i velikonočními motivy.

R 35
Čtyřproudová silnice R 35 je již delší dobu noční můrou na řadě zastupitelských orgánů míst,
kudy má jít, ale především občanů, jichž se bezprostředně v případě jakékoliv varianty dotkne. I
krajští zastupitelé v Liberci přeložili svůj verdikt na letošní rok. Rozhodujícím dnem se stal 30.
březen, kdy doporučili tzv. severní variantu R 35 mezi Turnovem a Jičínem, tedy přes Český ráj.
Nepomohla emotivní vystoupení občanů a zastupitelů z oblasti připravované akce, názory
ochránců životního prostředí ani vystoupení lídra Strany zelených O. Lišky či zástupců ministerstva
zemědělství. Proneseny byly čtyřicet čtyři diskusní příspěvky. Pro toto řešení byli především ti,
kteří argumentují nutností uvolnit přetíženou silnici 35, kde každoročně projíždí přes tři a půl
milionu aut. Ač trasování R 35 ve vybraném úseku je známo od roku 2003, averse proti severní
variantě neslábne, ale naopak sílí. Rychnov si zatím může ve světle rozhodnutí oddechnout, ale ...
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R 35 v zastupitelstvu
Ač rozhodnutí o trase R 35 padlo, zastupitelé města považují rozhodnutí krajského
zastupitelstva za problematické vzhledem k životnímu prostředí, na které bude mít značně
negativní dopady. Neztotožňují se i s deklarovanými finanční náklady, neboť návrh nebere v
potaz celou řadu dalších rozpočtových nákladů, které s variantou souvisejí.

Velikonoční dny
Letošní Velikonoce proběhly ve dnech 31. března až 5. dubna. Protože jsem se již několikrát o
velikonočních dnech zmínil, letos jen krátce. Počasí nebylo příliš pěkné. Teploty se pohybovaly
v rozmezí mínus 2 až plus 6 stupni. Střídaly se jasné dny s polojasnými, nejtepleji bylo na
Velikonoční pondělí a Bílou sobotu, kdy sluníčko donutilo vyšplhat teploměry až na plus 11.
Koleda proběhla klidně, koledujících bylo málo, jiná léta aktivní romský dorost v letošním
roce značně ve svém úsilí povolil. Na straně druhé potěšila probleskující zeleň trávy a první
jarní bledule a sněženky na zahradách.

Jak svět slavil Velký pátek
U nás věřící na Velký pátek obyčejně dodržují půst. Jinde ve světě si však připomínají utrpení
Ježíše Krista na dnešní dobu vpravdě drastickými způsoby. Tak například filipínští křesťané bičují
svá těla až do krve, mnozí se nechávají dokonce symbolicky ukřižovat. Ti povahově slabší se
nechávají na kříž přivazovat, jiní však volí dokonce přibití na kříže proražením dlaní a chodidel
často i masivními hřeby. Třebaže filipínská katolická církev drastické rituály flagelace a
ukřižování oficiálně odmítá, každoročně se jim podrobí desítky mužů, ba výjimečně prý i žen, a
tuto podívanou si nenechají ujít desetitisíce turistů, kteří se na krvavé divadlo sjíždějí z celého
světa především do San Fernanda. Je známo, že se jedna z filipínských věřících nechala přibít
na kříž čtrnáctkrát jako dík Kristu za uzdravení své babičky. Inu jiná země, jiný mrav.

Městský policista
S cílem zlepšit pořádek a kázeň některých lidí v našem městě rozhodlo zastupitelstvo o ustavení
městského policisty. Po řadě jednání a na základě výběrového řízení se jím stal s účinností od 1.
dubna, což rozhodně není aprílový vtip, pan Jan Hauer, kterému město přidělilo nejen slušivý
stejnokroj a služebnu v budově MěÚ, ale i celou řadu úkolů a povinností.
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Pes zabiják
Hezkou vzpomínku na druhý dubnový týden jistě nebude mít rychnovská chovatelka psa paní M.
P. Pes bojového plemene totiž utekl svému pánu z osady Liščí Jáma a prakticky před očima
majitelky domácího mazlíčka i procházejících občanů a dětí, které šly do školy, jejího psíka
roztrhal. Je skutečností, že po Rychnově pobíhá volně celá řada psů, kteří se však většinou
chovají mírumilovně. Avšak výjimka potvrzuje pravidlo, jak může dosvědčit paní V. K. Byla
povalena dospělým psem. Jeho majitel pan D. nejenže nepřiznal nebezpečnost svého zvířete, ale
zachoval se slušně řečeno značně nepřiměřeně a neuznal za vhodné se alespoň za své
„zvířátko“ omluvit. I na tomto poli má jistě plnou přehršel úkolů nastupující městský policista.

Eyjafjallajökulli
Tak podivně zní název islandské sopky, která svojí erupcí v jarních měsících ovlivnila leteckou
dopravu nad Evropou a přinesla leteckým společnostem přibližně miliardovou škodu. Je
zajímavé, že z hlediska globálního jde prakticky o zanedbatelnou epizodu. Může však ovlivnit
skleníkovým efektem pokles teplot. Rozhodně rozhodila letecký dopravní systém, uvěznila řadu
lidí v letištních terminálech a řadě politiků znemožnila účast na pohřbu prezidenta Polska L.
Kaczynského. Sopka zdaleka nedosáhla důsledků, které vyvolala erupce filipínské sopky Pinatubo
v roce 1991. Popílek z islandské sopky dosáhl až do výšky deseti kilometrů, právě přibližně v
těchto výškách se pohybují dopravní letadla, do ovzduší bylo vyvrhnuto na 150 tisíc tun CO,
což ovšem odpovídá ani ne jedné třetině množství, které za normálních okolností vyprodukují
letadla nad Evropou, a asi jedné tisícině denní produkce kysličníku produkovaného spalovacími
motory.

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Stejně jako v předchozích letech i letos 18. dubna proběhl sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu, jako jsou například zbytky léků, chemikálií, barev a obalů z nich včetně
olejů a podobně. Jistě vítanou možností je zbavit se zdarma vyřazených domácích spotřebičů,
elektrolytů a baterií. Akce byla opět organizována MěÚ a sběrnými surovinami. Protože se tento
druh odpadních látek v domácnostech hromadí velmi často a nelze jej odvážet do sběrného dvora,
druhý sběr proběhl i v podzimním období.
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Školka v krajovém vysílání
20. dubna se mohli rychnovští občané podívat do mateřské školy prostřednictvím krajového
vysílání. Je samozřejmou věcí, že netradiční výstavba oddělení mateřské školy v našem městě
vyvolává pozornost i v zastupitelstvech jiných obcí, protože na jedné straně vzrůstá zájem
rodičů o umístění svých potomků do těchto předškolních zařízení, ale na druhé straně v
rozpočtech obcí chybí finance. Vedení našich školských zařízení musí prakticky každý měsíc
odpovídat na dotazy zájemců. Česká televize svým vysíláním jistě mnohým tazatelům přinesla o
tomto zařízení celou řadu informací.

Vápnění prostor přehrady Souš
Přes celou řadu připomínek různých uskupení ochránců přírody o nevhodnosti vápnění prostor v
Jizerských horách vylétla znovu po roční odmlce 20. dubna letadla do prostoru přehrady Souš,
která je rezervoárem pitné vody pro Jablonecko i naše město. Cílem akce bylo zvýšení hodnoty
PH, alkality a vodivosti vody ve zmíněné přehradě, ale i zlepšení životních podmínek sivenů
amerických, kteří se v přehradní vodě a potocích kolem zabydleli. Pro Rychnov úprava vody
znamená, že občané nepřijdou o pitnou vodu, na kterou jsou zvyklí.

Kulaťák
Kulaťák je, jak jsem již několikrát v kronice uvedl, nejen jméno rybníka na Malé Skále, ale také
každoroční soutěže rybářů a rybářského „potěru“ obého pohlaví. Letos se konal již dvacátý druhý
ročník vyznavačů tohoto cechu Petrova. Soutěž seniorů, která v minulých letech bývala výsadou
rychnovských Bubeníků, tentokrát vyhrál rybář z Jablonce nad Nisou L. Majer, ač i on svými
příbuzenskými vztahy k Rychnovu patří. Není bez zajímavosti, že ho v celkové délce ulovených
ryb 382 centimetrů překonal chlapec ze Semil, kterému přísní rozhodčí naměřili o plných
šestnáct centimetrů delší úlovek. Akce proběhla ke spokojenosti všech rybářů, neboť počasí
celkem přálo a ceny i letos byly lákavé. Rychnováci rozhodně neřekli soutěži sbohem. Vždyť za
rok se zde se svými kamarády sejdou již po třiadvacáté.

Čarodějnický slet
Letošní pálení čarodějnic a vítání jara bylo konáno pochopitelně 30. dubna. Jen tradiční místo u
zahrádkářské klubovny pořadatelé změnili a akci přemístili do prostoru bývalého depa dřeva
poblíž nádraží. Tradiční průvod účastníků prošel nejprve rychnovskými ulicemi a ve 20.30
mohli přítomní obdivovat nejen planoucí hranici, ale i pestrobarevné rakety, které zaplnily
rychnovskou oblohu. Přítomným i zde vyhrávala hudba, která doprovázela průvod v ulicích
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města. Pro účastníky byly připraveny nejrůznější soutěže, nechybělo tradiční opékání uzenek.
Každá maska čarodějnice nebo majitel rozsvíceného lampionu byli odměněni. Pochopitelně
uzenkou. Vyvrcholením akce pak bylo vyhlášení nejsympatičtější čarodějnice. Akci připravila
skupina občanů kolem pana Vágnera. Hranice plála zřejmě naposledy i u zahrádkářské klubovny.
Na ní pod dozorem místních hasičů shořely větve a odpadní dřevo, které zde ze zvyku
nashromáždili občané. I u zahrádkářů bylo zajištěno pohoštění, které zajistili organizátoři.

Motýlí louky
Asi by bylo lepší mluvit o kvetoucích loukách. Motýli nás sice upoutají svojí barevnou krásou, ale
pro člověka jsou daleko významnější včely, čmeláci a jiní opylovači, kteří ke svému životu
potřebují kvetoucí louky od jara až do podzimu. Je pravdou, že pečlivě upravené a sestříhané
trávníky hmyzu příliš nepřejí. Situaci se snaží napomoci pracovníci jednotlivých chráněných
oblastí, kteří s myšlenkou kvetoucích motýlích luk přišli. Lidem, kteří by o akci projevili zájem,
by zajistili potřebná semena. Zároveň upozorňují, že luka je třeba sekat až na sklonku léta, kdy
většina rostlin odkvete a hmyz a ptáci jejich semena roznesou do širokého okolí. Jsou však
zásadně proti tomu, aby louky nepoznaly sekačky a lidé se o ně starali jen tím, že stařinu přes
veškeré zákazy vypálí. Jistě zajímavá myšlenka ekologů, která našla odezvu u některých
majitelů pozemků na Maloskalsku.

Beseda kronikáře
12. května provedl kronikář města besedu o osvobozování Jablonecka, tedy i Rychnova, Rudou
armádou a českými vlastenci v květnu roku 1945. Škoda jen, že účast na akcích tohoto druhu je
většinou malá. Přišlo pouhých patnáct zájemců, většinou těch, kdož květnové dny prožili jako
malé děti nebo mladí lidé. Na přednášku však dorazili zájemci z Tanvaldu, pravidelně se jich
zúčastňuje rádelský kronikář a omezený počet občanů z této naší sousední obce.

Otevření předzahrádky u cukrárny
Květnové dny přinesly otevření předzahrádky u místní cukrárny. Nájemce cukrárny pan Z.
Dvořák tak obohatil služby občanům i návštěvníkům města. V předzahrádce mohou zájemci
posedět a pochutnat si na dobrotách, které nabízí cukrárna, v horkých letních dnech se osvěžit
zmrzlinou a vedle nealkoholických nápojů i kávou a čajem.
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Turistický kroužek v akci
Jistě nejaktivnějším kroužkem na malé škole je kroužek turistický. Jeho členové pod vedením
Mgr. M. Bubeníkové velmi často vyrážejí za poznáním naší oblasti. 15. května je cesta vedla do
Rovenska pod Troskami, kde obdivovali obrácené zvony a s chutí si prošli i nedaleký pohádkový
les loupežníka Rumcajse. 31. května zamířili žáci 1. - 5. ročníku do kouzelného prostředí
zámeckého parku na Sychrově. Zde pro děti organizátoři připravili v předvečer jejich svátku
celou řadu atrakcí včetně poznávacích. Odměnou jim byly hezké zážitky i certifikát o účasti a
splnění jednotlivých úkolů.

Pochybná pandemie
Počínající jaro dalo vale pochybné epidemii, která byla označována za prasečí chřipku
působenou virem H1N1. Mediální masáž a vize paralyzovaných států o statisících mrtvých se
naštěstí ukázala lichou. Když mohutná kampaň na jaře roku 2009 vypukla, nedbalo se na střízlivé
pohledy některých epidemiologů a lékařů, kteří poukazovali na to, že je nebezpečí přeceňováno.
Tisk i koncerny, které se vrhly na výrobu léků, naopak podporovaly myšlenky o možné mutaci
virového zabijáka. Tlaku podlehla i světová zdravotnická organizace WHO a po čtyřiceti letech
vyhlásila pandemické nebezpečí. Senzacechtivost medií dala zelenou farmaceutickým firmám a
plně otevřela stavidla chtivosti, jak se obohatit na úkor laické veřejnosti prodejem nedostatečně
odzkoušených preparátů, což v řadě případů vedlo u uživatelů k nežádoucím vedlejším účinkům.
Obrovské zásoby nakoupených a nasmlouvaných vakcín leží ve skladech, neboť je veřejnost
včetně lékařů odmítla. Dle vyjádření WHO na onemocnění zatím zemřelo ve světě na patnáct
tisíc lidí, většinou těch, kdož trpěli i jinými nemocemi především srdce a cest dýchacích.
Výrobcům vakcín odvolání poplachu WHO rozhodně nevadí, už dávno se „napakovali“.

Dětem z mateřské školy a družiny sluší
Nejen že jim reflexní vestičky, v nichž je můžeme vidět při jarních vycházkách, sluší, ale jsou velmi
účinné. Řidiče na velkou vzdálenost upozorňují na procházející děti a ti mohou adekvátně
reagovat. Účelné vybavení v počtu devadesáti kusů zakoupil a věnoval místním žáčkům
rychnovský podnikatel a majitel odtahové služby pan J. Melichar. Byl to rovněž on, kdo reflexní
vestičky nechal označit logem firmy a svým jménem. Jde jistě o dobrý počin v oblasti bezpečnosti
silničního provozu u dětských kolektivů.
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Úklid Mohelky
Skupinka našich spoluobčanů z občanského sdružení Na Zemi provedla v květnových dnech úklid
zhruba 750 metrů toku Mohelky. Ač by se zdálo, že sběrné místo za nádražím je dostupné
všem občanům a MěÚ zabezpečuje v jarním a podzimním termínu svoz nebezpečného odpadu,
zdá se, že pro mnohé jedince je mnohem snazší hodit to, co nepotřebují, do Mohelky. A tak v ní
čisticí skupina našla mimo jiné i starý televizor, poškozenou plechovku s vyjetým olejem i
poničený hasicí přístroj možná i se zbytky náplně, našla se i poničená autobaterie. Vesměs věci
škodlivé a i životu nebezpečné. Žehráme nad tím, že nám Kokonínští znečišťují Mohelku, ale i u
nás jsou lidé, kteří si její tok zaměňují za smetiště.

Rychnovské kulturní dny
V letošním roce kulturní dny města proběhly již po sedmnácté, a to ve dnech 22. - 31. května. O
zahájení se postaraly děti ze školských zařízení města právě 22. května. Přítomné jistě potěšil
kouzelník, který se mezi ně dostavil, a jeho protihráč šikovný nešika klaun.
25. květen byl vyčleněn sportu mladých i těch odrostlejších. Po ukázkách karate, které tradičně
zajišťují svěřenci pana Choutky, se konal s napětím vždy očekávaný turnaj ve floorballu.
27. května těšil děti svým kousky a kouzly v budově mateřské školy oblíbený Magic Alex.
28. května vystoupila v rychnovském kostele nerozlučná dvojice hudebníků J. Stivín a V. Hugo.
Předvedli svůj recitál pro flétnu a cembalo.
29. května probíhal pod patronací místních hasičů u zahrádkářské klubovny dětský den. Týž den
předvedlo Taneční studio Magdalena premiéru tanečního představení „Napij se nebe“. Vystoupení
připomnělo výročí narození hudebního skladatele B. Martinů, jehož hudba již několikrát souboru
posloužila při přípravě tanečních kreací.
Zajímavou byla i výstava digitálních fotografií žáků 5. - 9. ročníku naší školy a jejich vrstevníků ze
ZUŠ Jablonec nad Nisou. Kvalitní práce vznikají pod vedením pana P. Kusaly. V doprovodných
akcích jsme mohli obdivovat vitrážní techniku Tiffany paní V. Koškové.
O své se přihlásila i místní knihovna, kde probíhala výstava fotografií v rámci akce „Den, kdy se
bude tančit všude“. O dalších doprovodných akcích se zmíním v části o rychnovských výstavách a
hudebních akcích Bažiny.

Malí čtenáři na Valdštejně
Hezký den prožila skupinka dětí, které navštěvují naši knihovnu 21. května, když s knihovnicí
města paní Renátou Chloubovou navštívila hrad Valdštejn. Konala se zde knihovnická slavnost na
ukončení dvouletého projektu Klubko dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních
pracovníků s názvem „Kde končí svět - Jakou barvu má svět?“. Upoutalo je nejen prostředí
středověkého hradu, ale i setkání se spisovatelem J. Kahounem, autorem knížek pro děti, a jeho
ilustrátorem J. Fixlem. Z jejich tvorby jsou známy Knížky pro prvňáčka. Letošní knihu „Legrační
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dům“ získali naši prvňáci 14. června u příležitosti návštěvy knihovny. Knížky převzali žáci obou
prvních tříd. Zajímavostí je, že jsou na běžném trhu nedostupné. Předávání knížek doprovázel
hudební pořad T. Pospíšila.

Prodej chovné drůbeže
Ačkoliv dávno pominula doba, kde se prakticky u každého rychnovského domu ozýval křik
pobíhající drůbeže, přece jen tento způsob přilepšení domácího rozpočtu či kvalitního masa
nebo vajec u nás zcela nepominul. Svědčí o tom skutečnost, že si k nám naplánoval cestu ve
třech termínech podnik Callus Extra, s. r. o., až z daleké Jihlavy. Z poměrně bohatého
sortimentu nabízené drůbeže šly nejvíce na odbyt kuřice, které si zájemci mohli objednat
dokonce ve třech termínech - 25. 5., 6. 8. nebo 11. 10.

Parlamentní volby
Parlamentní volby zahájily supervolební rok v ČR. Ukončily dlouhé období odkládání, spekulací
představitelů politických stran s cílem co nejvíce pokořit strany soupeřící, často nechutných
předvolebních akcí a zametly s čelními představiteli především ČSSD a ODS, naprosto se ztratila
Strana zelených a KDÚ ČSL. Voliči naopak podpořili mladé kandidáty a neotřelé strany, v řadě
případů pomohla akce proti „politickým dinosaurům“ a až do voleb na naší politické scéně téměř
neznámé vykroužkování. Na okrese byla znovu nejúspěšnější ODS s 23,53 %, TOP 09 získala
21,47 %, ČSSD 17,34 %, Věci veřejné 12,47 %, KSČM se propadla s 9,07 % na místo páté.
Ostatní strany neuspěly. V rámci okresu odvolilo velmi slušných 62,74 % oprávněných voličů.
V Rychnově získala nejvíce hlasů ODS, a to 26,9 %, TOP 09 volilo 21,9 % voličů, pouze 14,6
% občanů se rozhodlo pro ČSSD, Věci veřejné získaly 11,6 % a KSČM 7,68 %. Ostatních
sedm politických stran se potácelo pod 5 % hranicí. K urně přišlo 66,43 % voličů, což bylo
více, než činil celostátní průměr. V kraji dosáhla nejvíce hlasů opět ODS, a to 20,47 % před
TOP 09 s 19,44 % a ČSSD s 19,4 %. Poměrně neúspěšné byly Věci veřejné s 12,79 %, KSČM
volilo pouze 10,32 % oprávněných voličů, propadli lidovci se 4,23 % a zelení se 2,6 %. V
rámci kraje přišlo splnit svoji volební povinnost 61,41 voličů. Celostátně zvítězila ČSSD s 22,
08 % před ODS s 20,22 %, TOP 09 dosáhla 16,7 %, KSČ 11,27 % a Věci veřejné 10,88 %. Na
základě jednání dosáhly ODS, TOP 09 a Věci veřejné ve Sněmovně ČR plných 118 hlasů a
odsunuly levici na další roky do politického pozadí. Na základě této skutečnosti pověřil
president republiky vytvořením nové vlády lídra ODS P. Nečase. Z povolebních jednání pak
byla vytvořena nová patnáctičlenná vláda s poměrným zastoupením ministrů z ODS, TOP 09 a
Věcí veřejných. Premiérem byl prezidentem republiky definitivně jmenován P. Nečas,
místopředsedy pak předsedové koaličních stran TOP 09 Věcí veřejných K. Schwarzenberg a R.
John. Oba zároveň zastávají významné ministerské posty ministra zahraničních věcí a ministra
vnitra.
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Dětský den
Dětský den jako součást kulturních dní města proběhl 29. května v prostoru u zahrádkářské
klubovny. Ačkoliv nebyl tak velkolepý jako v minulém roce, několik desítek dětí a jejich rodičů se
dobře bavilo. Zdařilo se počasí, občerstvení bylo dost, a hlavně bylo na co koukat a na čem se
vyřádit. Se svojí technikou dorazili hasiči z řady okolních sborů včetně profesionálů z Jablonce
nad Nisou a Liberce, poklid odpoledne přehlušil kvílivý tón sanitky Záchranného sboru z
Liberce, který se na dětském odpoledni rovněž podílel. Přítomní se zájmem sledovali ukázky z
práce služebních psů policie. Hasiči v ochranných oblecích předvedli útok na hořící domek a
likvidaci požáru i zásah při simulované autonehodě. Velkému zájmu se těšil skákací hrad
zapůjčený z psího útulku Dášenka, stejně jako řada soutěží odměňovaných nejrůznějšími cenami.
Pro akci dokázali místní hasiči, kteří byli jejími organizátory, získat celou řadu sponzorů,
finančně přispěl i MěÚ.

Výlet seniorů
Občanské sdružení Za zájmy občanů města Rychnova 29. května uskutečnilo další ze svých
zájezdů určených seniorům. Tentokrát jim připravilo cestu na hrad Lemberk opředený osobností
hradní paní a světice svaté Zdislavy. Stranou nezůstala ani cesta ke Zdislavině studánce, jejíž
vodou svatá léčila celou řadu poddaných a dosahovala s ní neuvěřitelně dobrých výsledků. Po
chutném obědě následovala cesta do nedalekého Jablonného v Podještědí spojená s prohlídkou
místního chrámu s jeho sklepními prostorami, kde se nachází hrob severočeské světice. Mnohé
udivila skutečnost, že v dřívějším loveckém zámečku pobýval největší vojevůdce své doby
Napoleon Bonaparte při svém tažení k Lipsku. Roli průvodce po památkách vedle
profesionálních zaměstnanců navštívených míst plnil i kronikář města.

Včelaři
Již jsem se mnohokrát zmínil o problematice postupného zániku chovatelství včel v naší republice.
Stále častěji se objevují zprávičky o tom, jak se stát pokouší chovatele podporovat finančně v
jejich záslužné činnosti. Východisko přinášejí i grantové programy. V loňském roce z nich bylo
vyplaceno na osm set tisíc korun, letošní podpora má však být o tři sta tisíc nižší. Rozhodně
nebude ani zčásti pokryta potřeba tohoto náročného koníčku a počty chovatelů zcela jistě
poklesnou. Pro zajímavost lze uvést, že v 90. letech minulého století bylo v Česku na osmdesát
tisíc včelařů a kolem osmi set tisíc včelstev. V Rychnově bylo v roce 1911 při sčítání lidu
vykázáno na sto třicet rojů. Kdeže ale dávné časy jsou. Problémem dneška je skutečnost, že na
medu se rychle zbohatnout nedá, proto se včelařině jen zřídka věnují lidé mladší šedesát let.
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Očkování psů
14. června se sešli na určených místech majitelé čtyřnohých miláčků, aby splnili každoroční
povinnost. Pracovníci veterinárního střediska z Jablonce u nás prováděli povinné očkování psů
proti vzteklině. Částka sedmdesáti korun za přeočkování psa není příliš vysoká v porovnání s
tím, kolik se platí přímo v ordinaci soukromého veterináře. Navíc tento poplatek plně pokryje
případné jízdné dopravními prostředky do Jablonce nebo Liberce.

