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Rok 2011 mnozí politikové a renomovaní komentátoři sdělovacích prostředků označili jako rok nadějí i strachu. Světovou politickou scénu nastartovalo „arabské jaro“. 
V průběhu roku došlo v řadě arabských zemí k výbuchům nespokojenosti lidí především tam, kde panovala dlouhodobá diktatura, ať se její představitelé oficiálně označovali za prezidenty, plukovníky či jinými hodnostmi, a její většinou zkorumpované vlády nebo armády. 
Tunisané zahájili období „jasmínové revoluce“ již na konci roku 2010. Jejich prezident ze země 14. 1. uprchl. V únoru letošního roku byl smeten egyptský prezident Husní Mubarak. Přibližně o půl roku později rebelové zmasakrovali libyjského vůdce plukovníka Muamarra Kaddáfího. V listopadu odstoupil jordánský král. Neklid vládl v Alžírsku, Maroku i Saudské Arábii. Bahrájánskou nespokojenost mas utopil v krvi proamerický král. Spolupráce rebelů se západními mocnostmi a podpora vojsk NATO i situace v zemích vedly renomované novináře stále častěji ke konstatování, že vlastně v zemích, kde byla smetena bývalá elita, došlo pouze k nastolení elit jiných s cílem získat moc, majetek a nesmírné přírodní bohatství, hlavně pak ropu.    
Dle BBC ztratily státy, kde k revolučním výbuchům došlo, na padesát pět miliard dolarů, což se výrazně negativně odrazilo na HDP a deficitu rozpočtů těchto zemí.   
V Sýrii tlumil občanskou nespokojenost pomocí svých vojáků prezident Asad. Své sehrálo působení Číny a Ruska v Radě bezpečnosti Organizace spojených národů, které se za Asáda postavily.   
Rok přinesl řadu revolt i ve vyspělých zemích světa. Roznětkou pro ně se staly narůstající rozpory mezi chudobou na straně jedné a nezřízeným hromaděním majetku na straně druhé.   
V letních měsících vzniklo v USA hnutí „Okupujte Wall Stret“, které našlo stoupence v patnácti stech městech světa. Likvidace táborů demonstrantů a policejní obušky stály za smrtí čtyř demonstrantů. I Anglie zažila řadu velmi horkých dnů za nepokojů především mladých lidí nespokojených se životními podmínkami a neadekvátním chováním policisty, který zastřelil černocha. Londýn i řada anglických měst byly zasaženy vlnou rabování, žhářství, ničení soukromého vlastnictví i veřejného majetku. Soudy nad tisíci nespokojenců byly exemplární.   
V červenci stávkovali studenti v Izraeli, chilští vysokoškoláci obsadili tamní senát, aby vyjádřili svoji nespokojenost s placením školného. Podobné akce proběhly i v řadě evropských zemí.   
Ekonomická situace v Řecku, Španělsku, Portugalsku, ale i v Itálii vedly k vládním změnám. Zdražování a vládní škrty měly uklidnit situaci. Opak však byl pravdou. Časté stávky a projevy nespokojenosti situaci gradovaly. Jen vysoce aktivní úsilí německé kancléřky Merkelové a francouzského prezidenta Sarkozyho zabránily rozvratu Evropské unie a její měny.   
O skutečné progresi hospodářství se světu ve většině případů jen zdálo. Tu zaznamenaly jen některé země Asie, nesporný prim v tomto ohledu hrála pouze Čína.   
Mezi významné dny roku se zapsal negativně 11. březen. Nejsilnější vlna tsunami, jaká kdy Japonsko zasáhla, připravila o život dvacet tisíc lidí a zdemolovala krajinu na severovýchodě ostrova Honšů. Vodní živel zalil a poničil elektrárnu v prefektuře Fukušima. Jen díky nesmírnému úsilí Japonců a jejich vrozené kázni a obětavosti se podařilo oblast uchránit před daleko hroznějšími následky, než tomu bylo v Černobylu v roce 1986. Neštěstí ve Fukušimě vyvolalo světovou polemiku o osudech jaderných elektráren. Některé země, jako například Německo, se rozhodly s nimi rozloučit, jiné včetně Japonska si bez nich nedovedou existenci národní ekonomiky představit.   
Až do finální akce amerického komanda, kterému se 2. května podařilo zabít nejhledanějšího teroristu světa Usámu bin Ládina, se Američanům podařilo akci zatajit i před samotnými Pákistánci. Ládinova smrt přinesla ostrou demarši místních orgánů proti postupu vražedného komanda. Není bez zajímavosti, že pákistánský lékař, který pomohl americkým tajným službám Ládina identifikovat, byl místními soudy odsouzen na třicet tři roky za velezradu.   