Mrtví po povodni
Noční bouřka spojená s přívalovým deštěm se přehnala 11. června kraji Liberec a Ústí nad
Labem. Že nešlo o obyčejný předletní déšť, nasvědčuje skutečnost, že na řadě míst musely být
evakuovány děti, které pobývaly na výletech nebo v táborech, zatopeny byly Kunratice a u
obce Hamrštejn byl nalezen utonulý muž. Spadl do rozbouřené Nisy v centru Liberce, která
v té době kulminovala na 120 centimetrech, což je trojnásobek běžného průtoku. 12. června
nalezl náhodný svědek v řece Jizeře tělo starší ženy. Spolu s přivolanými hasiči mohli jen
konstatovat, že se utopila. Voda řádila na Děčínsku, kde byly poničeny známé Hřenské
soutěsky. Naše Mohelka se tvářila, že se nic neděje. Ani jí nestálo za to, aby se vzedmula. Ale
kanalizace na mnoha místech, zřejmě poucpaná, nestačila vodu odvádět. A ta začala stříkat
na komunikace kanalizačními vpustěmi až do výše padesáti centimetrů. V Jablonci nad
Nisou, Lučanech, Dolním Maxově, Josefově Dole i na Smržovce řádily místní potoky a
zaplavily přízemí a sklepy řady domů.

Souhlas Dalešickým
Radní 7. června vyslovili svůj souhlas se žádostí Oú Dalešice, která se týká navrhované změny
Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Libereckého kraje, a povolili odkanalizování obce
Dalešice napojením odpadních vod do stoky v obci Pulečný, která vede do čističky odpadních
vod v našem městě. Tímto krokem bude alespoň částečně naplněn požadavek zlepšení vod
v Mohelce.

Krádež v Pulečném
Ačkoliv je Pulečný již dávno samostatnou obcí, patří k našemu městu policejním oddělením.
Policisté zde museli řešit krádež kovových roštů, ke které došlo mezi 11. až 14. červnem.
Zloději firmě způsobili škodu asi za třicet tisíc. Zatím neznámý pachatel by za tento lup mohl
být „odměněn“ až dvěma roky vězení.
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Výsledky krajského kola dopravní soutěže mladých cyklistů
Žáci naší školy si tradičně dobře vedou v soutěžích mladých cyklistů v rámci akce BESIP.
Nejinak tomu bylo i v měsíci červnu letošního roku, kdy reprezentanti školy znovu
triumfovali. V kategorii žáků 5. až 6. tříd patřilo vítězství žákům z Lomnice nad Popelkou,
ale těsně za nimi skončili žáci naší školy. V kategorii starších obsadila Anna Bláhová rovněž
místo druhé za J. Grofem z Lomnice a před třetím A. Gromou z České Lípy.

Petr Bartoň mezi celostátně oceněnými
O P. Bartoňovi jsem se již v kronikářských zápisech zmiňoval. Letos nemohu jinak, protože
byl oceněn presidentkou Českého červeného kříže za 140 bezplatných odběrů krve Zlatým
křížem II. třídy. K nejvyššímu ocenění mu již chybí pouze dvacet odběrů. Zatím je na
Jablonecku v počtech odběrů druhý. Prvenství náleží zástupci ředitele Městské policie z Jablonce
nad Nisou, který navštívil odběrové centrum již sto sedmdesátkrát. Pan P. Bartoň, nenápadný
občan našeho města a velitel jednotky profesionálních hasičů z Jablonce, si jistě zaslouží
poděkování z úst představitelů města.

Z práce dětí mateřské školy
O přitažlivosti a rozmanitosti práce s dětmi svědčí jejich výsledky. Že se již dlouhodobě věnují
vytváření keramiky z hlíny, je obecně známo nejen mezi rodiči, ale své výrobky prezentují na
různých výstavách, a dokonce je dokážou prodat. Učitelky letos vedly své svěřence k poznávání
rostlin a bylin, léčivých čajů a výrobě amuletů s vonnými rostlinami. Za jejich pomoci a přispěním
některých rodičů vznikla kniha lektvarů, jež si děti samy pojmenovaly. Pochopitelně, že všechna
dítka pracovala s nesmírným zájmem. Je vidět, že pokud pedagogičtí pracovníci najdou v práci s
dětmi neotřelé cesty, mají u nich vyhráno. A to neplatí jen u žáků mateřských škol.

Školní výlety
Měsíce květen a červen jsou obdobím tradičních školních výletů s cílem poznávacím. Často jsou
spojovány se sportem a kulturou. Při nezvyklých akcích mohou účastníkům přinést i trochu
adrenalinu a romantiky. To vše dětem své třídy připravila paní učitelka Mgr. H. Zemínová, když s
nimi vyrazila 24. června na lodích po řece Jizeře ze Spálova přes Železný Brod až do Dolánek u
Turnova. Pro akci dokázala zainteresovat celou řadu rodičů, kteří působili nejen jako úspěšní
lodivodi, ale zajišťovali i doprovod auty po pevnině a pochopitelně se starali o žaludky věčně
hladových vodních turistů.
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Hrátky mladíka
Na počátku prázdnin se dostavil na služebnu České policie ve Varnsdorfu dvaceti pětiletý
mladík z Jablonce nad Nisou s kajícím přiznáním, že zavraždil v rádelských lesích za úplatu pět
lidí, a to zhruba před čtyřmi až pěti lety. Po dlouhé tři měsíce jezdili policisté a hasiči po místech,
kde měly být údajné oběti zakopány. Výsledek jejich pátrání však byl vždy nulový. „Vrah“ však
tvrdil své. Aby činům dodal na věrohodnosti, uvedl, že si přišel svými kroky na milion, který
vzhledem k finanční tísni potřeboval. Protože „aféra“ nedošla k žádným závěrům, policisté
celou záležitost uzavřeli jako smyšlenou. V celém případu jsou zajímavé názory policejních
vyšetřovatelů a psychologa. Dle nich mohlo dojít u mladého muže k těžké depresi z pocitu jakési
podvědomé viny. Často bývá mluveno i o nikromanickém bludu, jež se projevuje sebeobviňováním
z toho, co dotyčný nikdy neprovedl. Psychologové znají i syndrom barona Prášila. Ten zase tkví
v pocitu jedince být za každou cenu v centru pozornosti ostatních. Ale ať mladíka vedla k
oznámení jakákoliv skutečnost, vina prokázána nebyla. Proto není o čem diskutovat.

Rallye Bohemia
Letní měsíce, Rallye Bohemia a okolí Rychnova spolu úzce souvisejí. I v letošním roce se rychlé
stroje přes území našeho města řítily 4. července Smetanovou ulicí k areálu Kokonínské
zemědělské, a.s., odtud na Košova, hřebenovkou do Pelíkovic a k Radoňovicím. Jednalo se o RZ
známou pod názvem RZ Malá Skála - Sychrov. Celkové vítězství v soutěži si letos odnesl Fin J.
Hänninen z továrního týmu Škoda Motosport, třetí byl domácí jezdec M. Prokop.

Dopravní nehoda
Dopravní nehoda, která se stala na Kopanině 8. července, přinesla zranění dvou žen, které v
inkriminovaném úseku projížděly na motocyklu. Nehodu zavinil třiceti pětiletý řidič, který při
couvání z parkoviště přehlédl projíždějící. Náraz byl silný, neboť jeho Fabie byla odmrštěna na
poblíž zaparkované další osobní auto. Při havárii byly zraněny obě ženy i řidič osobního auta.

Nedával pozor a havaroval
Neuplynul ani týden a policie již musela řešit další havárku. Tentokrát ji zavinil občan našeho
města. Nedodržel pokyn o nutné vzdálenosti mezi vozidly a nedokázal včas dobrzdit za
vozidlem VW Pasat, ve kterém řidička zastavovala, aby umožnila muži na přechodu pro chodce
přejít vozovku. Muž do ženina vozu najel. Zdemoloval především svůj motocykl Piccollo a
přivodil si i lehké zranění. Vyčíslená škoda činí padesát tisíc.
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Bouře ničily a zabíjely
Ve dnech 17. a 18. července se nad celým územím státu přehnaly ničivé bouře spojené s
vichřicemi. Nejúporněji udeřily v Kyselce u Karlových Varů. Padající strom zabil na Tachovsku
cyklistu, který projížděl kolem. Na Chrudimsku během velmi krátké doby spadlo na 130
kubických centimetrů vody na čtverečný metr, vydatné deště řádily na Českomoravské
vrchovině a Šumavě. Na Jesenicku hrozila říčka Vidávka. Na severní Moravě bylo nejvíce
postiženo Ostravsko, Opavsko i Frýdecko. Zvedly se jihočeské toky Malše, Blanice a Otavy,
první stupeň ohrožení byl vyhlášen na Lužnici. Hasiči čerpali vodu ze zatopených domů na
Znojemsku, přímo v Břeclavi a v nedalekém Drnholci. Na Brněnsku a Žd'ársku hořely domy, které
zapálil blesk. Na železniční tratě na Chomutovsku a Lounsku popadaly stromy a způsobily zde
mnohahodinová zpoždění vlakových spojů. Poničené rozvody elektrické energie přinesly potíže
stovkám odběratelů v západních Čechách, především na Tachovsku, Plzeňsku a Karlovarsku.
Život lidí v Libereckém a Ústeckém kraji negativně ovlivnily výpadky elektrické energie.
Splašky z Kokonína dále do Mohelky
Ani nápad starosty Rychnova prodloužit kanalizaci z Kokonína přes les v prostoru Na Hranici a
napojení na kanalizaci na východním okraji rychnovského kanalizačního sběrače zatím neprošel.
Tentokrát za zamítavým stanoviskem nebyla petice kokonínských občanů, ale rozhodnutí
Ministerstva zemědělství ČR, které trvá na Programu rozvoje kraje, a postavilo se zády k
rozhodnutí jabloneckých zastupitelů, kteří připravovali realizaci projektu dle návrhu
rychnovského starosty. I v nastávajícím období tedy potečou splašky z Kokonína Mohelkou do
našeho města a odtud do Jizery. Argument je jednoduchý „vždyť tomu tak bylo po celá staletí...“
Dar ve výši sto padesát tisíc
Rychnováky jistě překvapila zpráva, pokud se k nim dostala, že MěÚ byl poskytnut dar ve výši sto
padesát tisíc ve prospěch města. Zastupitelé rozhodli použít část finančních prostředků na zaplacení
oplocení, které bude prováděno okolo místního pečovatelského domu.
Šikana
Stále častěji se ve sdělovacích prostředcích setkáváme se zprávami o šikaně. Nejde již jen o
šikanu dětí nebo starých lidí, ale často o případy nesmyslného pronásledování dělníků nebo
zaměstnanců. Šikanou byl postižen i čtyřiapadesátiletý muž z našeho města pan Jaroslav Surý, který
pracuje jako uklízeč v jabloneckém Kauflandu. Byl odsouzeníhodným způsobem pronásledován,
ponižován a šikanován místní vedoucí pracovnicí předního obchodního řetězce. 27. července při
jejím opětovném „častování“ a výbuchy vzteku náš občan zareagoval tím, že svůj kapesní nůž
zaťal do svého levého zápěstí. Pochopitelně že musel být okamžitě převezen do nemocnice, kde
se o něj postarali. Na základě kroku pana Surého vznikla v Kauflandu petice zaměstnanců, kteří
poukázali na „ jednání“ příslušné pracovnice. Policie zahájila vyšetřování celého případu pro
podezření ze spáchání trestného činu účasti na sebevraždě, kterému odpovídá sazba až tři roky.
O této skutečnosti informoval okresní tisk i Česká televize. Krok paní vedoucí odsoudili i její
nadřízení z Kauflandu. Pan Surý byl po incidentu v pracovní neschopnosti, dlouhou dobu
docházel na rehabilitaci.
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Proslaví Rychnov?
Mladá občanka našeho města Kateřina Hořejší je čerstvou absolventkou Státní konzervatoře v
Praze. Jeden ze svých prvních absolventských koncertů uskutečnila 4. srpna v kostele
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Jablonci nad Nisou. Jejímu vystoupení byla přítomna téměř
stovka milovníků hudby. Koncert byl součástí projektu „Jablonecké kostely otevřeny“.
Začínající pěvkyni doprovázel učitel Základní umělecké školy v Jablonci nad Nisou a její pobočky
v našem městě Mgr. J. Svoboda, který je znám i jako dirigent souboru Janáček. Svým
vystoupením potěšila nejen přítomné, ale právě i jeho. Lze si jen přát, aby někdy v budoucnu
proslavila svým zpěvem naše město nejen v ČR, ale i za jejími hranicemi.
H1N1 ukončena
Konec jarních měsíců dal vale více než rok trvajícímu vyhlášení pandemického nebezpečí ze
šíření viru tzv. „prasečí chřipky“. Světová zdravotnická organizace WHO odvolala nebezpečí
jejího celosvětového šíření, neboť se ukázalo, že obavy jsou neopodstatněné. Je jistě dobré, že
nemocnost byla nízká, ale na druhou stranu obavy z ní měly značné dopady na ekonomiku
jednotlivých zemí včetně ČR. Ministerstvo zdravotnictví objednalo pro naši republiku milión
vakcín za 210 miliónů korun. Na základě pozdějších dohod s výrobci byla objednaná dávka
snížena o tři sta tisíc jednotek, aniž by stát musel platit penále. Bylo tak ušetřeno jedenapadesát
milionů korun.
Dle oficiálních údajů onemocnělo v ČR na pandemický virus 2477 lidí, smrt pak „prasečí chřipka“
přinesla na celém území údajně sto dvěma občanům. Na běžnou chřipku a komplikace, které
vyvolává, umírá za rok v průměru dva tisíce pět set lidí. Přesto však na léčbu postižených H1N1
bylo vydáno neuvěřitelných dvaačtyřicet miliónů. Vysoké náklady na léčbu byly převážnou
měrou ovlivněny tím, že nemocní trávili kolem dvaceti dnů na plicních ventilacích. Chřipková
epidemie celkově stála na tři sta šestatřicet milionů. Další miliony budou vynaloženy na nutnou
likvidaci dnes již zbytečných zásob. Pikantností je, že z okruhu lidí, kteří měli být přednostně
očkováni, vypadl hlavní hygienik ČR pan Vít, nepodstoupil ji ani prezident republiky, který se
navíc proslavil tím, že se postavil proti povinné vakcinaci příslušníků armády, ministryně
zdravotnictví podstoupila tento akt před televizními kamerami. Vakcinace většinou neoslovila
ani lékaře. Příslušné očkování podstoupilo na šedesát devět tisíc lidí, tedy necelá desetina z
plánovaného počtu. Přibližně u čtyřiceti dvou tisíc se jednalo o občany, kteří trpěli srdečními
nebo plicními chorobami. Dle vyjádření krajského hygienika bylo na Liberecku hospitalizováno
třináct občanů. WHO konstatovala, že na H1N1 zemřelo na světě na patnáct tisíc lidí. Co je
to proti desítkám tisíc civilistů mrtvých v nesmyslně vedených válkách či statisícům těch, kdož
zemřeli při přírodních katastrofách, nemluvě o tom, kolika lidem by finance vynaložené na
„epidemii neepidemii“ v hladovějících zemích pomohly zachránit jejich životy! Snad jednou
budoucnost ukáže, že honba za neskutečnými zisky není víc než život lidí.
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Trio desetileté
V letošním roce oslavilo Rychnovské trio (pí. Valentová, Halamová a Herkommerová) již deset
let své existence. V loňském zápise jsem se zmínil o jejich uměleckém vývoji a vystupování.
Letos se zpěvačkám 9. srpna u příležitosti desetiletí své existence splnil i jejich sen. Zazpívaly si i
v místním kostele sv. Václava. Spolu s nimi koncertovala i jejich kamarádka nevidomá zpěvačka
J. Mojžíšová z Prahy.

Katastrofální povodně v kraji
Katastrofální povodně v kraji ve dnech 6. - 8. srpna byly skutečně nebývalé. Jejich materiální
škody překročily deset miliard a překonaly svojí výší vše, co v této oblasti bylo přírodními živly
napácháno. Ničivá vlna totiž postihla více než třetinu kraje, sedmdesát devět obcí Liberecka se
více nebo méně ocitlo pod vodou. Před vodou uteklo přes dvě stě lidí, sto padesát osm lidí bylo
ze střech svých poničených domů zachráněno pomocí vrtulníků, na deset tisíc občanů volalo na
tísňové linky a žádalo o pomoc. Nejhorší je, že v průběhu povodní utonulo pět lidí. Jednu z obětí
našli záchranáři až v polské Bogatyni, kam ji odnesly rozbouřené vlny kalné vody. Škody na
silnicích II. a III. třídy dosáhly na Liberecku dvou miliard, ušetřeny nebyly ani železniční trati.
Škody, které přírodní živly napáchaly, se staly předmětem zájmu nejen krajských politiků, ale
kraj navštívili a s rozsahem škod se seznámili například i prezident republiky, ministr dopravy,
ministr vnitra i ministerský předseda. Vláda republiky uvolnila pro bezprostřední pomoc
Liberecku čtyřicet miliónů, částka tři sta dvacet milionů byla uvolněna nejen pro Liberecko, ale i
Ústecko. V postižených oblastech pomáhalo lidem tisíc čtyřicet hasičů, armáda přispěla téměř
osmi sty svých příslušníků a přibližně týž počet tvořili policisté a strážníci. Stovky prostých lidí
pomáhaly nejen v inkriminovaných dnech, ale ještě v měsíci říjnu. Vítanou byla finanční a
materiální pomoc organizovaná občanskými sdruženími, obcemi i jednotlivci. Je hrozné, že na
neštěstí lidí profitovali nejrůznější podvodníci a zloději, kteří se nestyděli okrádat postižené i
záchranáře. Pořádkovými silami bylo zajištěno i pět cizinců, kteří byli obviněni z rabování. Tři
Poláci odsávali benzin z odstavených aut, lezli do opuštěných domů, dva Rumuni kradli v
Chrastavě. Po povodních bylo zjištěno na dvě stě poškozených mostů a mostků, z toho dvacet
pět významně, sedm voda zcela odnesla. Některé z nich nahradila provizorními mosty armáda.
Jak jsem se již zmínil, poškozeno bylo na čtyřicet silnic, jejichž majitelem je kraj. Nejlépe vyšly
z poškození silnice I. třídy, kde byly škody vyčísleny na devadesát tisíc, ale škody na silnicích II.
a III. třídy jdou vysoko do statisíců. Na řadě míst visely koleje železničních spojů doslova ve
vzduchu, neboť voda pod nimi vymlela náspy a železniční svršek. Velké škody byly způsobeny
na školách a školských zařízeních. Dvanáct poškozených škol je v majetku obcí, pět v majetku
kraje. Nejvýznamněji byla zasažena Základní a Mateřská škola v Raspenavě. Říčka Smědá
vytopila místní mateřskou školu do výše sto třicet centimetrů, odnesla veškeré vybavení a část
stěny. Řadu dní trvalo, než byla voda odčerpána a odstraněny nánosy bahna v suterénu, šatnách,
dílnách a kotelně místní základní školy. Značně byla poškozena mateřská škola v Hrádku nad
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Nisou, kde byly právě ukončeny rekonstrukční práce. Do výše půl druhého metru sahala voda ve
školských zařízeních ve Višňové. Škola přišla o kotel, poničeny byly podlahy v učebnách,
stejně jako nově dokončené hřiště za čtyři miliony korun.
I v Chrastavě vnikla voda do mateřské a základní školy, zatopila sklepy i úpravnu vody.
Prakticky rozřízla město na dvě části, neboť odnesla most. Poničena byla školská zařízení v
Polevsku, České Lípě, Lázních Libverda, v Dětřichově i jinde. Z krajských zařízení odnesla
nejvíce útok vod Střední hospodářská a lesnická škola ve Frýdlantě a v Hejnicích byl poškozen
domov mládeže. V tomto městě poničily rozbouřené vody i dětský domov. Škodám neuniklo
ani Střední odborné učiliště v České Lípě, problémy musela řešit i nejstarší sklářská škola v
Evropě v Kamenickém Šenově. Z ubytovacích prostor Domu dětí a mládeže v Oldřichově v
Hájích byl evakuován dětský letní tábor. Krajská zařízení (domovy dětí a mládeže) se na řadě
míst staly centry ubytování lidí, kteří byli evakuováni ze svých domovů. Velká voda vyhnala i
občany ze zařízení sociálních služeb. Nejvíce byla postižena zařízení v Raspenavě a Nové Vsi,
kde škody činí přibližně pět miliónů. V Chrastavě má rozbouřená Jeřice na svědomí tři zcela
zničené domy, dalších pět postihl po povodni stejný osud, ve dvaceti domech očekávali jejich
majitelé verdikt statika. Ve Frýdlantě voda odnesla most, zničila rekonstruované náměstí a
autobusové nádraží a poničila památkové centrum. Smědá zdemolovala šest domů a desítky jich
vytopila. V Hrádku byly zničeny chodníky a vozovky. Z městyse bylo odvezeno na dva tisíce
tun odpadu a bláta z domů a komunikací. Ve střediskové obci Višňová z devíti osad bylo
zatopeno sedm. Nejhůře dopadla Víska, kde bouřící potoky podpořila svými vodami protržená
vodní nádrž nad osadou. Povodňová vlna poničila tři domy a odnesla most na Kunratice. Padl i most
mezi Minkovicemi a Poustkou. I zde byla poškozena škola. Kmeny podemletých stromů na své
cestě vyrývaly nová koryta a nemilosrdně ničily domy. V Raspenavě museli vedle dalších škod
demolovat pět domů. Z místa bylo evakuováno třicet lidí. Téměř nesjízdnými se staly čtyřicet tři
kilometry silnic v okolí. Povodně se nevyhnuly ani Liberci. Zatopeny byly části Hanychov, Ostašov
a Machnín. Čtrnáctimilionové škody vznikly na podemletých silnicích, ulicích i domech, kde voda
dosahovala až do výše neskutečných sto cm. Na šestnáct silničních úseků bylo neprůjezdných,
cestující v té době nevozil ani tramvajový spoj z Rybníčku do Vratislavic. Poničeným částem
měla napomoci i veřejná sbírka Liberecký kraj - povodně, která probíhala ve dnech 8. srpna až do
31. prosince. Letošní povodně ukázaly hrůznost běsnící přírody, ale i velkou dávku lidské
solidarity.

Pomoc Rychnovských při povodních
Nejvýraznější pomoc z našeho města, při povodních na Liberecku, poskytlo zásahové družstvo
rychnovských hasičů, kteří ve dnech 8. a 9. srpna zasahovali přímo v Hrádku nad Nisou. Čerpali
vodu ze zatopených domů, pomáhali občanům zachraňovat jejich věci, které nebyly poškozeny
vodou, smývali bláto z vozovek, chodníků i prostor zatopených domů. V dalších dvou dnech
působili na pokyn krajského hasičského dispečinku ve Višňové a poničené osadě Víska. Zde
mimo výše uvedené práce na ně čekala likvidace porostů kolem říčky Smědá a místních potoků,
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velmi namáhavou prací bylo odstraňování popadaných stromů z jejich koryt. Od 13. do 15. srpna
se činili v Raspenavě. Byli pověřeni odstraňováním naplavenin a popadaných stromů, které do
města přinesla před krátkým časem bouřící Smědá. V pracích se vystřídali J. Melichar, M.
Hanyk, L. Hanyk, L. Handlíř. Z. Šťastný, M. Kocourek, J. Eder, L. Haic, L Čepelík, M. Novák,
J. Poláček, V. Karban a J. Halama. Stejně nezištně a zodpovědně zde působili i občané města a
pracovníci MěÚ J. Paldus, J. Dostál, F. Vinklář, A. Červeňák, J. Dvořák, P. Kubáčková, M.
Strnadová, manželé Chloubovi i vysokoškolské studentky K. a M. Šolcovy. Materiální pomoc ze
sbírky na pomoc obětem povodní dovážel pan Z. Dvořák.