Hrůzné byly informace o zabíjení náhodných obětí ve školách, na veřejnosti i v armádě a o vražedných choutkách některých příslušníků okupačních jednotek na prostém obyvatelstvu. Nejotřesnějším případem bylo vraždění neonacisty Nora A. Breivika (třicet dva let), který po atentátu v norském hlavním městě chladnokrevně na ostrově Utoa 22. června zabil přes sedmdesát většinou velmi mladých lidí.   
Svět trpěl nedostatkem potravin zvláště na africkém kontinentu. Hladomor krutě postihl především Somálsko.   
S vnitřními problémy se potýkaly i vládní garnitury v sousedních zemích. Rusové demonstracemi vyjádřili svoji nespokojenost se staronovým prezidentem země V. Putinem. Na Slovensku parlament neschválil 11. října přistoupení k záchrannému fondu eurozóny. Protože s tímto hlasováním spojila premiérka Iveta Radičová také vyslovení důvěry vládě, padla tím celá vláda. Premiérka Radičová pokračovala v řízení země až do termínu předčasných voleb, které parlament stanovil na 10. března následujícího roku. V listopadu došlo u příležitosti devadesátého třetího výročí vyhlášení polské nezávislosti k ostrým střetům mezi demonstranty a polskou policií.  
Dvě miliardy lidí planety Země ať již přímo, nebo hlavně pomocí sdělovacích prostředků sledovaly 29. dubna svatbu následníka britského trůnu prince Wiliama s krásnou, byť neurozenou vysokoškolskou láskou, ale rozhodně ne chudou C. Middletonovou z anglického Readingu (hrabství Berkshire). Byl to jistě krásný, byť předčasný dárek britské královně Alžbětě II., která 6. února příštího roku oslaví šedesát let na trůně Commonwealthu. Královna, Wiliamova babička, navíc v dubnu slavila své 85. narozeniny. 
31. října vešlo ve známost, že planetu Zemi obývá sedm miliard lidí, o čemž se zmiňuji na jiném místě. Občan s pořadovým číslem osm miliard by měl přijít na svět za nepříliš vzdálených šestnáct let v roce 2027.   
Dobrou zprávou pro Iráčany i svět byl po téměř devítiletém pobytu amerických vojáků v zemi jejich odchod k poslednímu dni roku. Američané zde ztratili na čtyři tisíce pět set vojáků, američtí poplatníci museli oželet téměř bilion dolarů. Počet mrtvých Iráčanů je odhadován včetně civilního obyvatelstva na sto deset tisíc. Agentura Reuters v komentáři k odchodu amerických vojsk napsala: „…odešli jako okupanti, kteří přes sliby o bezpečnosti a stabilitě za sebou zanechali zabíjení, ruiny a nepořádek.“ 1. leden byl v zemi vyhlášen na věčné časy za státní svátek.             
Nové poznatky nutné pro budoucí lety s lidskou posádkou do vesmíru, a především k planetě Mars, přinesl několikaměsíční simulovaný let skupiny „pozemských“ kosmonautů, kteří vykonávali, ač na planetě Zemi, stejné činnosti jako při „ostrém“ letu k Marsu.
Rok 2011 se v naší zemi ukázal po politické stránce značně horkým. Přes odpor premiéra prosadil ministr vnitra R. John do funkce policejního ředitele P. Lessyho. Řádně se zakývalo křeslo pod ministrem A. Vondrou v návaznosti na proplýtvané stamiliony v souvislosti s předsednictvím naší země v Evropské unii. Ministr financí M. Kalousek platby firmě ProMoPRO označil za „nestandardní zlodějinu.“ Dlouhou dobu jsme mohli číst o promrhané záležitosti dvanácti miliard, které republika mohla získat v kauze Mostecké uhelné společnosti. Horký brambor zameškaného připojení se k mezinárodní žalobě putoval od ministra M. Kalouska přes řadu dalších vysokých státních úředníků. Obě aféry však stejně, jako celá řada dalších, vyšuměly do ztracena, viníky se „nepodařilo odhalit“.   
Výše DPH často vedla do křížku četné politiky, najmě M. Kalouska z TOP 09 a V. Bártu ze strany Věci veřejné. Pochopitelně, že opoziční politici využívali půtek k prosazování svých politických zájmů.      