Pomoc občanského sdružení Na Zemi
Rychnovští občané měli možnost se na pomoci podílet i materiálně. Pomocí informačního
letáčku byli seznámeni s tím, jaké prostředky je třeba do sběrného centra donášet. Tuto akci
zabezpečovalo občanské sdružení Na Zemi. Ve spolupráci s humanitární organizací Adra
putovaly sebrané věci nejprve do jejích skladů a na základě konkrétních požadavků později
přímo na určená místa. Sdružení však nezůstalo jen u této činnosti, ale spolu s řadou
dobrovolníků i z Pulečného pomáhalo v postižených oblastech. Na jejich výzvu reagovali ve
dnech 13. a 14. srpna dvacet čtyři občané.

Benefiční koncert
S cílem pomoci lidem ze zatopeného Hrádku nad Nisou připravil náš občan J. Šíma benefiční
koncert. Finance získané ze vstupného měly sloužit k obnově právě tohoto místa. Přes časovou
tíseň se mu podařilo zajistit tři kapely, ozvučení sálu renomovaným zvukařem i podporu Radia
Contact Liberec, a to vše bez nároků na jakoukoliv odměnu. K vystoupení na koncertním podiu
byly připraveny kapely Hard ROK NOU Koment z Hrádku nad Nisou a The Vitage Band. Byl
však zklamán. Do sálu Besedy přišlo jen několik málo fandů hudby. Snaha získat solidní
finanční částku vyzněla tak trochu vniveč. Ještě že se podařilo zajistit finance předem od
sponzorů ve výši o něco málo přes sedm tisíc korun. Tento dar byl na místě předán
místostarostovi Hrádku panu J. Horinkovi, který byl spolu s manželkou koncertu přítomen.

A zase se kradlo
Tentokrát se dostalo do hledáčku poberty osobní auto Škoda 120. Majitel je zaparkoval poblíž
lesa, aby je chránil již před ranními palčivými účinky slunce. Zatím neznámého nenechavce
zřejmě nejvíce upoutaly osobní doklady a doklady o autě, které se volně povalovaly na sedadle.
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Majiteli sice způsobil pouze „třítisícovou“ škodu, ale pobíhání po úřadech s cílem obstarat si nové
doklady mnohonásobně uvedenou škodu alespoň časově převýší. Ke krádeži došlo 11. srpna.

Vloupání do školy
V noci z 23. na 24. srpna došlo ke vloupání do školy. Neznámý poberta vzhledem k
probíhajícímu zateplování školy mohl vniknout do budovy a ve večerních hodinách krást.
Pronikl do kanceláře vedoucí školní jídelny a odcizil finanční hotovost, zmocnil se počítačové
soustavy a nabíječky k mobilu. Získaný lup ho neuspokojil, a tak z jedné ze šaten školy ukradl
nářadí dělníků, kteří zde pracovali. Krádež představovala částku zhruba třiceti tisíc korun.
Neúspěšně se pokusil „navštívit" i kanceláře vedení školy a počítačovou učebnu. Jeho
působení představuje téměř šedesátitisícovou škodu. A na závěr obligátní - pokud bude
odhalen a vina mu dokázána, může být potrestán až pěti lety vězení.
Krádež v rekreační chalupě
V závěru měsíce srpna se doslova roztrhl pytel s krádežemi. 26. srpna došlo totiž ke vniknutí do
rekreační chalupy na Košovech. Ze stodoly zmizela motorová pila a fréza, z domku ozdobné
svítilny. Škoda byla vyčíslena částkou třiceti pěti tisíc, což může být v případě zajištění
„oceněno“ dvěma roky vězení.
Srážka dvou aut
Konec prázdnin s sebou pravidelně přináší problémy na silnicích. V našich podmínkách úsek
silnice mezi Jabloncem nad Nisou a křižovatkou na Prahu by mohl vyprávět své. K jedné
takové nehodě došlo 26. srpna, kdy se před odbočkou z Jablonce na Rychnov srazila dvě auta
Škoda Fabia a Peugeot 206. Komunikace byla na poměrně dlouhou dobu uzavřena. O
závažnosti srážky svědčí skutečnost, že při vyprošťování zraněného řidiče museli hasiči použít
hydraulické vyprošťovací zařízení. Zranění byli do nemocnice dopraveni vrtulníkem. Nehoda
zcela jasně dává za pravdu známému pořekadlu: „Spěchej pomalu a s ohledem na ostatní“.
Přístavba areálu šaten v Besedě
V průběhu letošních letních dnů došlo k přestavbě a úpravám prostoru šaten u sportovní haly.
Nutná přístavba byla dotována z prostředků Krajského úřadu Liberec, město se na ní podílelo
vlastními financemi z rozpočtu na letošní rok.
Dopravně nejvíce označená ulička
Nejvíce poseta dopravními značkami je ulička, která snad nemá ani jméno, spojující ulici
Ještědskou a Kokonínskou od hrany domu č. 20 na okraj parcely domu č. 23. Po obou stranách
této zhruba šedesát metrů dlouhé uličky je umístěno šest dopravních značek. Jde jistě o kuriozitu
hodnou zápisu do Guinessovy knihy rekordů. Značky neznačky, řidiči, kteří uličkou projíždějí, je
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příliš neberou na vědomí. Jezdí zde dosti ostře a cestou od blízké čerpací stanice i na tomto
kratičkém úseku mají mobilní telefon u ucha.

Zateplování velké školy
Tento zápis by měl prolínat kronikou již od prvních teplých dnů letošního jara. Od té doby
bylo možno pozorovat řemeslníky, kteří prováděli zateplování velké budovy školy. Práce
pokračovaly i v době prázdnin, neboť velká informační tabule hlásala ukončení akce před
zahájením školního roku. Leč s jeho příchodem přední fasádu zdobilo lešení, po kterém se
pohybovali dělníci. A tak čas od času rušil vyučování řev vrtaček a bouchání kladiv a
pochopitelně nejedno peprné slovo pronesené pracovníky. Později lešení „ozdobily“ igelitové
plachty, které za bouřlivého větru vydávaly dosti silné zvuky a navíc nutily vyučující svítit ve
třídách i přes den. Práce byly dokončeny až koncem listopadu v termínu, kdy vzduchem
poletoval déšť smíšený s vločkami sněhu. Klad v činnosti firmy vidím v tom, že její pracovníci
prováděli pravidelný odvoz materiálu, který při podobných akcích musí vznikat.

Radar
S nastupujícím školním rokem se v ulici Školní a později i Ještědské objevil radar, který
informoval řidiče o rychlosti jízdy. K mému překvapení se monitor objevil téměř již pod školou
asi dva metry od křižovatky, která jak známo ruší takovéto příkazy. Daleko vhodnější bylo jeho
umístění před pečovatelským domem u nedaleké křižovatky. Přestože byl radar umístěn jen z
informačních důvodů pro projíždějící řidiče a ke zjištění, kolik jich nedodržuje v tomto úseku
stanovenou rychlost, byla tato i nadále překračována, neboť projíždějícím žádný postih nehrozil.
Poničený památník KT Rychnov
Prostor bývalého koncentračního tábora, kde byl vybudován památník obětem fašistického
násilí za II. světové války, je čas od času devastován sběrači kovů. Neštítí se vylamovat nápisy
na pylonech věnovaných příslušníkům národů, kteří byli v Rychnově vězněni. K takovému
poškození došlo v nedávné době. Proto bylo rozhodnuto o renovaci desek. Aby zloděje přešla
chuť prostranství poškozovat, budou nápisy provedeny z materiálů, které nelze zpeněžit. Navíc
by měly být připevněny tak, aby nemohly být jednoduchým způsobem odsekány.
Loučení s létem
Letos se již potřetí s létem loučily děti našeho města 11. září, tradičně v prostoru Planského lesa.
Start a cíl byl u klubovny zahrádkářů. Tentokrát pořadatelé kolem pana Vágnera motivovali
rozloučení jako indiánskou stezku. Tomu odpovídaly i úkoly, které děti na své cestě plnily. Leč
dobře míněnou a organizovanou akci pokazilo počasí. Promoklí nebyli pouze účastníci, ale
především organizátoři, kteří nad akcí bděli. I přes nepřízeň počasí se netradičně pojaté akce
účastnilo mnoho zájemců.
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Replika koruny Svaté říše římské z 10. století
Milovníci historie i dovedných rukou turnovských zlatníků si přišli na své 13. září v turnovském
Muzeu Českého ráje, kde jim byla představena replika koruny císařů Svaté říše římské, kterou
vytvořil turnovský zlatník Jiří Urban. Po unikátní replice české královské koruny, která byla
vytvořena pro světovou výstavu v Bruselu v minulém století, si tento exponát, který vznikl pod
dovednýma rukama zlatníků a výrobců umělých kamenů z Turnova, mohli prohlédnout i bývalí
rychnovští žáci a zavzpomínat na svatováclavskou korunu, kterou mohli před čtyřiceti lety
obdivovat přímo v rychnovské škole.

Den otevřených dveří
Den otevřených dveří bývá obvykle spojován s možností návštěvy školského nebo kulturního
zařízení, zajímavou prostorou a podobně. Se stejnou myšlenkou přišli 18. září naši hasiči. V ten
den totiž pro zájemce z řad dětí a mládeže otevřely prostory hasičské zbrojnice. Přítomní se mohli
seznámit nejen s hasičskou výstrojí a výzbrojí, ale dozvědět se mnohé z bohaté historie sboru.
Cílem akce bylo přilákat do jejich řad nejen hasičský potěr, ale i odrostlejší nebo dospělé.

To tu ještě nebylo
Období kolem letošní pouti a její vlastní průběh za padesát let, co v Rychnově žiji, nepamatuji.
Pohodové počasí, které panovalo před jejím konáním, se změnilo jako švihnutí proutkem. Ještě
v pátek před poutí bylo solidně. Po poledni se zatáhlo, kotlinu zaplnily mlhy, z černých mraků
začaly stále hustěji padat dešťové kapky. Trhovci však v pohodě připravovali své stánky a
lunaparky, jež dorazily dávno předem, sytily ryčnou hudbou nejen náměstí, ale i celý Rychnov.
Ve večerních hodinách vyletěly do temné oblohy rakety, jak je tomu zvykem před oslavou Dne
české státnosti a vzpomínkou na zavraždění knížete Václava v roce 935. Ale příděly vody stále
sílily. Nepršelo, ale lilo, jak se kdysi říkalo, jako když konev obrátí. Mohelka se poměrně
rychle zvedala a jen díky kamenným břehům se nerozlila, jak tomu bývalo v minulosti za jarních
tání. Přesto ještě v sobotu mnozí věřili v obrat, ale neděle je totálně zklamala. Počasí bylo
hrozné. Nejen psa, ale ani nejhoršího nepřítele by do něj člověk nevystrčil. Návštěvníci pouti
nikde, trhovci rovněž, kolotoče a ostatní atrakce se ani nepohnuly, hudba mlčela. Nebylo toho,
kdo by si jich v takovém nečase, byť na sebekratší čas chtěl užívat. Pouť krachla. Jen protažené
tváře majitelů stánků a omoklé pouťové atrakce svědčily o náladě i v následujících dnech.
Lijáky a vítr ničily vše až do konce měsíce. Mohelka v té době kulminovala přibližně dvacet
centimetrů pod mostními konstrukcemi. Od 1. října se začaly objevovat první ranní mrazíky.
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Vranov nepřístupný
Turista, který se přes nepřízeň počasí vydal v říjnových dnech na cesty a zatoužil si prohlédnout
největší skalní hrad v naší oblasti maloskalský Vranov, jen nevěřícně zíral na informační tabuli o
zákazu vstupu, neboť u vstupního prostoru se, zřejmě v důsledku dlouhotrvajících dešťů, sesula
značná část nádvoří. Opěrná zeď a nádvoří zmizely do hloubky několika desítek metrů z 28. na
29. září. Rekonstrukce prostor si vyžádá mnohamilionové náklady. Návštěvníci hrad již letos
neuvidí.

Havárie
3. října nebyla její příčinou nepozornost řidičů, ale zavinilo ji šest štětináčů, kteří se rozhodli
přejít vozovku v Dolním Rychnově právě v okamžiku, kdy projíždělo auto značky Lexus. Řidič
nestačil zareagovat a do stádečka najel. Výsledkem byla dvanáctitisícová škoda, jen kanci zmizeli
zřejmě nepříliš zranění v blízkém porostu. K podobné nehodě došlo 21. října na silnici v
rádelském lese. Tentokrát prase vyrazilo zpoza houštiny a zoufalá řidička mohla jen s
vytřeštěnýma očima sledovat, co se s jejím citroenem bude dít. A dělo se. Autu chyběla levá
přední část, škoda byla vyčíslena částkou několika desítek tisíc. Vzhledem k této situaci zřejmě
řidičku nepotěšila skutečnost, že kňoura skolila, a to bez jediného výstřelu.

Týden knihoven
K zajímavé akci, mimochodem již desáté v pořadí a konané ve dnech 4. - 10. října, se přihlásila i
naše knihovna. Cílem této celostátní akce je získat další čtenáře, seznámit co nejvíce lidí s
knižním fondem knihoven a přivést je k pravidelné četbě. V průběhu akce mohou návštěvníci
zakoupit knihy vydávané nakladatelstvím Fragment se slevou dvaceti procent za titul. Zdá se mi
však, že mnoho lidí vzhledem k vysokým cenám knih dává přednost výpůjčkám nebo nečte
vůbec. Je jistě dobré, že především mladí čtenáři mohou v naší knihovně využít i moderní
elektronické programy.

Návštěva premiéra v Jablonci nad Nisou
Blížící se volby komunální a senátní vedou politiky především k tomu, aby svou přítomností v
různých místech republiky podpořili kandidáty svých stran, ale pochopitelně se i seznámili s
problematikou různých regionů. Jablonecko navštívil 6. října premiér vlády P. Nečas. V
dopoledních hodinách se setkal na Mírovém náměstí na půlhodinovém mítinku s jabloneckou
veřejností, zbytek pobytu strávil ve společnosti představitelů města a zastupitelů.
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Zaplatíme grešlemi
Jablonecká radnice se nechala inspirovat i jinými městy republiky a rozhodla o ražbě vlastní
měny tzv. jabloneckých grešlí v hodnotě čtyřiceti korun. Domnívám se, že grešle budou mít
numismatickou cenu podstatně vyšší a budou i vítaným vánočním dárkem. Zřejmě bude málo
těch, kdož grešle získají a rozhodně ještě méně těch, kteří je budou chtít použít jako platidlo.
Grešli navrhovali studenti jablonecké uměleckoprůmyslové školy. Škola má s vytvářením medailí a
nejrůznějších ražeb dlouholeté zkušenosti. Stačí jen vzpomenout na jednoho z našich nejlepších
medailérů, profesora J. Hradeckého nebo současnou generaci představovanou ředitelem školy J.
Dostálem. Ale k meritu věci. Porota nakonec vybrala návrh studentky Petry Kobrové, která
pochází ze Sedmihorek. Na jedné straně grešle se objevuje motiv významných jabloneckých
budov, na opačné pak, ovšem jak jinak, heraldická jabloň s dvanácti jablky a pramenem zurčící
vody. Dnem vstupu regionální měny do oběhu byl určen 16. prosinec.

Akce ODS a nezávislých
Blížící se volby vedou politické strany k představování svých kandidátů a programů, které
budou v případě zvolení prosazovat. U nás k takové prezentaci slouží místní měsíčník
Rychnovský zpravodaj a pochopitelně předvolební akce. Strany a uskupení, které na to mají
finančně, organizují setkání s voliči za různých doprovodných kulturních akcí, přítomné
obdarovávají drobnými suvenýry, na své si přijde i pivo a opékaná uzenina. Takové setkání
uskutečnilo 9. října na náměstí uskupení ODS a nezávislých. Občany lákala hudba, při
autogramiádě se činili hráči FK Baumit Jablonec nad Nisou. Pro děti byly připraveny atrakce, pro
všechny přítomné občerstvení. Uskupení Rychnovská pravice nechalo připravit propisovací tužky.
S obdobnou předvolební akcí přišli i Evropští demokraté 12. října, ale všechny předstihl TOP 09,
který svůj mítink konal již před parlamentními volbami 20. května.

Město bude dotovat policii
Před lety po nejrůznějších peripetiích bylo znovu ustaveno v našem městě oddělení policie.
Vzhledem k finančním škrtům v rozpočtu ministerstva vnitra však měla být s účinností od 1.
ledna služebna zrušena. S tímto rozhodnutím s přihlédnutím k obecně rostoucí kriminalitě a
problémům v silniční dopravě zásadně nesouhlasila rada ani zastupitelstvo města. Po jednáních s
okresním vedením policie zůstane zřejmě služebna zachována. Město však policisty musí dotovat
dvěma sty tisíci korunami ze svého rozpočtu. Pokud by zastupitelé odmítli, musel by být rozšířen
počet místních strážníků, což by nesporně přineslo daleko vyšší náklady. Finanční podíl na výše
zmíněné částce bude město požadovat od obcí, které služebně k oddělení patří. Lze si jen přát,
aby policisty bylo v rychnovských ulicích vidět více, než je tomu v současné době.
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Komunální volby
Volby do zastupitelstva města byly konány ve dnech 15. a 16. října. Do voleb se zapojila celá řada
uskupení. Byli to sociální demokraté, v jejichž řadách kandidovalo sedm občanů, Patriot Sdružení nezávislých kandidátů, kde se představilo patnáct občanů, ODS a nezávislí měli rovněž
na kandidátce patnáct kandidátů, Suverenita - Blok Jany Bobošíkové měla pět zájemců o
zastupitelské funkce, Sdružení nezávislých kandidátů - Evropští demokraté předložilo plnou
kandidátní listinu patnácti kandidátů, Johnovy Věci veřejné seznámily Rychnovské rovněž s plnou
kandidátní listinou stejně jako Rychnovská pravice, uskupení tvořené většinou zkušenými
zastupiteli z minulých let. Nejmladším kandidátem byli šestadvacetiletí Z. Hanyk a L.
Tomíčková, nejstarším pak Mgr. J. Kurfiřt se svými sedmdesáti dvěma roky.
Svoji voličskou povinnost splnilo 48,84 % oprávněných voličů. Dle pořadí byla nejúspěšnější
Rychnovská pravice se 32,36 %, těsné druhé místo obsadila ODS a nezávislí kandidáti s 31,86 %
získaných hlasů, třetí pak bylo Sdružení nezávislých kandidátů - Evropští demokraté s 12,02 %,
následovalo sdružení Patriot, Věci veřejné, ČSSD a Suverenita - Blok Jany Bobošíkové.
Zastupitelstvo vytvořili Ing. František Chlouba se 424 hlasy z Rychnovské pravice, M. Vágner z
ODS získal 371 hlas, O. Preisler 368 hlasů, R. Veverka 330 hlasů, oba příslušejí k Rychnovské
pravici, J. Margolusová dosáhla 343 hlasů, Ing. M. Žabkovi dalo své hlasy 314 občanů a J.
Melicharovi 306 voličů. Méně než 300 hlasů získali a členy zastupitelstva se stali Ing. J. Palán,
Ing. P. Hořejš, M. Žabková, Ing. J. Kovařík, Ing. L. Adler a dále zasednou v zastupitelstvu D.
Kozáková, RNDr. T. Hofrichter, PhD a Mgr. I. Čaňková. Dle příslušnosti je v zastupitelstvu
šest kandidátů Rychnovské pravice, pět kandidátů z ODS a nezávislých, jeden z Věcí veřejných,
dva ze SNK - Evropští demokraté a jeden z uskupení Patriot Rychnov.

Zvolení rady, předsedů výborů a komisí
Na základě jednání zastupitelstva města ze dne 8. listopadu byla zvolena téměř staronová rada
města, kterou tvoří Ing. F. Chlouba, který se stal i starostou města, RNDr. T. Hofrichter, PhD,
zvolený i místostarostou, členy rady pak O. Preisler, Mgr. L Čaňková a R. Veverka, který již v
radě býval. Z rady odešel pouze MUDr. Zetek, který letos nekandidoval. Dle politického složení
je jeden člen ze sdružení Patriot, jeden ze SNK ED, většinu tří hlasů má Rychnovská pravice.
Z jednání zastupitelstva vzešlo rozhodnutí o tom, že předsedové komisí a výborů budou pobírat
měsíčně devět set korun, neuvolněný místostarosta šest tisíc. Ostatní zastupitelé nebudou za
výkon funkce honorováni. Na závěr této části nutno podotknout, že staronový starosta Ing. F.
Chlouba je ve funkci již od voleb v roce 1990 a patří mezi čtyři nejdéle volené starosty
Jablonecka, místostarosta Hofrichter vykonává funkci druhé období.
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Senátní volby
Zároveň s komunálními volbami probíhaly v místech, kde končilo senátorům jejich volební
období, i volby do Senátu ČR. Jak jsme v naší republice zvyklí, první kolo senátních voleb nedává
odpověď na to, kdo bude do funkce zvolen. O jeho osobě většinou rozhoduje až kolo druhé. Jinak
tomu nebylo ani letos. Na levici zasedne po 23. říjnu čtyřicet jeden senátor za ČSSD, dva za
KSČM, dvacet pět z ODS, z KDU ČSL pět senátorů, stejný počet pěti bude reprezentovat TOP
09, starostové mají v orgánu dva senátory a jeden senátor je nestraníkem. ČSSD získala
obměnou dvanáct nových senátorů, naopak ODS ztratila plnou desítku mandátů, zcela propadly u
voličů Věci veřejné. Náš kraj budou zastupovat v tomto vrcholném orgánu P. Sobotka z ODS a
dále A. Dernerová a J. Doubrava. Ve druhém kole volilo nové senátory pouze 24,64 %
oprávněných voličů (nejvíce na Blanensku - 30,3 %, nejméně na Karlovarsku 15,73 %). O funkci
předsedy Senátu ČR přišel P. Sobotka, kterého nahradil bývalý šéf českých odborářů M. Štech z
ČSSD a stal se tak druhým nejvýše postaveným ústavním činitelem.

Nechutnosti kolem voleb
Kolem letošních voleb se vyrojila celá řada nechutností. Na řadě míst se občané nebyli schopni
dohodnout o sestavení potřebné kandidátky, jinde vinou nejrůznějších machinací s voliči
došlo k soudnímu rozhodnutí o nesprávnosti voleb s výsledkem neustavení zastupitelských
sborů. Stávalo se, že byly kupovány hlasy od převážně sociálně slabých jedinců, jak tomu bylo
například v Krupce a Hřensku. S koncem roku je i taková situace, že v řadě míst neexistují
zastupitelské sbory, volby musí být opakovány. V průběhu roku byli voliči vystaveni trvalému
působení sdělovacích prostředků, a to nejen v komentářích, ale hlavně v tisku i televizi. Častá
byla varování před možností inflační cesty našeho státu, stejně jako tomu je v Řecku. Ministr
financí Kalousek rozeslal pomocí tisku fiktivní složenky na zaplacení dlužné částky přes sto tisíc
korun, která připadá na jednoho každého občana státu. U řady seniorů vyvolal tento „žertík“
zděšení, mladí to pojali jako dobrý vtip. Ministerský předseda se v televizním klipu objevoval
jako muž přicházející s nákupem, který se mu vešel do poloprázdné síťové tašky. O seniory se
tvrdě otřely idoly mladých - herci Mádl a Issová, kteří „ vysvětlili“, jak je třeba naložit s bábou
a dědkem, aby zvolili správnou stranu politického spektra. Do slovníku některých politických
předáků se dostaly výrazy hodné lidí společenské spodiny, na mítincích stran nechyběly různé
formy osočování politických odpůrců, někteří politici byli vystaveni i fyzickému násilí. Zřejmě
si musíme zvykat na tvrdé formy předvolebních bojů.

Maturity
V našem městě se ve školském zařízení pochopitelně nematuruje, ale konání maturit je nedílnou
součástí ukončení studia na středních školách, které navštěvují i rychnovští studenti. Po léta
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odkládané státní maturity a jejich velmi bohatě dotovaná podoba budou mít zelenou na konci
školního roku 2010 - 2011. Proti jejich konání na řadě míst stávkovali studenti. Dá se říci, že
částečně oprávněně. Dle mého názoru při benevolenci v náplni učiva jednotlivých předmětů na
školách byť stejného typu nemůže být celostátně prověřováno něco, co studenti v průběhu školní
docházky vůbec neslyšeli. Polemika kolem maturit zaměstnávala nejen studenty, ale především
pedagogy a v neposlední řadě i politiky, kteří se často zdráhali říci rozhodující slovo včetně
ministerského předsedy i prezidenta republiky. V přípravě na ostré maturity provedlo
ministerstvo školství v podzimních měsících generální zkoušku. Její výsledky byly vskutku
žalostné. Plných 33 % žáků při ní nesplnilo požadovaná kritéria, slovy studentů, ruplo. A to jim
byla předložena lehčí podoba maturitního řízení. U těžší pak s nepořízenou odešlo 38 %
středoškoláků. Nejhůře dopadla matematika, kterou nezvládlo 48 % studující mládeže. Pod
dojmem těchto výsledků se plných 86 % maturujících rozhodlo pro její lehčí podobu. Ale do
termínu jednoznačného vyjádření, kterým byl určen 15. listopad, je ještě daleko a názory se u
mladých často rychle mění.

Kurty změnily své stanoviště
Tenisové kurty, které se nalézaly v prostoru bývalého hřiště pod klubovnou zahrádkářů, v
průběhu roku zcela nenápadně změnily své stanoviště. Zatímco v klidové oblasti města začaly
vyrůstat základy rodinných domů, v prostoru stávajícího travnatého hřiště na kopanou, které bylo
určeno pro tréninkový prostor, byla vystavěna dvě hřiště s umělým povrchem - jedno na
kolektivní sporty, druhé na tenis. Domnívám se, že je škoda, že o těchto pěkných sportovních
stáncích obehnaných vysokým plotem, jehož účelem je zabránit i devastaci, většinou vědí jen
tenisté. Městský úřad předpokládá, že na zbytku dosud neupravené plochy dojde k realizaci
travnatého hřiště pro veřejnost a mládež. Je jistě dobré, že finance, které byly získány za
odkoupené pozemky v zabydlené části města, půjdou na sportovní účely, a to nejenom v této
části. Radní pověřili správou nových zařízení TJ Spartak ZEZ na základě smlouvy mezi jednotou a
městem. Cena za užívání byla stanovena ve výši 150.- Kč za hodinu. Uživatelům kurtů bude k
dispozici šatna, WC a sprchy v klubovně místních fotbalistů.

Draci opět vzlétli
Loňský rok přinesl „drakařům“ velké zklamání. Jen těžko by se dalo pobíhat v téměř metrových
spoustách sněhu a za silných mrazů, jak tomu bylo v loňském roce. Zato letošní téměř azurová
obloha všechny natěšila. I příroda po bezvětří přinesla tolik potřebný vítr a účastníci, jichž se
sešlo přes čtyřicet, si mohli nohy uběhat, aby se jejich drak vznesl do výše co nejrychleji a udržel
se tam co nejdéle. Součástí zdařilého odpoledne byla tradiční soutěž o největší a nejmenší
létající monstrum, která přinesla vítězům ocenění a všem účastníkům drobné odměny. Je dobře,
že se ve městě najdou i tací, kteří dokážou vyrobit draka vlastního a nespoléhají na komerční

38

nákupy. Však to kdysi uměl každý kluk. Soutěž v pouštění draků opět zajišťovali rodiče
soustředění kolem pana Vágnera 17. října.

Nejstarší občan města
Nejstarším občanem města je pan Miroslav Kučera, který v podzimních měsících dosáhl
devadesáti čtyř let. Spolu s manželkou žijí v pečovatelském domě a čas od času je lze vidět v
Rychnově při procházkách nebo drobných nákupech. Patří k nemnoha manželským párům
města, které oslavily zlatou svatbu. Jejich dcera, která bydlí v Jablonci nad Nisou, své rodiče
pravidelně navštěvuje.

Zemřel výborný lékař a skvělý člověk
18. října opustil tento svět po krátké zákeřné nemoci výborný lékař a dobrý člověk MUDr. Jiří
Šnajdr, CSc, ve věku svých sedmdesáti čtyř let. Po řadu let působil v našem městě jako obvodní
lékař a závodní lékař v ZEZu. Svojí bezprostředností a poctivým přístupem k lékařskému
povolání, které se mu stalo skutečným celoživotním posláním, si nesporně získal srdce všech
rychnovských nemocných. Jeho energie, lidský přístup, nenápadnost a otevřenost mu otevíraly
cesty i k nejniternějším záležitostem svých pacientů. Pan doktor J. Šnajdr spoluvytvářel zásady
praktického lékařství v naší republice. To ho dovedlo i k ročnímu pobytu na ministerstvu
zdravotnictví. Úřednická práce ho však naprosto nenaplňovala a po roce se s místem rozloučil.
Cesta ho zavedla do válčícího Iránu. Zde svoje zkušenosti využíval nejen při péči o zaměstnance
ministerstva zahraničních věcí, ale i velvyslance, a to i různých zemí. Jeho klienty byli například
velvyslanci z Číny a Japonska, pečoval o vnučku zbrojaře Kruppa, která náhle zkolabovala. Jako
na slovo vzatého odborníka ho vyhledal i zástupce Vatikánu. Nejen léčil, ale učil se zde i sám.
Osvojil si zásady akupunktury, kterou uplatňoval po návratu do vlasti a seznamoval s ní své
kolegy. Zamiloval si krajinu i vyhraněné typy lidí, které ztvárňoval ve svých uměleckých dílech.
Však kdysi toužil studovat malířství. Poznal a osvojil si kouzlo místních řezbářů. I tuto uměleckou
stránku jeho člověčenství jsme mohli vidět na výstavě jeho děl v našem městě v roce 2002.
Vystavoval i jinde, naposledy ve svém životě v České Lípě. Návštěvníky jablonecké nemocnice
vítá při vstupu jedna z jeho plastik, další pak v atriu tohoto zařízení. Doktor Šnajdr byl
uznávaným členem komisí při atestacích kolegů, mnoho lidí ho znalo jako revizního lékaře
Všeobecné zdravotní pojišťovny v Jablonci nad Nisou.
Měl rád lidi a lidi měli rádi jeho. O tom svědčí skutečnost, že při rozloučení v obřadní síni na
jabloneckém hřbitově se mu přišli naposledy poklonit nejen jeho blízcí, ale i kolegové,
spolužáci, jeho profesoři z Gymnázia U Balvanu v Jablonci, které v padesátých letech
absolvoval, a především jeho pacienti, kteří ho milovali. Počet smutečních hostů šel do několika
stovek. Čest jeho památce.
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Dopravní nehody
Konec měsíce října přinesl znovu dopravní nehody. K první došlo v odpoledních hodinách ve
sjezdu do města 30. října, když se srazily hned tři automobily. U nehody vedle Policie ČR
asistovali hasiči, vozidlo záchranné služby, nechyběl ani vrtulník. Následujícího dne v
půlhodinovém rozmezí havarovala na hlavní silnici dvě osobní auta. Ke zraněním nedošlo, ale
souhrnná škoda na automobilech Octavie a Seat Toledo byla odhadnuta na sto čtyřicet tisíc. Je
jisté, že dušičkové období charakterizuje zvýšený provoz na silnicích. K hrobům vyrážejí spolu
s příslušníky rodin i ti řidiči, kteří v nepříznivém počasí raději nevyjíždějí. Nelze se divit, že
jim chybí schopnost reagovat na zhoršenou situaci v silničním provozu. V druhém případě
sehrála svoji roli i skutečnost, že silnice byla namrzlá a tudíž kluzká. A to oba řidiči velkoryse na
volném a přehledném úseku podcenili.

Němci lanařili v Praze české lékaře
Napjaté situace ve vztahu lékařů a ministerstva zdravotnictví se snažili využít zástupci třiceti
dvou nemocničních zařízení z Rakouska a Německa na I. mezinárodním veletrhu lékařství a
zdraví a snažili se do svých nemocnic a klinik získat české odborníky. Velkým lákadlem se stala
skutečnost, že kliniky obou zemí jsou schopny odměňovat lékaře až čtyřmi tisíci pěti sty euro
měsíčně, tedy částkou, o které se našim lékařům ani nezdá (devadesát pět až sto tisíc korun).
Řada českých lékařů se již připojila k výzvě Lékařského odborového svazu, který členy vede k
hromadným výpovědím k 31. prosinci, což by znamenalo odchod lékařů k 1. březnu příštího roku.
Ze šestnáct tisíc nemocničních lékařů zatím deklarovalo odchod na tři tisíce šest set
pracovníků. Ministerstvo zdravotnictví již nyní zvažuje uzavírání menších nemocnic a převody
lékařského personálu mezi nemocnicemi. Jak budou splněny finanční požadavky předkládané
Lékařským odborovým klubem, se zatím nemluví, ale veřejnosti jsou předkládány scénáře o
odkladech operačních i jiných nutných zákroků, stále více se probírají otázky zvyšování podílu
nemocných na uhrazení léčby a léčiv.

Bude hrazeno školné?
Na tuto otázku dá jistě odpověď čas. Peníze dnes chybí prakticky ve všech rezortech. Nejinak
tomu je pochopitelně ve školství, najmě na vysokých školách. Návrh střídá návrh, ale většinou se
končí u zápisného. Ministr školství J. Dobeš přišel dokonce s myšlenkou každoročního zápisného
až do výše šesti tisíc na státních vysokých školách. Takto získané peníze by měly načas zacelit
desetiprocentní propad dotací, o které mají rezort a především vysoké školy přijít. Že nejde o
jednoduchou věc, potvrzuje skutečnost, že ne všichni poslanci a členové vlády jsou této myšlence
nakloněni. Ministerský předseda P. Nečas tuto strategii označuje jako plíživé školné a sám
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myšlence zelenou nedává. Co však bude v roce 2013, na to si budoucí vysokoškoláci a jejich
rodiče musí ještě počkat.

Vandalismus, zlodějství
O některých případech krádeží jsem se již v kronikářském zápise zmínil. Nechce se mi však
nadále zaznamenávat jednotlivé další události, zmíním se jen o některých z nich.
Téměř pravidelně dochází k převracení kontejnerů nebo popelnic. Dotyčný nebo dotyční se se
zvláštní oblibou věnují této „činnosti“ u panelových domů, předmětem jejich působení bývá i
popelnice u lékárny. Není mi dost dobře jasné, proč tito výtržníci ničí jmenovky domácích
telefonů nebo poštovních schránek. Občan Z. H. se pokusil zlepšit prostředí kolem svého domu
výsadbou květin, za které jistě zaplatil nemalou částku. Sazenice se za krátký čas „zalíbily“
neznámému pobertovi. Ještě v prosinci ze záhonů v místech, kde původně květiny stály,
oznamovaly tabulky: „Zde byla květina pro vaše (a já bych dodal i jeho) potěšení, někdo ji
potřeboval pro sebe“. Co říci více? Město i občanské sdružení se starají o zvelebování kulturních a
historických památek. I letos navštívili vandalové prostor bývalého koncentračního tábora Gross
Rosen Rychnov a poškodili téměř vše, co v prostoru našli. Neznámí ničitelé si vybrali za cíl svých
choutek nedávno opravený sloupek Anděla strážce a informační tabuli u něj. Když zjistili, že se
jedná o „pouhý kus plechu“, vyřádili se jejím poničením. Nejinak dopadla boží muka Čtrnácti
svatých pomocníků na křižovatce silnic před Pelíkovicemi. Zničit, rozbít, pokazit - to je zřejmě
myšlenka, která je naplňuje. Kuriosní je zřejmě případ krádeže osobních dokladů a financí z
domku, kde majitel v nočních hodinách spal, jak se to přihodilo H. Z. O celé řadě zlodějin se
nedozvíme. Možná, že by nebylo od věci, kdyby naši policisté, na jejichž financování se budeme
formou rozpočtových dotací podílet, čas od času pro Rychnovský zpravodaj připravili varující
informaci.

Dým z komínů
Ač mnoho majitelů využívá k vytápění svých domů moderní zdroje energie, v našem městě
značný počet občanů vytápí uhlím anebo v poslední době znovu objeveným dřevem, často ale i
odpadními materiály, které by rozhodně neměly být v rodinných domech páleny. Dýmající
komíny nejsou u nás žádnou zvláštností. Vedení města rozhodlo, že do boje za kvalitu spalin
nasadí městského strážníka, který pomocí jednoduchého zařízení zjistí kvalitu dýmu a otipuje, z
jakého zdroje pochází. S výsledky pak seznámí majitele. Do jeho domu však nesmí vstupovat, ani
kontrolovat kotle či spalovaný materiál. Kouř je dlouhodobým problémem naší kotliny a spolu s
mlhami či inverzními obdobími i vážnou hrozbou lidem s plicními problémy a malým dětem. Ty
často trpí katary horních cest dýchacích. Je zajímavé, že již před více než sto lety podmiňovali
zastupitelé povolení výstavby domu či průmyslového zařízení dostatečnou výškou komínu, aby
dým neobtěžoval sousedy. Ještě v nedávné době byl největším znečišťovatelem ovzduší podnik
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Javoz, kde docházelo ke spalování odpadního materiálu s tenkrát bohatě užívanými fenoly. Je
dobře, že město s kontrolou znečišťovatelů počítá, neboť právě obecní úřady je mohou při
opakování přestupku a nedodržování upozornění finančně postihovat.

Listování s Lichožrouty
8. listopadu měli žáci 1. - 3. ročníku příležitost zhlédnout scénické divadlo Listování. Divadlo
malých forem jim předvedlo zajímavé představení, ve kterém trojice účinkujících četla úryvky z
vtipné a zajímavé knihy Lichožrouti. V představení se mluvené slovo střídalo s tancem, hudbou a
netradičními jevištními prvky. Herci si na svoji stranu zcela získali všechny přítomné.

Práce na počítačích
Současná doba vyžaduje od lidí znalost práce na počítačích. Ti, kdož v době své školní docházky
nebyli s jejich obsluhou seznámeni, nebo jen částečně, mohli letos absolvovat v letním období
cyklus seminářů, který pro zájemce připravil jako svůj vzdělávací projekt Úřad práce Jablonec nad
Nisou. Autobus s počítačovou technikou postávající na parkovišti rozhodně nezel prázdnotou,
ba právě naopak. Po dobrých zkušenostech byl v polovině měsíce listopadu zahájen
jabloneckým úřadem práce nový cyklus ve spolupráci s libereckou společností PCCL v rámci
cyklu Počítačová gramotnost v šesti tematických okruzích. Projekt byl financován ze státních
prostředků jako aktivita na podporu zaměstnanosti na našem okrese. Šlo jistě o zajímavý počin
určený pro kteréhokoliv zájemce o sebevzdělání, aniž by za proškolení musel platit.

Myslivci se loučili s rokem
Symbolickým, ale vysoce společenským způsobem se loučili, s rokem 2010, myslivci ze
sdružení Dolina 24. listopadu v maršovickém kulturním domě. Na programu nebyly pouze
vzpomínky na to, co v průběhu roku vykonali, ale především se dobře bavili za zvuků hudební
skupiny. Přítomní se mohli potěšit talíři myslivecké krmě, rovněž tombola byla tradičně bohatá
a především myslivecká. Protože nechtějí být uzavřenou společností, na akci pozvali i občanskou
veřejnost.

Pan J. Pánek v Jabloneckém deníku
Pan J. Pánek, bývalý občan našeho města, ke kterému se stále hrdě hlásí, okouzluje čtenáře
Jabloneckého deníku svými houbařskými úspěchy. V loňském roce se pochlubil
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fenomenálními vlastnostmi svého voříška, který mu bezpečně „vystavuje“ v lese houby.
Letos po první sněhové nadílce a v době, kdy ranní teploty sklouzávaly pod nulu, udivil ošatkou
hub, které rostou za chladného počasí, především penízovek a opěnek měnlivých, ale i hromádkou
lišek, jež jsou v posledních letech vzácným houbařským artiklem i v plné houbařské sezóně.
Rozhodně svým houbařským štěstím zastiňuje renomované rychnovské houbaře pány L.
Novotného, F. Valoucha a V. Rakouše.

Mikrospánek příčinou dopravní nehody
Pravděpodobně mikrospánek byl 24. listopadu příčinou dopravní nehody na silnici z Jablonce na
Prahu. Dvaapadesátiletý muž z Pulečného vjel na přímém úseku silnice do protisměru a bočně se
střetl s protijedoucí octavií. Její řidička přes snahu vyjet co nejvíce vpravo kolizi zabránit
nemohla. Střet odnesla pouze auta, ale jejich oprava byla odhadnuta na sto deset tisíc.

Obohacení obchodní sítě
Na začátku Nádražní ulice byla v posledních listopadových dnech otevřena prodejnička s
drobnými kancelářskými potřebami a suvenýry. Její zřizovatelka paní Došková věří, že se jí
podaří získat klientelu především z řad rychnovských žáků i těch, kdož nejrůznějšími
drobnostmi chtějí potěšit své blízké.

Rozsvícení vánočního stromu
Rychnov se v posledních letech stává místem, kde jako první na okrese rozsvěcují vánoční strom
města. Ani letos tomu nebylo jinak. K tomuto slavnostnímu aktu došlo již 30. 11. v podvečerních
hodinách. Součástí akce byl zpěv koled, nechybělo hudební vystoupení ani burza výrobku žáků
mateřské školy. Strom i vyzdobená hlavní rychnovská ulice budou až do novoročních dnů
připomínat občanům slavné narození Ježíše Krista. Součástí vánočních dnů byla mimo jiné i
taneční zábava v Besedě, kde vystoupila skupina Donaha. Zvláštností akce bylo dobrovolné
vstupné, v současné době jev velmi výjimečný.

Mikuláš
Letošní nebeští poslové zavítali do sálu Besedy již 4. prosince. Jejich příchod byl zcela v režii
přátel pana Vágnera a jeho hostů, čímž se rozumí především pan Šíma a jeho hudební monstra.
Na programu bylo vyhodnocení nejlepších masek účastníků. Mikuláš a jeho doprovod podarovali
přítomné děti drobnými dárky a především pro ně připravili celou řadu soutěží, které byly
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pochopitelně rovněž dotovány především sladkými odměnami. Děti se však nejvíce vyřádily na
tanečním parketu. O tom, že mikulášská tradice získává stále větší oblibu, svědčí rostoucí počet
účastníků, a to nejen pouze z Rychnova. Na finančním zajištění akce se spolu s MěÚ podíleli
místní obchodníci a podnikatelé.

Kalendář Rychnova
V předvánočním období se ve vybraných prodejnách a na MěÚ znovu objevil nový nástěnný
kalendář města Rychnova. Ten bývá často i předmětem, jímž se na Vánoce obdarovávají občané.
Pohledy na neznámá místa bývalého Rychnova lákají nejednoho sběratele a zájemce o historii.
Cena kalendáře je stejná jako v předchozích letech. Rada ji stanovila na 150 korun.

Čeští žáci propadli
Mezinárodní srovnávací prověrka organizovaná PISA je určena pro patnáctiletou mládež a
hodnotí v šedesáti pěti zemích světa jejich čtenářské dovednosti, znalosti z matematiky a přírodních
věd. Ukázala, že žáci českých škol zaostávají za svými vrstevníky v cizině. V porovnání s
minulými lety se totiž zhoršili nejvíc ze všech prověřovaných žáků. Z naší republiky se akce
účastnilo na sedm set padesát žáků. Ve čtenářských dovednostech dosáhli nejhorších výsledků z
prověřovaných předmětů za léta prováděných prověrek, o něco lepší pak byli v matematice a
přírodovědné gramotnosti. Přesto právě v matematice došlo u našich žáků k největšímu zhoršení.
Je zajímavé, že to bylo především zásluhou chlapců. A tak v zemi učitele národů J. A.
Komenského školství zmítané jednou reformou za druhou a změnami na ministerstvu školství,
které postrádá větší koncepčnosti, jsme splakali nad výsledky. Možná, že někdo bude pochybovat
o tom, zda takovéto zápisy patří do městské kroniky. Činím tak proto, že mi moje více než
čtyřicetiletá práce ve školství jinak nedá a snad i proto, že při inspekční návštěvě na naší škole
byly zjištěny celkově dobré vyučovací výsledky. Rychnovská škola do prověrky však zařazena
nebyla. Snad jednou bude kronikář konstatovat optimističtější výsledky právě zásluhou naší školy.

Krádež čtyřkolky
Nepřítomnosti majitele rekreační chaty na Pelíkovicích ve dnech 5. - 7. prosince využil zatím
neznámý zloděj k tomu, aby vnikl do budovy a kradl. Vedle několika drobností zcizil i dětskou
motorovou čtyřkolku v nezanedbatelné ceně dvaceti pěti tisíc korun. Nyní jde jen o to, aby byl
odhalen a potrestán.
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Stávka zaměstnanců
Na sto padesát tisíc nespokojených státních zaměstnanců zaplavilo 8. prosince ulice některých
měst, aby protestovalo proti zámyslu vlády snížit jejich mzdy. Leč vláda v noci na 7. prosinec
navzdory všem projevům nespokojenosti své rozhodnutí schválila. Stávka uzavřela na pět set
škol, řada nemocnic zavedla víkendový provoz, uzavřeny byly úřady. Zaměstnanci pak v novém
roce přijdou o část svých peněz. Pracovnici v sociálních službách s desetiletou praxí by měli mít
přibližně o 1720 korun méně, vojákům z povolání bude plat krácen o obdobně stejnou částku,
policistům o dvojnásobek, stejně dopadnou i hasiči, vězeňská služba přijde o 2226 korun.
Zatímco lékaři tvrdě bojují za zvýšení tarifních mezd, sestry s praxí do deseti let budou brát o
neskutečných 3250 korun méně. Protestní akce proběhly v našem kraji veřejnými shromážděními
v Liberci a České Lípě.

Školka v Hrádku nad Nisou
Do mateřské školy v Hrádku nad Nisou - Doníně, která byla poničena povodněmi, znovu od 13.
prosince docházejí děti. Školka musela být kompletně rekonstruována. Stavební úpravy si
vyžádaly devět set tisíc, zakoupené vybavení přišlo na tři čtvrtě milionu. Proč o této skutečnosti
píši? Hlavně proto, že se podařilo dobré dílo, ale i proto, že se naše město na obnově podílelo
finančním darem.

Provoz vleku
Nebývalé spousty sněhu, které zasypaly zem v měsíci listopadu a na začátku prosince, přivedly
pronájemce vleku pana J. Drobníka k tomu, že si pospíšil s jeho uvedením do provozu. Stalo se
tak již 11. prosince. Přes částečné oteplení ve vánočních dnech více než třiceticentimetrová
vrstva poměrně kvalitního sněhu poskytovala dobré podmínky všem sportovním nadšencům. Ač
sníh napadal na nezamrzlou zem, jeho množství na počátku prosince dávalo tušit, že vydrží.

Lékaři z jablonecké nemocnice hlásí odchod
I jablonecká nemocnice by měla být postižena odchody lékařů, pokud nebudou splněny
požadavky na zvýšení mezd. V rámci akce „Děkujeme – odcházíme“, podalo žádost o rozvázání
pracovního poměru ze 103 nemocničních lékařů plných čtyřicet pět. Nejvíce by jich mělo odejít
z chirurgie, pediatrie, gynekologicko-porodnického oddělení a ARO. Lze si jen přát, že spor mezi
lékaři a ministerstvem zdravotnictví bude kladně vyřízen, dojde ke smíru a kladnému řešení ve
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prospěch lékařského stavu. Závěrečné dny roku však nenasvědčovaly tomu, že kýžený
kompromis je v dohlednu.

Ceny potravin a pohonných hmot
Jarní rozsáhlé záplavy způsobily značné škody zemědělcům na jižní Moravě, Přerovsku a
Kroměřížsku i v dalších oblastech vysoké zemědělská produkce. Na některých místech tomu tak
bylo dokonce dvakrát. Jen na Přerovsku bylo vše zničeno na 9360 hektarech. Své sehrála velká
voda i v době žní. Letošní úroda obilnin je zhruba o jedenáct procent nižší než v předchozích
letech (nejhůře u žita o 32 %), brambor se urodilo o jedenáct a půl procenta méně, mák se ocitl
v propadu více než dvacet dvě procenta. Mírná navýšení byla jen u cukrovky, hrachu a slunečnic.
Neúroda se promítla do cen potravin již na konci roku. Za obyčejný rohlík se platily dvě
koruny, kilogram chleba se prodává mírně pod dvacet korun (pochopitelně, že za kvalitnější
pečivo se zaplatí výrazně výše), ceny mouky se vyšplhaly k deseti i více korunám, pivo se
prodává v průměru kolem deseti korun za lahev, v pohostinstvích výrazně výše. Kilogram
rostlinného tuku přijde na osmdesát korun, kuchané kuře na šedesát korun, litr minerálky na osm
korun, za eidamskou cihlu se za deset deka v nejnižší relaci platí kolem dvanácti, pomeranče lze
získat za částku kolem dvaceti korun, litr polotučného mléka je prodáván v průměru za dvanáct
korun, kilo másla za sto třicet čtyři, salámy přijdou za kilogram na sto dvacet korun a například
těstoviny téměř na třicet tři koruny. Pokud vyjádříme výše uváděné ceny v porovnání s
minulým rokem, pak mouka zdražila o neuvěřitelných 14,9 %, máslo o 15 %, brambory o
plných 70,2 % a například kakao o 16,4 %. Nebývalou měrou vzrostly ceny pohonných hmot.
Nejprodávanější natural se dle Českého statistického úřadu prodává za 32,72,- Kč, nejméně platí
řidiči v jižních Čechách 32,17 koruny, na Liberecku 32,38,- Kč, naftu lze nakoupit v průměru
za 31,83,- Kč, v naší oblasti platí řidič 31,64 koruny. Jde o nejvyšší nárůst cen od roku 2005, kdy
se světové trhy vyrovnávaly s výpadky amerických rafinerií v důsledku hurikánu Katrina.
Pohonné hmoty jsou lacinější nejen na Slovensku, ale i v Polsku a dokonce i v Rakousku.

Růst inflace
Nejen výše uvedené zvýšení cen potravin, ale i dalších komodit způsobily vyšší tempo
meziroční míry inflace a koncem roku dosáhly 2,3 % nárůstu. Na inflačním nárůstu se nejvíce
podílely ceny pohonných hmot, zdražily, jak jsem již uvedl, potraviny a nealkoholické nápoje.
Čisté nájemné se zvýšilo o 8,4 %, za zemní plyn zaplatili občané o 6,6 % více, vyskočila cena
vody o 3,4 %, vodné a stočné v průměru o 4,9 %. Naopak ceny oděvů zlevnily o 3,8 %, obuv o
2,2 %, snížily se ceny v oblasti automobilismu a fototechniky o 8,9 %, ceny mobilních telefonů
poklesly o plných 12,6 %, automobily se v průměru prodávaly levněji o 11 %. Lidé začínají
více šetřit například na kultuře, zájezdech, o 2,5 % poklesl individuální odběr elektrické
energie, značnou část financí odčerpávají neustále rostoucí ceny léků, o kterých jsem podklady
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statistického úřadu nezaznamenal. Výhledy pro příští rok se pro běžnou populaci neukazují příliš
optimistické.

Předvánoční taneční zábava v Besedě
V předvečer vánočních dnů obohatila kulturní a společenský život v našem městě taneční zábava
v sále Besedy dne 17. prosince. Ve večerních hodinách zde vyhrávala pro starší i mladé skupina
Donaha. Jistě zajímavou byla forma vstupného, které bylo formulováno prostým: „Necháme to
na vás“.

Poslední den roku ve škole
Tím byl letos pro žáky školy 22. prosinec. Ve třídách panovala slavnostní nálada, větší v
mateřské školce a třídách 1. - 5. ročníku, a především ve školní družině. Řada dětí se vzájemně
obdarovávala, stranou nezůstala ani zvěř, které děti přinesly přímo do lesa nejrůznější pamlsky v
podobě chleba, housek i ovoce. V ten den vyletěly ze školního hřiště i rudé lampiony štěstí, které
však častěji bývají spojovány se Dnem zamilovaných na svatého Valentýna.

Optimalizace gymnázií na Jablonecku
Závěr roku s sebou přinesl nervozitu na některých středních školách Jablonecka. Stále hlasitěji
se totiž mluví o tzv. optimalizaci sítě středních škol, lidově řečeno u uzavírání středních škol,
neboť ubývající žáci nemohou naplnit normativy počtů v jednotlivých třídách. Otevřeněji
zaznívají slova o tom, že mnozí z přijatých nemají potřebné studijní předpoklady, což dokazují
průzkumy i maturity nanečisto, o nichž se zmiňuji na jiném místě. Dle vyjádření školských
orgánů má tento v občanské veřejnosti a mezi žáky tvrdě kritizovaný krok postihnout
Gymnázium U Balvanu 16 v Jablonci nad Nisou. Krajští úředníci zamýšlejí postupně převádět
studenty této školy na Gymnázium Dr. Randy a i zde provádět postupné úpravy počtu tříd. Je
třeba podotknout, že gymnázium v ulici U Balvanu patřilo v Severočeském kraji ke školám s
nejlepšími výsledky při přijímání studentů na vysoké školy a soutěžích určených pro
středoškolskou mládež. Pro gymnázium v ulici Dr. Randy hraje skutečnost, že zde působí třída
sportovně zaměřené mládeže a v neposlední řadě i fakt, že se jedná o zařízení, které bylo
uvedeno do provozu v roce 1984, navíc disponuje velmi pěkný školním stadionem i lékařskou
ordinací, která slouží i žákům. Nelze se však divit studentům z gymnázia v ulici U Balvanu a
jejich rodičům i bývalým ředitelům v jejich úsilí o zachování školy. Leč ... škola je v hledáčku
akce nazývané Optimalizace sítě středních škol. Budoucnost ukáže, jaké osudy školu čekají.
Tanvaldské gymnázium, v minulosti tvrdě vybojované společným úsilím orgánů státní správy
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oblasti Železnobrodska a Tanvaldska, má i v této složité situaci nakloněny obecní úřady obou
oblastí školu finančně podpořit. Navíc tanvaldské gymnázium i gymnázium U Balvanu mají
převis žadatelů o studium. Jablonecké gymnázium si mohlo dovolit přijmout ze sto třinácti
zájemců pouhých třicet žáků.

Nezaměstnanost
Zatímco od ledna a února nezaměstnanost v naší oblasti postupně mírně klesala, poslední
měsíce roku zahájily její strmý růst. Bez práce se octlo pět set dvaašedesát lidí, míra
nezaměstnanosti činila 9,6 %, což představuje téměř deset procent práceschopných obyvatel
země. Meziměsíční nárůst nezaměstnaných v republice byl zaznamenán na sedmdesáti
sedmi úřadech práce. Míru nezaměstnanosti nad republikový průměr vykázalo čtyřicet devět
okresů. Nejhůře na tom byl okres Jeseník 19,7 %, Bruntál vykázal 17,9 % a Most 16,5 %, naopak
nejlépe bylo na okresech Praha se 4,1 % a Praha - východ se 4,2 %. Na našem okrese ke konci
roku bylo bez práce 10,7 % žen a 8,8 % mužů. Žádosti absolventů škol a mladistvých končily na
čísle čtyři tisíce sedm set devatenáct. Úřady práce v Libereckém kraji evidovaly dvacet čtyři
tisíce devět set třináct uchazečů, což představuje 10,5 % práceschopných lidí. Nejhůře bylo na
Českolipsku s 12,4 %, Liberec vykazoval 10,1 % nezaměstnaných, Jablonec rovných 10 %. Ke
konci roku jablonecký úřad práce evidoval téměř pět tisíc nezaměstnaných. Podpory v
nezaměstnanosti byly vypláceny pouze jedné čtvrtině evidovaných. Více než tisíc sedm set lidí
nezavadilo o práci jeden rok, dva tisíce šest set třicet devět občanů je bez práce nejméně půl
roku. V Rychnově k 31. prosinci bylo bez práce sto třicet pět občanů (sedmdesát pět žen a
šedesát mužů), procento nezaměstnanosti činilo 12,7 %. V sousedním Pulečném se ucházelo o
práci dvacet pět občanů, což činí 21,6 % obyvatel, na Rádle bylo bez práce 8,6 %. V samotném
Jablonci bylo bez pracovních příležitostí 9% lidí.

Změna na postu lékařky pro mládež a děti
S koncem kalendářního roku se rozloučila s Rychnovem a jeho zdravotním střediskem lékařka
pro děti a adolescenty MUDr. J. Laštovková. Šlo o dlouholetou a oblíbenou lékařku, za jejíž
činnost v našem městě jí jistě patří uznání nejen matek, ale i dospívající mládeže. Novou
prachovnicí se stává od 1. ledna MUDr. Iveta Vondrušková.

Vánoční svátky
Na Vánoce, jedny z nejočekávanějších svátků roku, se těší nejen mladí, ale i staří, věřící i nevěřící
občané. Napilno mají jednotlivé církve i jejich kněží. V průběhu letošních vánočních dnů

48

proběhla v jednotlivých místech celá řada mší a náboženských akcí. Pochopitelně že jich nejvíce
bylo v Jablonci nad Nisou, kde probíhaly mše nejen v kostelích, ale například i v nemocniční
kapli, jak tomu bylo 29. prosince nebo 2. ledna, 28. prosince, na Svátek svatých Mlád'átek, mohli
zájemci zajít do Domova důchodců v Jabloneckých Pasekách. V našem městě pochopitelně
proběhla půlnoční mše (ač konaná již od dvaceti dvou hodin) 24. prosince. V kostele svatého
Václava se věřící sešli i v den svátku svaté Rodiny Nazaretské, který připadá na 26. prosinec a při
bohoslužbách na počest Matky Boží. Další bohoslužby byly u nás konány 2. ledna. 10. ledna, kdy
končí vánoční doba Svátkem Křtu Páně, byla v kostele svatého Václava rovněž konána
bohoslužba stejně jako v Jablonci nad Nisou i jinde. Vánoční dny byly i letos provázeny bohatou
krmí, velkým množstvím dárků, často i finančně značně náročných. Rozhodně nebyly potvrzeny
předpovědi ekonomů, kteří upozorňovali na opačný trend. I poslední den roku, 31. prosinec, se
nesl v duchu bujarého veselí a desítek světlic, které již od podvečera prozařovaly oblohu.

Kolik nás v roce 2010 bylo
Na počátku kalendářního roku žilo ve městě 2547 obyvatel, k poslednímu dni roku jejich počet
činil 2595, tedy o čtyřicet osm více. V průběhu roku se přistěhovalo dvaadevadesát občanů,
nově se narodilo dvaatřicet dětí. Město se rozrostlo o sto dvacet čtyři občany. Na straně druhé z
města odešlo šedesát pět spoluobčanů, smrt zastihla jedenáct lidí.

Koncerty hudebních skupin a výstavní činnost
Letošní rok byl tak trochu jubilejní pro činnost Hudebního klubu Bažina. Hned na počátku roku
se totiž počet koncertů jednotlivých hudebních skupin přehoupl přes stovku vystoupení
organizovaných právě Bažinou. Proběhlo deset koncertů, na které přišlo 1099 zájemců o
moderní hudbu. Protože vystupovaly skupiny, které již v našem městě většinou koncertovaly,
soustředím se na termíny akcí a počty diváků.
Jubilejní stý koncert zajistila skupina Traband 22. ledna. Účast na jejich vystoupení byla více než
solidní, neboť překročila celoroční průměr.
Známý a oblíbený Fleret s J. Šulákovou vystupoval v sále Besedy 19. února. Přišla se na ně
podívat téměř stovka diváků.
26. března koncertovala rovněž v sále Besedy skupina V. Mišík a ETC. Devadesát šest přítomných
zájemců o jejich hudbu potvrdilo, že skupina stále patří v našem městě mezi dobře hodnocené.
17. dubna se sešli na vystoupení Nezmarů osmdesát dva platící fandové jejich hudby. Že je skupina
stále oblíbená, dokázali přítomní nadšenými projevy po odeznění jejich písní.
Koncert 28. května zajišťovala s Rychnovem dlouhodobě spjatá dvojice J. Stivín a V. Hugo. Do
kostela svatého Václava je však přišlo podpořit pouze třicet sedm občanů, což byl výrazně
nejnižší počet návštěvníků z deseti koncertních vystoupení v roce.
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Spirituál kvintet, tradiční hudební host předpouťového období, k nám zavítal již 17. června. Ve
svatováclavském kostele jim fandili osmdesát dva platící zájemci.
Robert Křesťan a Druhá tráva jsou v Rychnově a jeho okolí skutečně pojmem. Není proto
divem, že o jejich vystoupení projevili zájem 17. září sto padesát tři vděční posluchači.
V následujících dvou měsících koncertovala dvě velmi oblíbená tělesa. Bez Hradišťanu a jeho
líbezných melodií by snad v Rychnově nebyly Vánoce. Tentokrát se i v cizině velmi známý
soubor představil již 27. října. Dobrá pohoda panovala na obou stranách, jak to vyjádřil v
kronice akcí jejich vedoucí J. Pavlica. Z přítomných si jistě přišly na své především ženy vyšších
věkových skupin. Účast byla skoro rekordní, neboť se sešli sto osmdesát čtyři nadšení
posluchači, a to rozhodně nejen z Rychnova.
O sedm zájemců více přišlo na vystoupení hudební skupiny Mňága a Žďorp. Spokojenost
přítomných byla veliká, což dávali najevo nejen potleskem, ale i hlasitým voláním. Beseda
praskala ve švech 12. listopadu.
Poslední vystupovala v letošním roce, jak je tomu zvykem, Devítka. Na jejím vystoupení se sešlo
sedmdesát sedm zájemců. Skupina uzavřela hudební rok 10. prosince a Bažina dospěla ke sto
devíti koncertům v její režii.
Vedle produkcí renomovaných hudebníků se především v předvánočním období a při jiných
akcích určených pro rychnovskou veřejnost prezentují žáci základní i mateřské školy, se svou
troškou do hudebního mlýna Rychnova přicházejí i žáci Základní umělecké školy z Jablonce
nad Nisou.
Ve výstavní síni města umístěné v zasedací místnosti proběhlo celkem devět výstav. Účast na
nich nelze přesně určit, ale dle počtu podpisů v návštěvní knize odpovídá přibližně osmi stům
šedesáti návštěvníkům. V knize jsme mohli zaznamenat obdivovatele umění nejen z našeho
města, ale i z Prahy, Vysokého nad Jizerou, Českého Boru, Varnsdorfu a Kroměříže. Na
čestném prvním místě výstavy z děl manželů Scheybalových lze nalézt podpis návštěvníka z
Ukrajiny. Častými hosty jsou početně blíže neurčené skupiny sdružení důchodců a občanů z
domů pečovatelské služby z Jablonecka i Liberecka. Výstavy mají různé žánrové zaměření od
fotografií přes různé malířské techniky, práce ze skla i keramiky, ohlas měly výstavy
paličkování i háčkovaných figurek. Jedná se o výsledky kumštu většinou amatérských umělců
a autorů z naší oblasti. Akce s nimi dojednává kulturní pracovnice města paní Strnadová.
První výstava proběhla od 16. ledna do 5. února. Měla zajímavý název „Keramičky od
Magdičky“. Jednalo se o keramické práce účastníků kursů Magdaleny Jirsové. Zápisy v
pamětní knize hýří nadšenými slovy nad vystavovanými dílky, jako například: „Bravo!“ nebo
„Pěkné, až krásné,“ či „Moc milá výstava“ a podobně. Přišlo se podívat padesát osm
nadšených návštěvníků.
Barvy Jizerských hor byly další výstavou ve dnech 18. – 26. února. Tvorbu malíře Vladimíra
Balcara obdivovalo přes devadesát návštěvníků. I oni hodnotili výstavu velmi pěkně.
„Pohlazení na duši,“ nebo „Bylo to krásné – barvy a zase barvy, těšíme se na příště.“
Liberečtí fotografové Martin Votava a Ivan Brabec navštívili v témž roce opačné konce světa.
Prezentovali se společnou výstavou „Oba konce světa“, která byla konána ve dnech 14. – 26.
března. Jeden fotografoval na Aljašce, druhý na Novém Zélandu. Výsledkem byla konfrontace
fotografií z těchto míst, které vycházely z obdobných témat. S výstavou bylo spokojeno
sedmaosmdesát návštěvníků. Zápisy mají následující podobu: „Moc pěkné fotografie“, nebo
„Zajímavé fotografie“. Jeden návštěvník si povzdychl: „Je to pěkné, ale mohlo toho být více“.
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17. 4. – 7. 5. si podmanila srdce sto dvou přítomných výstava s názvem „Nitěné vidění“ aneb
Nadílka půvabů paličkované krajky spolku Česká Krajka. Na vernisáži měl úvodní slovo pan
Martin Souček z Městského divadla ve Varnsdorfu. Návštěvníci měli možnost obdivovat
krajky, jejichž techniku v minulosti zvládaly mnohé ženy. Dnes jich je poskrovnu. Je proto
dobře, že se tomuto umění učí i příslušnice mladších generací. Z obdivu nad pracemi se vyznal
jeden z návštěvníků slovy: „Byl to šťastný nápad obohatit expozici uměleckých řemesel i touto
výstavou krajky“.
Vendula Košková vystavovala ve dnech 22. května až 4. června. Výstavu nazvala „Svět
sklíček“ aneb Další možnosti tiffany techniky. Při vernisáži promluvila o díle autorky a její
tvorbě Jana Huťařová, hudební doprovod obstaral Karel Jiroš. Znovu se objevily zápisy typu:
„Je to krásné“, případně i osobní „Milá moje učitelko, děkuji za krásu, kterou vytváříš“,
„Hezké a inspirativní“.
Pavel Kusala, který svoji výstavu ve dnech 12. – 25. června nazval jednoduše Fotografie, je
znám především dětské populaci našeho města. Na škole totiž vede kroužek moderního
fotografování. Práce jeho svěřenců v průběhu Rychnovských kulturních dnů zdobily náměstí.
Sám pak působí v jabloneckém fotoklubu pod názvem Obskura, který sdružuje fotografy
amatéry i profesionály. Do výstavní místnosti si autorovy snímky přišlo prohlédnout
čtyřiapadesát zájemců o obor, který již po dvě stovky let láká staré i mladé a v současnosti
získává nové dimenze.
Kresby a akvarely z Jablonecka byly jistě bonbónkem výstavní činnosti letošního roku.
Nadšení účastníci, kterých bylo tentokrát sto dvacet sedm dle návštěvní knihy, obdivovali
práce významného národopisce, kreslíře a historika umění pana J. Václava Scheybala. Není již
mezi živými, ale jeho tvorba je stále inspirativní a živá, neboť přináší dokumentární pohledy
na historické Jablonecko. Pan Scheybal čerpal i z Rychnova. Nezapomenutelná je jeho kresba
dnes již neexistujících budov, jako byla Schöffelova manufaktura či dům stavitele Dauta nebo
lomenice domů zdobené barevnou břidlicí. Právem se jeho výstava konala u příležitosti Dnů
evropského kulturního dědictví. Návštěvníci nešetřili slovy obdivu nad uměním, které
nezestárlo.
6. – 19. listopadu chodili zájemci na výstavu s názvem „Intuitivní tvorba“ – obrazy, šperky,
keramika, fotografie autorů L. Slaninové, Z. Soprové, J. Zamazalové a S. Stránské. Více než
sto padesát návštěvníků přijalo velmi kladně vystavované exponáty. Rozhodně se líbila
vernisáž obohacená tancem jedné z autorek výstavy. Zápisy v návštěvní knize opět hýřily
slovy chvály. „Tleskám nevídaným nápadům“, napsal jeden návštěvník, jiný se připojil slovy:
„Je to všechno krásné“, čímž asi promluvil z duše všech.
Závěrečná výstava roku ve dnech 4. – 17. prosince se doslova a do písmene doznala invaze
žáků 1. až 5. ročníku místní základní školy. To totiž předvedla Lenka Šátková svůj Betlém,
skupinku háčkovaných postaviček včetně zvířátek a andělů. Ve výstavní místnosti se
vystřídalo téměř sto šedesát obdivovatelů. Zápisy rozhodně vyjadřovaly smířlivou náladu
předvánočního období. „Obdivuhodné“, jiný zápis zněl: „Moc pěkné, pozdrav z Moravy“, jiný:
„Klobouk dolů před krásnými nápady a jejich provedením“. Jablonečtí důchodci zapsali:
„Nádherná výstava šikovných rukou!“ Z obdivu k vystavovaným postavičkám vyslovili svá
přáni i jiní návštěvníci: „Udělejte Švejka, udělejte Šmoulu“. A to jistě potěší.
I městská knihovna se pravidelně připojuje k výstavní činnosti, jak to paní knihovnice
dokázala i letos.
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Školy a organizace města
Příspěvková organizace Základní a mateřská škola Rychnov u Jablonce nad Nisou
Ředitelem příspěvkové organizace je Ing. P. Sacher, jeho zástupcem Mgr. J. Hanyš, vedoucí
odloučeného pracoviště mateřské školy paní Z. Křivancová. Za školní stravování zodpovídá
paní I. Bartošová. Na základní škole je včetně ředitele a jeho zástupce čtrnáct pedagogických
pracovníků, v mateřské škole je celkem jedenáct vyučujících, ve školní družině pracují dvě
vychovatelky. Ve školních jídelnách je zaměstnáno devět pracovnic (tři na částečný úvazek),
pořádek v jednotlivých zařízeních zabezpečuje pět žen (dvě v budovách základní školy a tři ve
škole mateřské). Na škole je rovněž administrativní pracovnice. Z vyučujících školy je plně
aprobováno dvanáct pedagogů, dva mají odbornou způsobilost, učitelky mateřské školy jsou
všechny aprobovány.
Na základní škole bylo celkem deset tříd (první třídy dvě, ostatní třídy po jedné). Školu
navštěvovalo celkem sto šedesát pět žáků (osmdesát tři chlapci a dvaaosmdesát dívek). Do
školní družiny se dvěma odděleními docházelo padesát osm žáků. V mateřské škole bylo pět
oddělení se sto čtyřiadvaceti žáky (sedmdesát jeden chlapec a padesát tři dívky).
Na počátku roku došlo v pedagogických sborech obou zařízení k mírným změnám. Nastoupila
Mgr. R. Posseltová, do školní družiny vychovatelka Z. Pospíchalová. Na poloviční úvazek
začala vyučovat anglickému jazyku Mgr. R. Prokopová, částečný úvazek má pan D. Vosáhlo.
Vyučující mateřské a základní školy se zúčastnili celé řady seminářů, kurzů a školicích
schůzek. Nejvíce jich stačily zvládnout Mgr. H. Zemínová a vyučující školy pí. P. Šímová. V
závěru školního roku udělil ředitel školy pět důtek, druhým a třetím stupněm z chování byli
hodnoceni vždy tři žáci. Pochvaly byly uděleny dvaceti třem žákům. Vyznamenání za celkový
průměrný prospěch do 1,5 obdrželo sto sedm žáků (1. – 5. ročník celkem devadesát tři, ve
třídách druhého stupně čtrnáct). Devatenáct vyznamenaných bylo ve třetí třídě, ve třídě deváté
tohoto ohodnocení nedosáhl žádný žák. Na škole nebylo v závěru školního roku opravných
zkoušek, průměr školy dosáhl výborného hodnocení 1,5. Za obě pololetí žáci školy zameškali
17 681 omluvenou hodinu, neomluvené hodiny za obě pololetí dosáhly 501 hodinu (nejvíce v
první třídě a třídě třetí). Žáci devátého ročníku odešli na střední školy jednak do Železného
Brodu, jednak do Liberce. Děti ze zařízení se podílely na zajišťování nejrůznějších akcí v
místě (například vítání občánků, rozsvícení vánočního stromu, zpívání v kostele, spolupodílely
se na zajištění Rychnovských kulturních dnů, připravily vystoupení pro důchodce,
spolupracovaly při akcích Integrovaného záchranného systému). Na škole i v mateřské škole
proběhl lyžařský výcvik, žáci mateřské školy se tužili při zimní olympiádě, školní výlety v
zařízeních směřovaly diferencovaně dle věku do blízkého i vzdáleného okolí. Kladně lze
hodnotit návštěvy žáků především 1. – 4. ročníků v městské knihovně i ve výstavní síni na
městském úřadě, samozřejmou skutečností byla účast na divadelních představeních nejen v
Rychnově, ale především v Jablonci nad Nisou. Na školách probíhaly karnevaly, žáci společně
slavili Vánoce i Velikonoce a masopust. Žáci 5. – 9. ročníků se účastnili soutěží a olympiád
vyhlašovaných po školské i mimoškolské linii (například olympiády z anglického jazyka,
zeměpisu, matematiky - pythagoriáda). Kvalitních výsledků dosáhli v individuálních i
kolektivních sportech, tradičně vysokou úroveň si udrželi v dopravně silniční soutěži BESIP.
Ředitelství školy se postaralo o plavecký výcvik dětí. Na škole působilo celkem sedm
zájmových útvarů (anglický jazyk, lehká atletika, digitální fotografie, košíková, turistika i
asijská bojová umění, ve školce zakotvil kroužek taneční). V budově malé školy je detašované
pracoviště Základní umělecké školy Jablonec nad Nisou.
Funkci výchovné poradkyně školy vykonávala paní J. Caklová. Zaměřovala se na profesní
orientaci žáků, pravidelně se věnovala dětem s poruchami učení, chování i žákům

52

talentovaným. Metodikem primární prevence byl na škole její ředitel, estetickou výchovu na
škole měla na starosti Mgr. M. Navrátilová, metodickou činnost v akci Motýl zajišťovala
dlouholetá a zkušená pracovnice v tomto oboru Mgr. H. Zemínová. Žákovský parlament se
scházel jednou za dva měsíce a řešil aktuální problémy školy včetně podnětů od žáků.
Vedení školy získalo milion korun z grantové akce Evropské unie nazvané Peníze školám.
Tyto finanční prostředky jsou postupně využívány na nákupy věcí pro další zlepšování
vybavenosti příspěvkové organizace. Spolupráce ředitelství školy se zřizovatelem byla na
kvalitní úrovni, stejně jako s místním Sborem pro občanské záležitosti i Dětským dopravním
hřištěm v Jablonci nad Nisou. Problémoví žáci školy pravidelně docházeli do jablonecké
pedagogické poradny. Rodičovská veřejnost byla o dění ve školách informována na třídních
schůzkách i přes webové stránky školy. Prakticky každý měsíc se objevovaly informace v
Rychnovském zpravodaji.
Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou – pobočka Rychnov u Jablonce nad Nisou
I v letošním školním roce působila v našem městě pobočka Základní umělecké školy Jablonec
nad Nisou. Tentokrát zde měla sedm oddělení s celkovým počtem sedmdesáti pěti žáků.
Dvaatřicet žáků docházelo na výtvarnou výchovu, kterou vyučovala M. Poloprudská.
Přípravnou hudební výchovu s pěti žáky zabezpečovala vyučující M. Rakušanová stejně jako
hudební nauku, již navštěvoval dvacet jeden žák. Obor klávesových nástrojů vyučoval J.
Svoboda, k němuž docházelo deset dětí. Vyučující J. Veverka měl ve svém úvazku skupinu tří
dětí se zaměřením na klávesové nástroje, dva se věnovali hře na zobcovou flétnu. Učitel V.
Blažek se staral o dva žáky, kteří se zaměřili na hru na violonccelo. Je jistě dobře, že se
jablonecká základní umělecká škola podílí v našem městě i na kulturních akcích, o čemž se
zmiňuji na jiném místě. Výuka rychnovských zájemců o nabízené obory probíhá v malé
budově základní školy a v městské knihovně.
Městská knihovna
V letošním roce navštívilo knihovnu osm tisíc sto sedmdesát čtenářů, kteří si vypůjčili dvacet
tisíc čtyři sta osmdesát dva dokumenty. V majetku knihovny bylo patnáct tisíc devět set šest
knih a dvě stě dvacet pět paní knihovnice R. Chloubová vypůjčila pro zájemce z jiných
knihoven. Vedle knih disponuje zařízení pěti sty osmdesáti audiovizuálními medii a
elektronickými dokumenty. Především pro studenty bylo vypůjčeno dvě stě sedmdesát sedm
dokumentů, opačnou cestou putovalo do jiných knihoven sto osmdesát sedm knih.
I letos počet čtenářů mírně stoupl, stagnují však výpůjčky beletrie, kolísají počty výpůjček
naučné literatury a literatury pro mládež. Naopak narůstá počet zájemců o práci s webovými
stránkami a elektronickými materiály knihovny. Paní knihovnice pořádá pro čtenáře i žáky
školy celou řadu čtenářských aktivit. Projekt spolupráce mezi školou a knihovnou pod
patronací MŠMT ČR byl letos ukončen v závěru června předáním knihy pro malé čtenáře,
kterou pro ně připravili autoři J.Kahoun a J. Fixl. Nese název Legrační dům.
Pro žáky 1. – 3. ročníku zajistila paní knihovnice představení scénického divadla Listování na
námět knihy P. Šruta a J. Miklové Lichožrouti. Po celý rok probíhala v knihovně celá řada
soutěží, které povzbuzovaly nejen čtenářské dovednosti žáků, ale i jejich estetické cítění.
Skupinka čtenářů z naší knihovny se účastnila 21. května Dne čtenářů na hradě Valdštejn,
poměrně hodně rychnovských dětí vystavovalo své práce v turnovské knihovně. Paní
knihovnice pokračovala v úspěšné tradici velikonočních odpolední spojených s výrobou
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pomlázek, barvením vajíček i zdobením velikonočního pečiva. V předvánoční době děti dle
své fantazie vytvářely keramické zvonky. V knihovně se uskutečnila celá řada výstav
(například fotografie z úspěšné činnosti Tanečního studia Magdalena, A. Tlachová představila
své kresby a fotografie, od října do konce roku si návštěvníci knihovny mohli prohlédnout
intuitivní tvorbu K. Šimůnkové).
Zájem o četbu mezi žáky 1. – 4. ročníku podněcovala paní knihovnice nejrůznějšími besedami
přímo v knihovně. Sama se zúčastnila řady školení a knihovnických akcí. Paní knihovnice dbá
na zlepšování prostředí knihovny. Letos došlo k výraznému zlepšení osvětlení v jednotlivých
prostorách. Práci prováděla firma Ratio Bona. Naše městská knihovna má jistě velmi dobrou
úroveň, a to především zásluhou knihovnice paní Renaty Chloubové.
Myslivecké sdružení Dolina
Myslivecké sdružení mělo v letošním roce třicet členů a šest hostů. Jejich činnost nespočívá,
jak jsem již několikrát napsal, pouze v myslivosti, ale i v aktivní práci ve městě. Myslivci jsou
každoročními pořadateli plesů a posledních lečí, které nejsou rozhodně pro uzavřenou
společnost, ale scházejí se na nich rychnovští i mimorychnovští tanečníci. Kokonínské
zemědělské, a.s., letos pomáhali při instalaci oplůtků, do jejich činnosti patří i sečení a údržba
prostor místního hřbitova, pomáhali čistit lesy od popadaných stromů a větví. Jistě
chvályhodnou činností je instalace pachových ohradníků poblíž komunikací. V úseku od
autobazaru na Dobré Vodě ve směru na Jablonec nedošlo k úhynu zvěře, ač v jiných místech
zásluhou zvěře dochází i k dopravním nehodám. Jen málokterá organizace si troufne na
zkoušky vloh loveckých psů. Stejně jako v letech minulých tato akce ve spolupráci s Okresním
mysliveckým svazem Jablonec nad Nisou proběhla ke spokojenosti účastníků v prostorách
poblíž myslivecké chaty na Pelíkovicích.
Samozřejmě, že i letos, se starali o údržbu vlastních zařízení, jako jsou posedy, seníky,
krmelce, umělé liščí nory, které se letos osvědčily při tlumení výskytu lišek. Mezi pravidelné
úkoly patří zajištění dostatku sena pro zimní přikrmování a zřizování políček, na nichž se
nesklízí, ale slouží zvěři ke spásání. Jaká by to byla myslivost, kdyby chyběl lov. Zvěře je
málo, proto i letos zakoupili padesát kachňat, která vypustili do volné přírody. Hlavně jejich
pušek přinesly smrt dvaceti dvěma kusům srnčí zvěře a jedenácti divokým prasatům. Uloven
však byl pouze jeden zajíc, další prostě v jejich honitbě nejsou. Pyšnit se mohli jednašedesáti
kachnami, sedmnácti liškami a čtyřmi strakami.
Pod koly dopravních prostředků našlo smrt šest kusů černé zvěře. Tvrdé podmínky letošního
zimního období na začátku i konci kalendářního roku si vyžádaly smrt dvaceti sedmi kusů
zvěře srnčí.
Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů ke konci kalendářního roku vykazoval třicet devět mužů a dvě ženy.
Jeho součástí je i kolektiv deseti žáků, kteří tvoří družstvo. Velitelem je i nadále pan Milan
Hanyk. O mládežnický kolektiv se střídavě starají pánové L. Hanyk, l. Hais a J. Eder. V
průběhu roku se mladí hasiči pravidelně scházejí a připravují se v rámci akce Plamen. K
podnícení zájmu o hasičství pro žákovské družstvo a zájemce jednota zajistila návštěvu
Hasičského záchranného sboru kraje Liberec. Mladí hasiči se podíleli na přípravě a průběhu
Dne dětí. Na závěr roku pro ně dospělí hasiči připravili rozloučení s výcvikovým rokem. Ve
sboru působí dvě družstva dospělých. I oni se pravidelně připravují a zúčastňují soutěží v
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rámci okresu, kde dosahují dobrých výsledků. Podílejí se i na jiných akcích, jako je například
cvičení a ukázka hasičské techniky v mateřské škole, 28. dubna se zúčastnili nácviku doplnění
vodního vaku, který byl zavěšen pod vrtulníkem, 30. dubna zajišťovali pálení čarodějnic u
klubovny zahrádkářů. Stali se i hlavními organizátory velmi úspěšného dne pro děti. Při
oslavách jim pomáhaly sbory z okolí včetně profesionálů z Jablonce a Liberce, příslušníků
policie z Jablonce i z místního oddělení. Jistě největší atrakcí byl pro děti skákací hrad
zapůjčený dětským útulkem Dášenka z Lučan. V průběhu roku se svojí technikou Avia 30 a
Tatra 148 byli účastni u celé řady zásahů, a to nejen u požárů. 26. ledna hasili požár stavební
buňky v Dolním Rychnově, 6. května zasáhli při likvidaci požáru rodinného domku, ve dnech
8. – 15. 8. se významnou měrou podíleli na likvidaci následků povodní v Hrádku, Višňové,
Raspenavě a především v osadě Víska. 18. září v rámci dne otevřených dveří nabídli prohlídku
zbrojnice zájemcům všech věkových skupin. 28. září čerpali vodu ze sklepních prostor
zatopeného domku a uvolňovali koryto Mohelky v Dolním Rychnově. Jistě přitažlivým byl
nácvik odtažení letadel z hangárů hodkovického letiště dne 8. října. Zásahové družstvo našich
hasičů bylo ze všech přítomných nejrychlejším od vyhlášení akce po odtah prvních strojů.
Pravidelně provádějí práce kolem i uvnitř hasičské zbrojnice, jak tomu bylo například 26. září,
pečují o svoji požární techniku. Zde odpracovali na sto osmdesát hodin. V době problémů se
sněhem byli jedni z prvních, kteří pomáhali při jeho odstraňování ze střech domů. Jednotka je
nasazována při požárních asistencích a dohledu na utkáních v kopané FK Baumit Jablonec nad
Nisou. I v letošním roce se prohlubovala spolupráce se sborem z Frýdštejna. Z rozpočtu města
si zakoupili pro svoji činnost motorovou pilu, ochranné obleky, pracovní stejnokroje a další
drobný materiál. Za svoji nezištnou prací při pomoci občanům, a to nejen v našem městě, si
jistě rychnovští hasiči zasluhují poděkování nás všech.
Taneční a pohybové studio Magdalena
Taneční a pohybové studio má letos za sebou již dvanáct let své činnosti. Jeho trvalým úkolem
je rozvíjení osobností dětí a dospívající mládeže. V repertoáru nemá pouze scénický tanec, ale
i pohybové divadlo a pantomimu. Scénický tanec předpokládá, aby se členové studia
připravovali i v oblasti dramatické, výtvarné a scénické. Vedoucí je i nadále paní L.
Rellichová. Studio spolupracuje s podobně zaměřenými soubory. Desítky inscenací, které paní
Rellichová vytvořila a výsledky souboru v soutěžích, nesporně vzbuzují obdiv k její invenci.
Vedle vlastního vedení skupiny se paní Rellichová podílí i na nejrůznějších projektech a
výzkumech v rámci MŠMT, organizaci přehlídek, pracuje v porotách. Svoje poznatky si
rozhodně neponechává jen pro sebe. Důkazem toho jsou jí organizovaná školení i ediční
činnost právě v této oblasti zájmové činnosti a spoluúčast na obdobných akcích v zahraničí.
Obdiv si zaslouží skutečnost, že pod jejím vedením se připravuje přes dvě stě šedesát adeptů.
Tento počet odpovídá velmi solidně obsazené škole zhruba s dvacítkou vyučujících. Jí zatím
stačí pomoc rodičů a bývalých členek souboru. A aby neměla práce málo, rozhodla se zatím
neúspěšně kandidovat do zastupitelstva města.
V průběhu letošního roku se paní Rellichová se svými svěřenci účastnila třinácti přehlídek a
akcí včetně mezinárodního divadelního festivalu v Hronově. Významnou je i skutečnost, že
studio bylo pozváno na mezinárodní divadelní festival do rakouského Abtenu. Inspirováni
výročím narození hudebního skladatele B. Martinů připravili členové souboru na jeho
kantátový cyklus Otevírání studánek inscenace, se kterými vystoupili nejen v Rychnově a v
Jablonci nad Nisou, ale s velkým ohlasem i v polské Jelení Hoře, na celostátním festivalu v
Kutné Hoře a na mezinárodním festivalu v Klášterci nad Ohří. Důležité je, že se pravidelně se
svými svěřenkyněmi podílí na Rychnovských kulturních dnech i při některých dalších akcích.
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Za všestrannou činnost jí právem patří poděkování dětí z Tanečního studia Magdalena i
rychnovské veřejnosti.

SPOZ
SPOZ je i nadále významnou skupinou žen, které se podílejí na celé řadě akcí nejen pro děti,
ale i dospělé. Pracuje prakticky ve stejném složení již po celou řadu let. Předsedkyní sboru je
Mgr. J. Palmová, organizační věci řeší paní B. Schrotzová, pracovnice MěÚ.
Za celý rok třikrát jeho členky připravily vítání nových občánků města. Narodilo se jich
poměrně hodně, celkem třicet devět. Kulturní akce spojené s vítáním občánků zajišťuje s dětmi
místní základní školy Mgr. Miluše Bubeníková. Pravidelnou činností je rovněž vítání dětí do
první třídy. Letos zasedlo do školních lavic celkem jedenatřicet prvňáčků. Ti všichni obdrželi
od členek SPOZu na uvítanou do školy drobné dárky. SPOZ se však i loučí s těmi žáky, kteří
končí povinnou školní docházku. V tomto roce jich naši školu opustilo pouze sedm.
Členky sboru docházely za spoluobčany města u příležitosti jejich životních jubileí. Počet
návštěv byl úctyhodný. Vždyť se jednalo o sto dvacet pět osob. Je samozřejmostí, že
navštěvují i občany, kteří tráví svůj život v našem domě pečovatelské služby, nezapomněly ani
na občany, kteří jsou v podobných zařízeních mimo naše město. Rozhodně jsou vždy vítanými
hosty, na které čekají spoluobčané v LDN v Jablonci nad Nisou. Milou pozorností pro všechny
členky bylo i zajištění diamantové svatby manželů D. a M. Vrzalových. Práce sboru je jistě
nedocenitelnou pro život města.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Rychnov
Počet členů v letošním roce poklesl na sto dvaadvacet. Organizaci tvoří osady nad kostelem, za
bývalou bramborárnou a v Pulečném. Činnost zahrádkářů se daří udržovat jen obtížně. V
posledních letech nelze pro nezájem členů organizovat kdysi populární výstavy výpěstků
zahrádkářů u příležitosti rychnovské pouti. Není se čemu divit, neboť vynaložená práce není
relevantní dosaženým výpěstkům, které lze za poměrně laciný peníz především v posklizňové
období, zakoupit v kterémkoliv obchodním řetězci. Pěstitele snad jen může hřát skutečnost, že
ví, co a do čeho sázet. Majitelé nebo nájemci proto využívají své zahrádky především k
relaxaci nebo k pěstování květin.
Organizace existuje pouze zásluhou několika členů výboru v čele s jednatelkou paní Evou
Dudkovou. Ti pro své členy připravují společenská setkání s hudbou a tancem, stejné nabízejí i
jiným organizacím za finanční úplatu. Zahrádkáři dlouhodobě spolupracují při pálení
čarodějnic, v sále klubovny a na přilehlé ploše probíhají oslavy dětského dne. V posledních
letech zde našla útočiště akce Loučení s létem. Finance získané za pronájem klubovny a
členské příspěvky vlastně umožňují činnost svazu a pokrytí nejnutnějších prací na budově,
kterou mají v pronájmu. Město organizaci ze svého rozpočtu opět nedotovalo.
Tělovýchovná jednota Spartak ZEZ Rychnov
Tělovýchovná jednota je početně nejsilnější zájmovou organizací města. Dle statistiky předané
k 31. prosinci na Okresní výbor České tělovýchovné organizace v ní své tělovýchovné aktivity
provádí sedm set sedmdesát osm evidovaných členů, kteří působí v osmi oddílech. Činných
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členů je pět set padesát dva, zbytek tvoří členové nezařazení do oddílů. Je samozřejmé, že v
jednotě působí i členové z okolních míst.
Nejsilněji je zastoupen rekreační sport, který vykazuje tři sta pětapadesát cvičenců (devadesát
dva muži, dvě stě jedenapadesát žen, sem patří i dvanáct cvičenců dorosteneckého věku obou
pohlaví). Kopané se věnuje padesát osm hráčů, silnou základnou padesáti členů disponují
tenisté, lednímu hokeji holduje třicet vyznavačů tohoto nejrychlejšího kolektivního sportu.
Pravidelné soutěže hrají fotbalisté a stolní tenisté, a to s dobrými výsledky.
Jednání zastupitelstva a rady města
21. ledna schválili zastupitelé úpravy nebytových prostor v č. p. 490 v maximální výši do 246
tisíc korun, finanční výpomoc panu J. Kleferštejnovi, proplacení pojistky města ve výši
52 656,- Kč a poskytnutí deseti tisíc prostřednictvím humanitární organizace Adra na pomoc
zemětřesením poničené Haiti.
Novým předsedou finančního výboru byl jmenován místo Mgr. J. Havlíčka, který se z
Rychnova odstěhoval, Ing. Z. Hudec.
Na vědomí vzali dotaci Krajského úřadu Liberec na přístavbu šaten v areálu Besedy. Z
městských finančních prostředků rozhodli uvolnit sto osmdesát čtyři tisíce. Termín kupní
smlouvy na pozemek 1438/10 v k. ú. Rychnov bude prodloužen do 31. března. Dojde ke
zveřejnění úmyslu prodeje pozemku 51/1 v k. ú. Rychnov a ke směně části pozemku 2711
Rychnov za pozemek 2725 Rychnov.
Ke zprávě o poskytování informací za předešlý rok nebylo připomínek stejně jako k vyhlášce o
využití účelových prostředků. Výběrové řízení na čerpání z Fondu na zlepšení úrovně bydlení
se ukončí v termínech 31. března a 30. června.
1. března došlo ke schválení rozpočtu města, který vykáže schodek v poměru 45 650 608
korun proti 49 258 390,- Kč. Schodek bude pokryt kladným hospodářským výsledkem z
předchozích let. Byly schváleny i přesuny financí uvnitř kapitol i mezi složkami. Zastupitelé
zároveň přijali zprávu o plnění rozpočtu za rok 2009.
Na výstavbu garáže bude prodána část pozemku 51/1 Rychnov. Z pozemku 51/2 Rychnov
bude poskytnuta sleva 22 tisíc vzhledem k nezastavitelnosti prostory. Na pozemek 2475
Rychnov byl stanoven měsíční finanční kalendář ve výši 4 500 korun. Na pozemky 1344/18 a
1344/18 Pelíkovice rozhodli přítomní zveřejnit úmysl prodeje. Na pozemek 950 Rychnov
dojde k ustavení věcného břemene za jednorázovou úplatu.
Starosta byl pověřen projednáním optimalizace vytápění městských objektů s firmami Czech
Energo, EFIS a Lenoxa. Výpověď dodávek firmě Lenoxa trvá.
Na jednání 29. března došlo k souhlasnému vyjádření k prodeji pozemku 1344/18 na
Pelíkovicích, dále k záležitostem zástavby rodinnými domky v oblasti Rydvaltic.
Zastupitelé rozhodli o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se
společností RWE Gas Net a investorem na pozemky 644 a 772 Rychnov v rámci plynovodní
přípojky k domu čp. 131 za jednorázovou úplatu. Stejně byla přijata obdobná smlouva s ČEZ
Distribuce Děčín v rámci přípojky nízkého napětí k rodinnému domku na pozemku 612/1
Rychnov. Obdobně rozhodli postupovat na pozemku 27/1 Rychnov při přípojce nízkého napětí
k prodejně s pečivem na náměstí.
Zastupitelé schválili nutné opravy v bytě č. 1 v ulici Nová 655. Došlo k navýšení limitu financí
na nutné opravy v oblasti bytového hospodaření o 200 tisíc. Dokončení stavebních úprav v
domě čp. 800 si vyžádá necelých 40 tisíc. Zájemce o členský podíl v bytě města tamtéž musí
nabídnout minimálně 850 tisíc.
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Činnost TJ Spartak ZEZ bude dotována 300 tisíci korunami, 80 tisíc bude ponecháno jako
rezerva na úpravu fotbalových kabin. Zastupitelé se přiklonili k názoru prodat byt v čp. 79
obálkovou metodou nejméně za 300 tisíc korun. Záležitost osvětlení sportovního areálu v
prostoru u hřiště na kopanou bude předmětem dalšího jednání starosty a stavebního úřadu.
Přijato bylo upravené zadání územní změny města. Přítomní akceptovali návrh kupní smlouvy
na provozní budovu čističky odpadních vod a přilehlé parcely za 400 tisíc korun. Mezi čp. 490
a 173 dojde k opravě plotu.
Zastupitelé vyslovili zásadní nesouhlas s tzv. úspornou variantou superseverní trasy R 35, která
je stejně problematická na dopady životního prostředí jako jiné, deklarované úspory jsou pouze
zdánlivé.
26. dubna bylo rozhodnuto o vyvěšení úmyslu prodeje parcel 576/1, 602/1 – 2, 612/1 a 5,
619/1, 609/1 a 1100/5 a 1201/7 i 1202 v katastru Pelíkovic a 1202 v katastru Rychnova.
Směněny budou části pozemků 2290 a 2286/3 Rychnov. Nájemci vleku byl posunut termín
splátek do 30. června. Úmysl prodeje bytu v čp. 608 bude zveřejněn za nabídkovou cenu 600
tisíc.
Na zdravotním středisku dojde k realizaci venkovní omítky budovy, odbor výstavby byl
pověřen přípravou pořadníku oprav komunikací a s jejich předpokládaným finančním krytím.
Tepelné hospodaření firmy Lenoxa přejde do vlastnictví města. Starosta města byl pověřen
účastí na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti, a. s. Teplice.
24. května byl přítomnými schválen prodej pozemku 1202 Rychnov společnosti Fortes k
výstavbě řadových rodinných domků. Prodej pozemků na Pelíkovicích 576/1, 602/1 a 2, 612/1
a 5 a 609/1 i 619/1 podmínili zastupitelé dodržením schválené zástavbové studie, získáním
stavebního povolení a kolaudací do šesti let. Ve výše uvedeném katastrálním území budou
prodány pozemky 1201/7 a 1100/5. V katastru Rychnova bude směněna část pozemků 2290 a
2286/ 3 za část pozemku 2383/5.
V prostorách plánovaného tréninkového hřiště vzniknou dva kurty s umělým povrchem.
Přítomní rozhodli o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s ČEZ
Distribuce Děčín na pozemky 1949 a 2140/1 v katastru Rychnova v návaznosti na rekonstrukci
nízkého napětí v oblasti Liščí Jáma – Rychnov za jednorázovou úplatu. S týmž podnikem
nebyla schválena smlouva na pozemky 627/1 a 673 Rychnov.
Z jednání vyplynul souhlas s rozpočtovým opatřením číslo 1.
Přítomní rozhodli, že v Ještědské ulici bude zřízen přechod pro chodce od autobusové zastávky
u Taxisu k podniku Korek – Jelínek.
Byt v čp. 79 bude prodán za nabídkovou cenu 336 tisíc, pokud nedojde k uzavření kupní
smlouvy, bude prodán druhému zájemci, který nabídl 362 tisíc.
Kladně bylo přijato rozhodnutí o přijetí úvěru ze Státního fondu rozvoje a bydlení na opravy a
modernizaci bytového fondu města ve výši 1,5 milionu. Část finančního daru městu bude
použita na oplocení areálu pečovatelského domu. Občanskému sdružení Baby Box pro
odložené děti město poskytne dar ve výši pět tisíc korun. Zastupitelstvo města, které vzejde z
příštích voleb, bude patnáctičlenné, rada zůstane na počtu pěti.
21. června nebylo při jednání připomínek k závěrečnému účtu města za rok 2009.
Na část pozemku 1055/1 Rychnov zveřejní město úmysl prodeje. Se společností ČEZ
Distribuce dojde k realizaci smlouvy o smlouvě budoucí a zřízení věcného břemene ve věci
kabelové smyčky nízkého napětí na pozemcích 627/1, 625/1, 629, 631/1 a 3, 645/1 dále 613 a
617 v katastru Rychnova, s touž společností se uzavře smlouva o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene v záležitosti kabelové přípojky k parcelám 2098, 2107 a 2106/1 v katastru
Rychnov, ke stejné smlouvě i v záležitosti přípojky na pozemek 1438/10 a 1449/2, vše v
katastru Rychnov.
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Od firmy Releas odkoupí město soubor regulačního systému zařízení kotelny v Besedě, v
případě nezájmu bude vstoupeno do jednání s podnikem Elitronic.
Zastupitelé přijali druhé rozpočtové opatření a rozhodli o doplnění dětského hřiště v
Požárnické dle nabídky firmy Taxus a upozornili na důsledné dodržování uliční čáry při
výstavbě nových domků. Kupní smlouva mezi Ing. S. Klímou, Mlýnská, s.r.o., a městem byla
doplněna o dodatek číslo jedna.
30. srpna přítomní schválili přijetí úvěru od Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 1,5 milionu
korun a zmocnili starostu, aby podepsal příslušnou smlouvu.
TJ Spartak ZEZ získal 80 tisíc na dokončení sociálních zařízení a kabin u hřiště na kopanou,
na nutné opravy památníku v prostoru KT Gross Rosen bylo uvolněno 50 tisíc a na přípravné
restaurátorské práce v místním kostele rovněž 50 tisíc korun. V souladu s rozhodnutím dojde k
zapojení zabezpečovacího zařízení na městském úřadu. Instalaci zařídí firma Komplus za 18
tisíc. Zastupitelé se kladně vyjádřili k rozpočtovým změnám v kapitole Silnice v návaznosti na
odvodnění a opravy ulic Lužická, Na Hranici, v Dolní Dobré Vodě a Dolním Rychnově.
Prodány budou pozemky 1055/95, 933/1, 934/1 a 936/1, vše v katastru Rychnov. Zveřejněn
bude úmysl prodeje pozemku 1126/1 na Pelíkovicích a ke kupní smlouvě na parcelu 1438/10
Rychnov byl schválen dodatek. Dojde k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se společností
ČEZ Distribuce na pozemky 1438/1 a 816 v katastru Rychnov.
Bylo rozhodnuto, že město poskytne povodní zničené Raspenavě finanční pomoc ve výši
73 183,- Kč a 100 tisíc na opravu mateřské školy tamtéž.
Taxus provede doplnění dětského hřiště v Požárnické v souladu se schválenou nabídkou. Při
přibližování dřeva v Dolním Rychnově byla poškozena komunikace, bude požadována
finanční náhrada.
27. září se jednání zabývalo rozpočtovým výhledem do roku 2015 a třetím rozpočtovým
opatřením i rozpočtovými změnami na rok 2011 a dotací na městskou policii ve výši dvě stě
tisíc.
Zastupitelé podpořili názor neměnit původně stanovenou cenu pozemku 1126/1 na
Pelíkovicích a revokovali usnesení v záležitosti věcného břemene společnosti ČEZ Distribuce
na parcelu 816 Rychnov. Od Pozemkového fondu ČR byly do majetku města přijaty parcely
424/1, 1478, 1479, 1495/1, 1504 1506 na Pelíkovicích. Fond oprav a udržování byl zvýšen na
400 tisíc, na nutné opravy v místním kostele byla uvolněna částka 10 tisíc. Na pozemky 933/1,
934/1 a 936/1 v katastru Rychnov byl dohodnut nový splátkový kalendář. Zastupitelé rozhodli,
že na pozemek 1482/1 město zveřejní úmysl prodeje.
8. listopadu se konalo ustavující zasedání nového zastupitelstva města. Mělo převážně volební
charakter. Novým starostou města byl zvolen Ing. F. Chlouba, místostarostou RNDr. Tomáš
Hofrichter, PhD a členy rady O. Preisler, R. Veverka a Mgr. I. Čaňková. Předsedou
kontrolního výboru byl zvolen Ing. J. Palán, předsedou finančního výboru Ing. M. Vágner.
Radní a předsedové výborů a komisí budou za výkony funkcí pobírat devět set korun,
místostarosta pak šest tisíc. Jinak se zastupitelé vzdali svých finančních požitků. Oddávající
vedle starosty bude paní M. Žabková. Z jednání zastupitelstva bude pořizován internetový online přenos a záznam z jednání umisťován na webové stránce města včetně účasti zastupitelů
na zasedáních. Tajemník města byl pověřen technickým zpracováním způsobu hlasování členů
sboru.
6. prosince bylo schváleno rozpočtové provizorium na rok 2011 a rozhodnuto o způsobech
čerpání financí v tomto období. Zastupitelé rovněž přijali rozpočtové opatření číslo čtyři. I v
nadcházejícím roce se bude město podílet na neinvestičních nákladech speciální mateřské
školy v Jablonci nad Nisou. Bylo rozhodnuto jednat s panem Maryškou ohledně financování
výstavby kanalizace Zálesí III a Severočeskou vodárenskou společností v záležitosti
konkrétních podmínek odkoupení kanalizace i o prodeji stavby splaškové kanalizace v ulici
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Komenského – II. etapa. Dále bylo rozhodnuto o správním řádu 1. a 2. změny městského
územního plánu.
Pro potřeby MěÚ bude zakoupen projektor s ultrakrátkou projekcí, stávající bude nabídnut
příspěvkové organizaci.
S majitelkou bytu v čp. 408 bude finančně vypořádáno její členství v SBD Mohelka.
Rekonstrukční práce v domě č. p. 20 mohou jít až do částky 50 tisíc, v domech čp. 171, 495,
655 a 780 nesmí překročit hodnotu 1,5 milionu. Vyhlášeno bylo výběrové řízení na půjčky z
Fondu na zlepšení úrovně bydlení dle jednotlivých okruhů s účinností k 31. březnu a 31.
květnu.
Pro nepříslušnost řešení stížnosti na starostu ohledně jeho chování byla kauza zastupiteli
odložena.
Ze schůze zastupitelů vzešlo usnesení, které se týká dodatku smlouvy o smlouvě budoucí ke
koupi parcely 1438/9 Rychnov s tím, že původní termín bude prodloužen k 31. lednu 2011.
Schválené rozpočtové opatření číslo pět se týkalo šesti různých položek.
Zastupitelstvo jmenovalo členy kontrolního a finančního výboru. Rozhodli se pro prodej bytu
v čp. 607 a přiklonili se ke zveřejnění úmyslu prodeje bytu v čp. 608. Starostu zastupitelé
pověřili jednáním o odkoupení parcel 718, 719 a 751/2 v katastru Rychnov, které by
eventuálně mohly sloužit ke zřízení parkoviště pro mateřskou školu. Městem bude odkoupen
pozemek 102 v katastru Rychnova. Na pozemky 629, 1485 a část parcely 1055/1 v Rychnově
bude vyhlášen úmysl prodeje. Parcela 1370/1 bude prodána zájemci. Se společností ČEZ
Distribuce, a. s., uzavře město smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích 617 a 613
v katastru Rychnova za jednorázovou úplatu.
Závěrečná schůze roku zastupitelstva města se sešla 27. prosince. Vzešlo z ní usnesení o
provedení dodatku smlouvy ke smlouvě budoucí ke koupi parcely 1438/9 Rychnov s tím, že
původní termín bude prodloužen k 31. lednu 2011. Zastupitelé potvrdili 5. rozpočtové opatření
v šesti položkách (část příjmová ve výši + 235 946,- Kč a složka výdajová + 40 tisíc).
Jednání rady
Rada se sešla prvně 11. ledna a projednala žádost rodiny Dostálových o umístění dítěte do
mateřské školy. Ředitel firmy Lenoxa Mgr. Podolský přislíbil dodat do konce ledna novou
nabídkovou kalkulaci na dodávky tepelné energie. V nebytové prostoře čp. 490 po nezbytných
stavebních úpravách vznikne služebna městské policie. Radní přijali nové ceníky služeb a
pronájmů, kde došlo k navýšení DPH z devíti na deset procent. Starosta informoval o způsobu
financování školských zařízení v rámci finančního provizoria. Přístavbu šaten a sociálních
zařízení v objektu Besedy provede firma Astromont, s.r.o. Radní vyslovili nesouhlas s
rozhodnutím bytového družstva Beseda pronajmout nebytové prostory v čp. 800 za jednu
korunu, aby nevznikly nerovné podmínky pro ty, kdož platí řádné nájemné. Zároveň
vypověděli nájemní smlouvu na část pozemku 1055/1 v katastru Rychnov. Podpořili žádost na
bezplatné zapůjčení sálu Besedy k pořádání dětského masopustu. Akce bude dotována z
rozpočtu města čtyřmi tisíci. Rozhodnuto bylo o zveřejnění úmyslu pronájmu parcely 1201/7 a
1100/5 na Pelíkovicích, dále o ukončení nájmu pozemku 1209 Rychnov. Starosta byl pověřen,
aby zjistil možnosti dotace pro výstavbu dětských hřišť.
25. ledna rozhodli radní o novém vedení městské kroniky v elektronické podobě zpětně od
roku 2008 a o umístění zápisu na webových stránkách města. Na základě provedených
pohovorů byl vybrán za městského policistu pan Jan Hauer. Nájemné z nebytových prostor v
Besedě bude navýšeno na 17994 korun. Ke zprávě o knihovně za rok 2009 nebylo vysloveno
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připomínek. Pronajat bude pozemek 1201/2 na Pelíkovicích a povoleno uložení sítí na
pozemcích 1449/2 a 1438/1 v katastru Rychnova. Radní uznali úhradu nákladů za uložení
plovoucí podlahy v čp. 506 a pronajali byt v čp. 577.
15. února byli přítomní informováni o výpovědi na dodávky tepla pro pečovatelský dům a
Besedu. Bytové družstvo Beseda rozhodne o možnosti spolupráce s firmou Abastor. Schváleny
byly úhrady za elektroinstalace v nebytovém hospodaření města, další revize a úhrady za
školení členů místní hasičské jednoty, dále úhrady Kokonínské zemědělské, a.s., za provedený
úklid sněhu a v neposlední řadě i doplatky za oplocení mateřské školy. Radní rozhodli, že
firma pana Z. Pivrnce provede rekonstrukci elektro v bytě č. 1 v čp. 655 a vzali na vědomí
účetní uzavírku školských zařízení za minulý rok. Nebytové prostory v čp. 209 budou veřejnou
vyhláškou nabídnuty k pronájmu. Z rozhodnutí přítomných byl ukončen nájem parcely 1201/7
a 1100/5 na Pelíkovicku a zároveň stanoven nový nájemce. Odsouhlasena byla instalace
dopravního značení v Ještědské na náklady žadatele. Radní ukončili pronájem parcely 301/1 v
Rychnově a povolili sjezd z pozemku 1438/13 v katastru Rychnov. Zatím byla zrušena soutěž
na víceúčelový sportovní areál. Radní města se rozhodli pro opakované jednání s panem
Melicharem v záležitosti připomínek k úklidu sněhu.
1. března došlo k projednání připomínek k zimní údržbě. Kladný ohlas přinesla myšlenka
zapojení zastupitelů do pilotního systému vzdělávacího programu. Pozemek 1495/13 na
Pelíkovicích bude převeden na majitele nemovitosti pozemku 82 tamtéž. Firma Abastor zajistí
dodávku tepla do čp. 800. Z tohoto důvodu jí bude v budově pronajat nebytový prostor pro
technologická zařízení. Opravy střechy netradičně provedené přístavby mateřské školy
provedla zdarma dodavatelská firma. V čp. 171 byl pronajat byt. Přítomnými byl vysloven
souhlas s konáním Poháru ČR minikár ve slalomu dne 29. května.
15. března pronajali radní nebytovou prostoru v čp. 209 pánům Kusalovi a Mackovi. Odbor
výstavby byl pověřen vypracováním seznamu nebytových prostor v majetku města, které lze
pronajmout. Manželé Sedláčkovi na základě rozhodnutí dostali výpověď z bytu v čp. 472.
Městem bude zveřejněn pronájem pozemku 819 na katastru Rychnova a prodloužena výpověď
z parcel 1054 a 1055/1 v Rychnově. Inženýr Gartner předložil souhlas odboru životního
prostředí, který se týká výstavby šesti domků na Pelíkovicích. Na pozemku 27/1 na náměstí
bude zřízen stánek s pečivem, dojde k pronájmu parcely 310/1 v katastrálním území Rychnov.
Radní uložili odboru výstavby sumarizovat pronajaté pozemky a připravit návrhy na případné
výpovědi nájemcům.
29. března rozhodli radní přijmout hospodářský výsledek školské příspěvkové organizace a
dosažený zisk převést do rezervního fondu. Od příštího roku bude v tomto rezortu účtováno ve
zjednodušeném rozsahu. Na jednání byl dohodnut pronájem kotelny školských zařízení, aby
došlo na snížení nákladů za vytápění. Firma Novotný provede projektovou přípravu
komplexního zabezpečení čp. 171. Firma Abastor předložila dokumentaci na přípojku plynu
pro čp. 800. Komise životního prostředí požádala o pokácení čtyř stromů na Pelíkovicích na
pozemku 892/1 a dvou stromů na pozemku 1438/1 v Rychnově, což radní přijali. Případný
souhlas s uložením kanalizační přípojky na pozemcích 861/1, 896 a 788/1 lze provést až po
předložení kladného vyjádření majitele pozemku 867. Vše na pozemku města Rychnova. V
nebytovém prostoru čp. 800 bylo povoleno pí. L. Navrátilové otevření prodejny květin,
drobných dárkových předmětů a zahrádkářských potřeb.
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26. dubna zrušili radní soutěž na zasíťování pozemků v lokalitě Hranice. Nabídnuté věci jako
kompenzace za škody způsobené v bytě čp. 608 přejdou do majetku města. Odbor výstavby
byl pověřen projednáním osazení komunikace Ještědská dopravními značkami. Firma Taxus
provede postupné doplňování dětského hřiště zařízeními především pro nejmenší děti, a to dle
stavu financí města.
10. května radní podpořili uzavření smlouvy s Ing. architektem Štěpánkem na 1. a 2. změnu
územního plánu města. Starosta informoval o možnosti zapojení města do soutěže Týden
bezpečnosti, kterou organizuje Liberecký kraj. Radní se rozhodli aktualizovat data plánu města
včetně vytvoření tiskového podkladu plánu města od Geodezie. Starosta byl pověřen přípravou
podkladů pro jednání zastupitelstva v záležitosti přijetí půjčky ze Státního fondu rozvoje
bydlení úročenou pouhými 3%. Občanskému sdružení Babybox bude na jeho činnost
poskytnut symbolický příspěvek. Byl vysloven souhlas s dotací pěti tisíc korun na zájezd
organizovaný občanským sdružení Za zájmy občanů města Rychnova. Volné byty v
pečovatelském domě budou přiděleny panu J. Stehnovi a paní Z. Höckové. Rada rozhodla
schválit dohodou ukončení nájmu bytu v čp. 173 a zároveň byt pronajala paní Valhové. Firma
Czech Energy, s.r.o., ústy svého majitele informovala o zájmu převzít provozování kotelny v
čp. 68. Upozornil na cenovou tvorbu a nutnost případných investic do těchto prostor. Záležitost
nebyla ukončena, na příštím zasedání bude jednáno ve stejné otázce s firmou Warmis.
Rozhodnutí nepadlo ani v případě žádosti o pronájem pozemku č. 394/1 Rychnov. Je
podmíněno vyjádřením stavebního úřadu města. Firmě Greko – elektro byla schválena
uzavírka ulice Příkrá v termínech mezi 10. květnem a 30. červnem. Starosta informoval
přítomné o stavu jednání ohledně výstavby hřiště Zálesí a cenové nabídce na doplnění
vybavenosti dětského hřiště u hasičské zbrojnice.
17. května radní schválili výjimku z vyhlášky o pití alkoholu v návaznosti na předvolební akci
TOP 09. Firma Warum se stala majoritním provozovatelem kotelny v čp. 68 pro Besedu,
pečovatelský dům a domy 839 a 840. Radními pak byl starosta pověřen, aby jednal s Krajskou
správou silnic Libereckého kraje ve věci zajištění oprav komunikací v Husově a Smetanově
ulici.
24. května radní rozhodli zveřejnit úmysl pronájmu předsálí v čp. 68 k instalaci „fotbálku“ a v
návaznosti na to pozvat do jednání zástupce nájemce restaurace. Vyslechli zprávu městského
policisty pana Hauera o jeho působení v Rychnově ve funkci. Dojde ke zveřejnění úmyslu
pronájmu pozemků 1764/1, 1714, 2670, 2672, 2650/8, 2545/4, 2536, 2533, 699/1, 686/2, dále
678 a 359/4 v katastru Rychnova a pozemků 1469/2 a 220/2 na Pelíkovicích. Na pozemku
394/1 nelze realizovat stavby, jak to předpokládá žadatel. Úmysl zveřejnění se týká rovněž
parcely 1513/1 v Rychnově, ale je třeba blíže specifikovat velikost plochy, o kterou má žadatel
zájem. Firmě, Kollert Elektro, radní povolili částečnou uzavírku komunikace na Zálesí v
termínech 1. až 7. června. Vyslovili souhlas s provedením výkopových prací na pozemku
704/2 s omezením. Bez připomínek prošla projektová dokumentace na stavbu Rychnov - Liščí
Jáma pro úpravy nízkého napětí. Rekonstrukci ulic Příkrá a Komenského provede firma
Strabag, která předložila nejnižší cenovou nabídku. Severočeská vodárenská společnost
přistoupila na městem navrhovanou kupní cenu 400 tisíc za provozní budovy čističky
odpadních vod v Dolním Rychnově. Volný byt v čp. 209 byl pronajat manželům Kusalovým.
7. června se radní zabývali poškozováním obecního majetku v sále Besedy, konstatovali
zhoršující se prostředí i v restauraci a její neuspokojivý stav. Objevují se problémy okolo
veřejného internetu tamtéž. Situace byla projednána se stávajícími nájemci a rozhodnuto
upravit provozní řád internetu, aby byl zamezen přístup osobám mladším osmnácti let. Sál
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bude otevírán jedině organizovaným skupinám hráčů stolního tenisu. Provozovatelům byla na
19. června povolena taneční zábava za standardních podmínek. Radní rozhodli pronajmout
soubor tepelného hospodářství v Rychnově firmě Warmnis, s.r.o. Ovocná 157/2, Liberec 6 za
120 tisíc ročně a prostor kotelny v čp. 68 za 40 800 korun. Bez připomínek prošlo vydání
licence pro provozování autobusové linky do Prahy firmou ČSAD Semily. Obec Dalešice
může počítat s napojením stoky splaškových vod přes Pulečný do čističky vod v Dolním
Rychnově. Firma VOKO Liberec zrealizuje v průběhu letošního roku výspravu a drobné
opravy komunikací v prostoru města. Rychlost v Ještědské bude řešena variantou zóna 30 km/
hod. Byl vysloven souhlas k vydání stavebního povolení na rekonstrukci mostku ev. číslo
28711 – 2 s tím, že nesmí být během oprav provedena úplná uzavírka ulice Kokonínská. Z
rozhodnutí přítomných byl ukončen pronájem nebytové prostory v čp. 173, povoleno zvláštní
užívání pozemku v Sokolské ulici po dobu výstavby vodovodní a kanalizační přípojky. Radní
vyslechli zprávu lesního hospodáře, měli připomínky k činnosti městského policisty v
záležitosti odstraňování autovraků a parkování v prostoru města i částečné blokaci vozovky
před domem pana Alexandrova. Na Pelíkovicích bude opět zřízen tábor turistického oddílu
Myšáci z Liberce.
21. června radní přijali dar pana L. Šitiny, totiž šikmou schodišťovou plošinu, ve prospěch
školského zařízení města pro postižené žáky. Rada schválila uzavření nájemní smlouvy se
Severočeskou vodárenskou společností na splaškovou stoku v ulici Komenského a kanalizaci v
prostoru Lesní – U Potůčku. Ukončen byl pronájem parcely 612/2 v Pelíkovicích s tím, že
může být prostor převeden na jiného majitele, staviteli rodinného domku pod zahrádkářskou
klubovnou byla nabídnuta kompletní demontáž oplocení bývalého tenisového kurtu tamtéž.
Zimní údržba byla svěřena firmě pana R. Machaly. Prozatím se odkládá pronájem bytu v čp.
171. Kokonínské zemědělské, a. s., byly pronajaty pozemky číslo 1764/1, 1714, 2670, 2672,
2650/8, 2545/4, 2536, 2533, 699/1, 686/2, 678, 359/4 a 2672 v katastru Rychnova, na
Pelíkovicku pozemky 1469/2 a 220/2 za roční poplatek pět set korun za hektar.
19. července radní rozhodli neproplatit občanskému sdružení Na Zemi částku tři tisíce korun
za akci Vítání jara – běh Járy Cimrmanna, neboť nebyl předem konzultován finanční
spolupodíl města. O pronájmu nebytové prostory v čp. 173 nebylo rozhodnuto, neboť
žadatelka neupřesnila záměr použití, z technických důvodů nebylo schváleno uložení hudební
aparatury v šatně objektu Besedy. Radní trvali na neprodleném odstranění plotu na pozemcích
2108 a 2112 v katastru Rychnova. Naopak schválili úpravu pozemku číslo 59 v Rychnově na
náklady žadatele. Radní uložili odboru výstavby prověřit možnosti stání aut v Nádražní ulici
dle návrhu městského policisty. U rodinného domku čp. 587 lze provést přestavbu kůlny na
garáž s podmínkou odvádění dešťové vody na pozemek žadatele, nebo do kanalizace. Radou
byl schválen pronájem části pozemku 1513/5 v katastru Rychnov. Firmě, Kollert Elektro, radní
umožnili provést překop komunikace číslo 2106/1 za účelem zřízení nového odběrného místa
na pozemku 2098 v katastru Rychnova.
16. srpna se rada rozhodla zveřejnit úmysl pronájmu nebytových prostor v čp. 494 v
souvislosti se změnou nájemce zubní ordinace z MUDr. A. Prokeše na Privátní zubní ordinaci,
s.r.o. Vzhledem ke stížnostem občanů na nadměrný hluk poblíž firmy Chemiko městský
policista zde bude provádět intenzivní dohlídkovou činnost. Starosta byl pověřen jednáním s
Krajskou správou silnic Libereckého kraje ohledně poškozování krajnic a umístění zrcadla pro
lepší orientaci projíždějících tamtéž a jednáním s odborem životního prostředí MěÚ Jablonec
nad Nisou ohledně stížnosti občanů. Neplatičům nájemného v bytě domu čp. 209 bude dána
výpověď. Firmě, Kollert Elektro, byl vysloven souhlas se zvláštním užíváním komunikace v
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Tyršově ulici při zřízení elektropřípojky na pozemek 2098 v Rychnově. Sál areálu Beseda
bude 20. srpna zdarma pronajat pro konání dobročinného koncertu ve prospěch obcí
postižených záplavami na počátku měsíce. Koncertní vystoupení připravují pánové M. Vágner
a J. Šíma. Požadavek na umístění zrcadla naproti výjezdu ze dvora čp. 209 musí odbor
výstavby města projednat s Dopravním inspektorátem Policie ČR. Teprve po jejich vyjádření
je možno o žádosti znovu jednat. Odbor výstavby zajistí v areálu mateřské školy úpravy
obrubníků, aby se na komunikaci netvořily kaluže. Radní neschválili poskytnutí příspěvku
občanskému sdružení Most naděje na financování protidrogové politiky v Libereckém kraji.
Správou nových tenisových kurtů byl pověřen Spartak Rychnov. Za užití hrací plochy byl
stanoven poplatek sto padesát korun na hodinu. Šatna, WC a sprchy budou zájemcům k
dispozici v klubovně oddílu kopané. MěÚ zjistí možnosti kamerového monitoringu v okolí
nových tenisových kurtů. Rada města schválila zásady propagace jednotlivých stran s ohledem
na nadcházející komunální volby.
30. srpna radní potvrdili zveřejnění úmyslu pronájmu pozemku č. 59 v katastru Rychnova a
neměli připomínek se zřízením sjezdu z pozemku 51/2 tamtéž do ulice Spojovací. Vodovodní
přípojku pro dům čp. 384 lze uložit do ulice Občanská. Přítomní neměli vážnějších připomínek
ke vstupu na pozemek 1242 Rychnov, který je určen k uložení kanalizační přípojky.
Odsouhlaseno bylo i zvláštní užívání části komunikace ulice Nádražní pro instalaci přípojky
nízkého napětí ke stánku s pečivem. V soutěži o zateplení domu čp. 171 byla vyhlášena
vítězem firma Gallos. MěÚ do 30. září podá žádost o dotaci v rámci programu Zelená
úsporám. Radní se postavili proti žádosti firmy Revis o uložení zeminy do bývalého lomu v
Planském lese. Schváleno bylo uzavření dodatku o prodloužení nájmu na plakátovací služby
ve městě firmou Rengl, s.r.o., s tím, že Rychnovu budou zachovány výhody a slevy. Nájemné
za jednu plochu bylo stanoveno ve výši pět set korun ročně. Přítomnými bylo rozhodnuto o
změně nájemce zubní ordinace v čp. 494 z MUDr. Prokeše na Privátní zubní ordinaci, s.r.o.
Rychnovem povede plánovaná stezka známých národopisců manželů Scheybalových. V okolí
vznikne celkem dvanáct zastavení, která s činností manželů souvisejí. V dalších
projednávaných bodech schůze byla schválena výměna dožitého kotle v pečovatelském domě,
pan Pivrnec provede instalaci plotu tamtéž. Zahradní domek od občanského sdružení Na Zemi
byl přijat jako dar do inventáře mateřské školy. Novými nájemci volného bytu v čp. 171 byli
určeni manželé Noskovi. V případě navýšení výdajů na opravy komunikací o sto padesát tisíc
akce v Dolní Dobré Vodě, ulici Lužické, v ulici Na Hranici a v Dolním Rychnově zrealizuje
firma pana J. Melichara.
13. září radní rozhodli o uzavírce ulice Sokolská v návaznosti na provedení vodovodní
přípojky k novostavbě na pozemku 1438/11 v katastru Rychnova. Závažným bodem jednání
byla informace starosty o ukončení zdejší služebny Policie ČR k 1. listopadu 2010. Ukázala se
možnost jejího dalšího působení v místě pod podmínkou, že Rychnov a spádové obce služebny
budou hradit její náklady ve výši kolem dvou set tisíc korun. Radní podpořili její další
existenci a pověřili starostu jednat s vedením Policie ČR a starosty spádových obcí. Panu
Koškovi byla povolena výstavba kůlny s výhradami, MěÚ zveřejní úmysl pronájmu části
pozemku 1098 v katastru Rychnova a zároveň ukončí nájem stávající. Sdružení nezávislých
kandidátů – Evropští demokraté mají povolenu výjimku z vyhlášky města 2/08 v den konání
předvolebního shromáždění 12. října v prostoru náměstí Míru. Rada města vyslovila souhlas se
vstupem firmy Rewa na pozemek 612/1, kde bude provádět kanalizační přípojku pro dům čp.
79. Zároveň souhlasila se stavbou kanalizační přípojky od domu čp. 672 do ulice Občanské.
Zamítnut byl požadavek výpovědi pronájmu sklepa v čp. 171, neboť sklep je součástí bytu.
Odbor výstavby v něm prověří technický stav a zabezpečí deratizaci prostor. Firmě Progres
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Liberec byl povolen vstup na pozemek města č. 35 Rychnov v záležitosti vedení plynovodní
přípojky k domu čp. 800. Přítomní schválili zadání projektové dokumentace In-line dráhy
Rychnov u Jablonce nad Nisou, pokud bude akce podpořena Grantovým fondem Libereckého
kraje. Radní se přiklonili k mapování prostoru Kopanina s podmínkou, že žadatelem budou
městu poskytnuty nově vytvořené mapové podklady.
4. října přítomní rozhodli, že příspěvková organizace školských zařízení může uhradit mzdu
vyučujícím ICT z provozních prostředků. Netradiční přístavba mateřské školy nebude zatím
vedena jako odloučené pracoviště. U čp. 506 budou zbourány stávající kůlny a postaveny nové
na náklady bydlících. Novou dětskou lékařkou bude od MUDr. Vondrušková, které bude
pronajata ordinace pro děti a dorost na místním zdravotním středisku. Rekonstrukci bytu v čp.
20 provede firma Intes. Volné panely u mezideponie zeleného odpadu budou zčásti využity na
zpevnění prostory, zbytek byl určen k volnému prodeji. Pro předvolební shromáždění byly
ODS 9. října schváleny stejné podmínky jako jiným stranám. Od 1. ledna bude nájemcem
nebytových prostor v čp. 173 firma Pečeto, s.r.o., která se věnuje prodeji zeleniny a smíšeného
zboží. Od nového roku nedojde k nárůstu nájemného z nebytových prostor města o 1%, jak
bylo navrženo. Pan Bartoš bude pro neplacení nájemného vypovězen z bytu v čp. 569. Do 31.
12. 2011 budou dvaceti osmi nájemníkům prodlouženy nájmy. V souvislosti s tím bude
připraven dodatek nájemních smluv s regulovaným nájemným od 1. ledna 2011 na dobu
jednoho roku. Parabolické dopravní zrcadlo bude umístěno na křižovatce ulice Na Hranici se
státní silnicí. O možnosti umístit druhé u penzionu Panorama rozhodne Krajská správa údržby
silnic Libereckého kraje. Firmě GEZ byl vysloven souhlas s částečnou uzavírkou komunikace
Zálesí, kde dojde k rozšíření kabelového vedení nízkého napětí.
18. října radní povolili konání turnaje ve volejbalu ve dnech 27. a 28. listopadu a noční
přespání v hale. Dále byl vysloven souhlas s konáním mikulášského odpoledne pro děti 4.
prosince, plesem Spartaku Rychnov 22. ledna 2011, hudební produkcí Rychfest 26. února a
masopustním odpolednem pro děti 5. března. Vánoční turnaj v kopané lze v hale dne 26.
prosince 2010 pod organizačním vedením pana Zahna uskutečnit pouze za standardních
finančních podmínek. Firma Remy Design získala povolení k taneční zábavě 17. prosince
letošního roku. Škole byl povolen nákup keramické pece za cenu kolem sedmdesáti tisíc.
Důležitým rozhodnutím bylo doporučení zařadit Taneční studio Magdalena do školské sítě.
Doporučení je nutné pro jednání vedoucí souboru v této záležitosti na MŠMT. V čp. 171 je
třeba vyřešit dostatečný přívod vzduchu k novým turbokotlům. Radní se kladně vyjádřili k
záměru výměny oken v čp. 68. Návrh podala firma Remy Design. Pro rozhodnutí je však třeba
zajistit nejméně další dvě nabídky. Radní se rozhodli stanovit výši deregulovaných nájmů v
bytech, kde nájemníci provedli podstatné úpravy bytů.
22. listopadu bylo téměř staronovou radou rozhodnuto o zveřejnění prodeje parcel 2105/4,
2103/2 v katastru Rychnov a dále 934/12 a 968/5 tamtéž. Závažným předmětem jednání bylo
zřízení komisí. Starosta doporučil, aby komise pracovaly ve stejném složení jako v
předvolebním období. Novým předsedou komise pro výběrové řízení bude Ing. M. Žabka, o
osobě předsedy životního prostředí nepadlo rozhodnutí (pánové Černý a Rellich). Ulici Na
Zálesí je možno překopat, firma Enprospol může umístit kabelovou přípojku nízkého napětí na
pozemku města č. 1779 Rychnov. Dále byl vysloven souhlas s uložením vodovodní přípojky k
domům čp. 384 a 550 a s rekonstrukcí vodovodu v ulicích Komenského a Brusičská. Akci
provedou Severočeské vodovody a kanalizace. Odbor výstavby podá informaci ohledně řešení
dopravních značek v Nádražní ulici. Městský policista provede sumarizaci značek a podá
návrh na jejich úpravu v celém katastru do 31. ledna 2011. Starosta byl pověřen zajištěním
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technického řešení sanačních omítek na čp. 171. V radě padla informace o kolaudaci
kanalizace Zálesí- III. etapa.
8. prosince radní vyslechli připomínky k prováděnému zateplení školských zařízení města. Od
stavebního dozoru bude vyžádána fotodokumentace z prováděných prací ještě bez fasády na
všech budovách příspěvkové organizace. Pan Černý bude i v příštím období fungovat jako
staronový předseda komise pro životní prostředí. Firmě Enprospol bylo vyhověno s umístěním
kabelové přípojky nízkého napětí na pozemku města číslo 1779 v katastru Rychnov. Mateřská
škola bude čerpat vánoční volno ve dnech 23. prosince až 2. ledna. Ředitelství školských
zařízení odepíše keramickou pec do deseti let. Do soutěže na výměnu oken v Besedě vstoupily
celkem čtyři firmy. Zatím touto akcí nebyla pověřena žádná, neboť nedošlo k ujednocení
navrhovaných prací. ČEZ Distribuce může v Mlýnské ulici využít při pokládání kabelové
přípojky nízkého napětí zvláštního režimu. Kalendář na rok 2011 bude prodáván za cenu 150,Kč s DPH. Radní pak diskutovali o situaci na úseku zimní údržby. Pan starosta a pan Vágner
seznámili přítomné s možnostmi nových typů veřejného osvětlení LED diodami. Vedoucí
pečovatelského domu paní Jaklová byla navržena do Krajské poradní skupiny Kraje Liberec
pověřeného vedením rezortu sociálních věcí.
20. prosince byli radní seznámeni ústy zástupců firmy Moderní prostředky s nabídkou na
výměnu stávajících lamp veřejného osvětlení na osvětlení pomocí LED diod. Firma nabídla
instalaci tří až čtyř lamp na zkoušku. Před rozhodnutím bude zjištěna svítivost stávajícího
osvětlení a následně osvětlení nového. Pan Melichar bude moci v katastru města provádět
odtahovou službu jen na pokyn městského policisty nebo Policie ČR. Firma Warmnis
vykalkulovala cenu tepla ve výši 579,79 Kč/GJ, radní neměli připomínek. Jako náhradu za auta
pokrytá popílkem při pálení větví v prostoru parku u nádraží bude devíti poškozeným
vyplacena náhrada po sto padesáti korunách. Příslušný pracovník, který spalování provedl,
bude potrestán výtkou případně i jiným postihem. Příští ročník Rallye Bohemia proběhne ve
dnech 1. – 3. července 2011. Radní neměli připomínek k uzavření některých komunikací. Na
jednání bylo dále rozhodnuto o tom, že sál Besedy bude po provedených akcích protokolárně
předáván. Ples TJ Spartak ZEZ bude konán 26. února. Přítomní zaujali negativní stanovisko k
sponzorské účasti na akci Nejlepší sportovec Jablonecka za rok 2010. Rada se rozhodla
nereflektovat na připomínky nájemců bytů ohledně stanovení nájemného dle nové metodiky.
Manželé Sedláčkovi budou vypovězení z bytu v čp. 472 pro neplacení nájemného. Pronajaty
byly pozemky 968/5 a 934/12 v katastru Rychnova. Pozemky 933/3 a 968/4 rovněž v katastru
Rychnova lze prodat nebo pronajmout majitelům sousedních parcel. Zatím byl pozastaven
výkon usnesení zastupitelstva č. 143/10 ohledně pozemku 1370/1 v témž katastru. Komise pro
výběrové řízení bude pracovat ve složení Ing. Žabka, Bc. T. Haška, J. Menhart, Ing. I.
Pořízková, J. Benešová a J. Kovařík. Padlo rozhodnutí, že dne 27. prosince bude svoláno
zastupitelstvo, aby mohla být projednána poslední rozpočtová opatření v roce. Z připomínek
vyplynul požadavek častější informovanosti rady o akcích prováděných ve městě, starosta byl
pověřen případným získáním financí z nadačního fondu ČEZ Oranžová hřiště pro jeho
realizaci v areálu mateřské školy. Firma Gallos předložila za práce v čp. 171 fakturu, která
neodpovídá předložené nabídce. Pan Štrojza neprodá pozemek u mateřské školy, kde město
zamýšlelo pro toto zařízení vystavět parkoviště. Přítomní se seznámili s konkurenční nabídkou
na nákup projektoru. Rozhodnutí o jeho koupi padne v roce 2011. Na webových stránkách
města budou shromažďovány informace o zimní údržbě.
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Počasí roku
Počasí přinášelo v letošním roce celou řadu doslovných kotrmelců, o nichž se zmiňuji i na
jiných místech kroniky. Je jistě dobře, že naše město nebylo postiženo enormními výkyvy
počasí, jak tomu bylo jinde. Dle českých meteorologů a Národního úřadu pro oceány a ovzduší
USA rok rozhodně patřil k nejteplejším od roku 1880, kdy se začaly měřit teploty na celé
planetě. Kombinované teploty povrchu planety a oceánů se zvýšily o 0,62 stupně nad průměr
20. století. Ten činil 13,9 stupně. Rok 2010 však vyrovnal jen rekord roku 2005. Mimo jiných
ukazatelů však množství srážek dosáhlo absolutně nejvyšší hodnoty v celé sto třicet let staré
historii měření. Tato skutečnost dle odborníků svědčí o tom, že častější intenzivní bouřky a
následné záplavy jsou důsledkem výrazných teplotních změn v atmosféře. Tepleji bylo skoro
na všech místech. Největší rozdíly proti průměru byly zaznamenány v Kanadě, na Aljašce, v
tropické části Atlantského oceánu, na Středním východě, ve východní Evropě a severní Africe.
Globální průměrná teplota povrchu planety vzrostla od roku 2000 o více než jeden stupeň.
Ale jak bylo v Rychnově? První týden ledna se ranní teploty pohybovaly v rozmezí od mínus
šesti do mínus dvanácti stupňů, přes den teploměr ukazoval i mírně nad nulu. Většinou bylo
zataženo, zřídka polojasno, sněžilo jen sporadicky, ale podyma náladě příliš nepřidávala. Tak
bylo prakticky až do poloviny ledna. Jen 9. ledna ranní teplota spadla pod mínus dvacet
stupňů, přes den zůstala rtuť teploměru v poměrně vysokých záporných hodnotách. Pak až do
konce měsíce teploty koketovaly s nulovými hodnotami, ba dokonce mírně tálo. Na sluníčku
bylo velmi příjemných osm až deset stupňů.
V podobném duchu se nesl únor, jen 7. února se ochladilo poměrně citelně až na hodnoty
blízké patnáctce. Bylo polojasno až zataženo, mírně i sněžilo. Od 18. února bylo solidně s
teplotami mírně nad nulou ráno, přes den hlavně za jasných dnů výrazně více. Až do konce
měsíce bylo celkem pěkně. Ledy z Mohelky odešly, tání postihlo nejen selskou stranu, ale
postupně i stráně pod Kopaninou.
V březnu zataženou oblohu, ze které občas vypadával sníh, střídalo polojasné počasí. Až do
17. března bylo ráno i přes mínus deset stupňů. Pak se oteplilo, poslední březnový týden
zaznamenal svými teplotami nad deset stupňů definitivní konec sněhu. Mohelka se sice mírně
vzdula, ale ke konci měsíce se již jen líně vlekla svým korytem, jak je to jejím zvykem.
Přívlastek rozmarný měl duben jen na svém začátku. Tehdy bylo ráno pod nulou, ale přes den
lákaly poměrně vysoké teploty, ač foukal studený vítr, na vycházky do přírody lidi, kvetly
bledule, kočičky se barvily do žlutavého pylu. Povelikonoční období charakterizovaly dny s
ranními teplotami mírně pod i nad nulou, ve dne slunce dokázalo prohřát krajinu na více než
deset stupňů. Mírné deště a studený vítr a občasná ranní jinovatka nebyly příliš příjemné, ale
za jasného počasí teploty přesahovaly i patnáctku.
Počátek května začal zataženou oblohou, občasným deštěm, teploty od rána až do odpoledních
hodin měly rozmezí mezi pěti až patnácti stupni. Jinak v celém průběhu měsíce občas ze
zatažené oblohy přicházel déšť. Ani „zmrzlí muži“ nepřinesli výraznější pokles teplot. Bylo
mezi osmi až třinácti stupni.
Červen zahájil jasným nebo polojasným počasím, ale s denními teplotami přes dvacítku. 10. a
11. června se sloupec teploměru zamodral na třiceti stupních. Deště však bylo poskrovnu. Dá
se říci, že až do 17. bylo krásně, odpoledne pravidelně přes třicet stupňů, na slunci až o deset
dílků více, objevily se dokonce i tropické noci. Mohelka a především potůčky, které ji napájejí
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z místních lesů, ztrácely stále více vodu. Přírodě v červnu napomáhaly občasné přeháňky a
výjimečné bouřky doprovázené deštěm. Poslední dny června a nadcházející červenec přinesly
parádní počasí s denními tropickými teplotami i přes třicet stupňů a tropickými nocemi.
Opékat se na českém sluníčku při teplotách blížících se čtyřicítce rozhodně uspokojilo i
každého milovníka středomořského počasí.
5. až 6. července se ochladilo, z dvacítky stupňů na lidi po proteplených dnech skutečně čišel
chlad. Za krátký čas však slunce znovu nemilosrdně pražilo a i v našich podmínkách se teploty
blížily třiceti pěti stupňům. Po 18. červenci se obloha zatáhla, ochladilo se, což lidé přivítali.
Jen 22. bylo úmorné vedro, které přerušila bouřka se silnou dešťovou přeprškou. Do konce
měsíce se teploty ustálily kolem dvaceti čtyř stupňů, a hlavně v noci i zapršelo.
Od počátku srpna přicházely deště, které však neměly v našem městě přívalový charakter, jak
tomu bylo na Liberecku, Frýdlantsku a Děčínsku. Ale Mohelka se zvedla. I jí protékala voda
zkalená zemědělskou a lesní půdou, znečišťovaly ji rovněž vody z ulic, kanalizace nebyla
schopna přijímat vodní spousty. Silné deště srazily denní teploty ke dvaceti stupňům. V lesích
se opakovala situace z loňského roku. Kdysi se v Podkrkonoší říkalo houbám „chleba
chudých“. Letos měli hody všichni lidé, kteří vyrazili do lesů. Vraceli se z nich s bohatě
plnými košíky. Je až neskutečné, kolik plodin z lesů včetně hub si dle statistiků odnášejí naši
občané. Pak z věčně zatažené, zřídka polojasné oblohy padaly vodní kapky, občas zabouřilo.
14. srpna se přiřítil vítr, který napáchal značné škody. Přesto však bylo stále teplo, přes den až
kolem dvaceti šesti stupňů. Ač na řadě míst znovu zahrozily i malé vodní toky, Mohelka ze
svého koryta nevystoupila. Konec měsíce provázela zatažená obloha, občas mžilo nebo pršelo.
Příroda zahrozila znovu 27. srpna. Po bouřce se naplnila koryta toků až ke svému okraji,
Mohelka byla opět blátivou bouřící stokou. Denní teploty nepřekročily dvacet tři stupně.
Ze zatažené oblohy pršelo i na začátku září. Ochladilo se, ranní teploty byly v rozsahu pěti až
sedmi stupňů, přes den pak kolem patnácti. Přílivům deště odpovídaly hladiny potoků, v lesích
bylo nezvykle vlhko, což nesvědčilo ani růstu hub. I druhý týden se nelišil příliš od začátku.
Jen 6. září zamířil sloupec teploměru po ránu nezvykle nízko až téměř k nule, přes den byl
dvojnásobek. Pak na několik dnů bylo přece jen poněkud tepleji, dokonce přes dvacítku. Od
20. se na plných pět dnů vyjasnilo. Denní teploty navnadily majitele pouťových atrakcí, aby
houfně směřovali svá auta do našeho města. I trhovci byli natěšení, což dokázali v
předpouťovém dni instalací svých krámků. Leč jejich očekávání zhatilo doslova psí počasí. V
Rychnově nepršelo, ale lilo, jako když konev obrátí. Ke všemu se přiřítil i silný vítr. Plocha
parkoviště za Mohelkou se naplnila kalužemi vody, rozvztekaná Mohelka hrozila, že se
nevejde pod nosníky mostků. Vidina tučných zisků byla ta tam. Ani nejodvážnější pouťovníci
si nedovolili vyrazit na náměstí a nasednout na některou z atrakcí. Pouť zkrachovala. Pokud se
pamatuji za padesát jedna let, které jsem prožil v Rychnově, to bylo poprvé. Z pouťových dnů
snad potěšila pouze kaskáda raket vypálených v předvečer výročí české státnosti. I zbytek
měsíce září propršel, na své si přišel i vítr. Teploty ráno koketovaly s nulou, přes den s
hodnotami do dvanácti stupňů.
Nejinak začínal říjen. Výrazným prvkem té doby bylo inverzní počasí. 10. října se vyjasnilo,
ale rána byla chladná, na teploměru nechyběly záporné hodnoty, denní pak jistě nedosáhly ani
patnácti stupňů. Nepříjemnost sychravých dnů násobily i opakující se mlžné opary. Jen po 27.
říjnu se vyjasnilo a alespoň na kratší dobu zmizela říjnová šeď. Zima se hlásila o své. Ráno nás
probouzely trvale nulové hodnoty, jen sluníčko ve dne zlepšovalo náladu nějakými osmnácti
stupínky.
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Až po 14. listopadu se znovu pochmurná podzimní nálada začala vylepšovat. Obloha se
vyčistila, ale silný vítr, který s ní přišel, ztěžoval práci fasádníků na škole, kteří však se svojí
prací měli být dávno hotovi. Krátké zlepšení počasí netrvalo dlouho. Pak vše začalo na stejnou
notu. Zatáhlo se, a výrazně se ochladilo. Vždyť přes den byly jen tři stupínky nad nulou a 23.
listopad u nás odstartoval sněžení. Následující dny přinesly namrzlé silnice, vše začal ovládat
sníh.
Počátkem prosince začaly nemilosrdné noční mrazy, 2. prosince rtuť spadla na mínus
sedmnáct, přes den jsem naměřil jedenáct stupňů pod nulou. Sněhová vrstva dostoupila na
třicet až čtyřicet centimetrů, vše k nemilé potěše majitelů domů, chodníků i sněhové služby ve
městě. Sněžilo bez přestání až do 21. prosince pouze s mírnými přestávkami. Sněhové
mantinely kolem silnic a ulic utěšeně rostly, lidé se brodili ve sněhové záplavě. V následujících
dnech přišla mírná obleva a kruté mrazy alespoň na kratší čas poněkud polevily. To však bylo
jen nakrátko. Od druhého svátečního dne až do Nového roku pěkně mrzlo. I denní teploty si
zahrávaly s mínus deseti stupni. Bylo jakési velebné klidno. Jen občasné sněhové vločky se
snášely k zemi. Lyrické duše mluvily o ladovských Vánocích, silničáři i řidiči dopravních
prostředků prožívali se spoustami sněhu „své“, milovníci lyží mohli v nezvykle brzkou dobu
vyrážet na zasněžené svahy. Jen občasná mlha a nízká oblačnost nedovolovaly pronikat
slunečním paprskům až k bílým sněhovým záplavám. Lidi většinou těšilo, že po letech mohli
Vánoce i Nový rok přivítat na sněhu.
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