Skandál kolem Bártovy společnosti ABL zlomil vaz nejen jemu, ale i ministru vnitra R. Johnovi. Oba byli ze svých funkcí “odejiti“. Johna nahradil ve funkci J. Kubice, který byl znám z předchozích let z kauzy s prozrazením důvěrných zpráv, pro Johna byla pracně vytvořena jiná funkce. Do vlády se dostala K. Peake jako protikorupční místopředsedkyně vlády (z Věcí veřejných). Vládní krizi řešil silou své osobnosti prezident republiky V. Klaus. V průběhu roku se se svými vládními křesly, vedle již zmiňovaných, loučil ministr průmyslu, ten „odklonil“ při rozvodovém řízení „pouhých šestnáct milionů“ ze společného majetku rodiny ve prospěch své matky. Dále ministr zemědělství, kultury i životního prostředí. Zuby nehty se držel přes odpor učitelského stavu ve funkci ministr školství, dle prezidenta republiky „nejlepší polistopadový ministr školství“.   
Komunální volby, ač byly záležitostí minulého roku, nepřinesly pro řadu nedostatků a volebních podvodů v některých obcích nová zastupitelstva. Na mnohých místech byly proto volby opakovány, jako například v Českém Těšíně, Jirkově na Chomutovsku i v Krupce. K výše uvedeným místům se „připojily“ i menší obce, kde nebylo možno získat kandidáty do zastupitelstev vůbec.    
Letošek měl své specifikum ve sčítání lidu, bytů a dalších vybraných ukazatelů. Akce zabezpečovaná deseti tisíci sčítacími komisaři byla provázena občasnými problémy spočívajícími ve zhroucení informačního systému, komisaři ne vždy dokázali navštívit občany svých okrsků. Sčítání přišlo na dvě a půl miliardy korun a vyhnulo se mu dle ČSÚ pouze dvě stě třiatřicet oprávněných občanů, za což jim hrozila pokuta deset tisíc korun. Škoda, že se v tisku objevily pouze některé sporadické výsledky sčítání. Dotazem jsem zjistil, že je nemají ani příslušné místní úřady.   
Poslanci spěchali s novým občanským zákoníkem. Snad proto se do připravované verze dostaly znovu i méně podstatné skutečnosti. Po celý rok se táhlo řešení „studia nestudia “ některých takystudentů na Právnické fakultě Západočeské university v Plzni. Řešení osudu šestnácti set současných studentů této vysoké školy bylo ve vzduchu i v poslední den roku.   
Tvrdá jednání mezi lékaři a ministerstvem zdravotnictví o navýšení platů ukončil v jarních měsících příslib ministra a pohyb platů lékařů o pět až osm tisíc korun vzhůru. Závěr roku však ukázal, že finance na další zvyšování mezd chybí. Lékaři od radikálního hesla jara: „Děkujeme, odcházíme,“ přišli s novým: „Zůstáváme, splňte sliby.“ Pro budoucnost uvádím, že se připravovalo rozvázat pracovní poměr na tři tisíce pět set šestasedmdesát lékařů. Na základě memoranda ze 17. února jim byl nejen navýšen plat, ale i přislíbeno, že všichni budou vzati zpět na svá pracoviště. Tento požadavek nebyl vyslyšen v případě šéfa Lékařského odborového klubu ČR MUDr. M. Engela, hlavního mluvčího ve sporu lékařů s ministerstvem. V roce 2013 by platy lékařů měly dosáhnout trojnásobku průměrné mzdy v ČR, tedy u kvalifikovaných lékařů až kolem sedmdesáti dvou tisíc. Došlo k soustavnému zvyšování podílu pacientů na finančním krytí léků. Na druhé straně Všeobecná zdravotní pojišťovna dokázala doslova vyhodit 1,8 miliardy za elektronické zdravotní knížky, které se ukázaly být nefunkční.
Smrt Ctirada Mašína v srpnu roku 2011 znovu rozpoutala vášnivé diskuse o tom, zda skutky jeho skupiny, které doprovázely jejich cestu do exilu, je nutno ocenit či nikoliv. Názory se lišily nejen mezi občany, ale i politiky.         
Prudké polemiky vyvolala myšlenka návratu majetku církvím, který jim byl konfiskován po roce 1945, a finančních kompenzací ve výši padesát devět miliard splatných do třiceti roků (s úroky by se kompenzace vyšplhaly na zhruba devadesát miliard). Proti zámyslům vystupovali především levicoví politikové, časté byly i připomínky odborníků a historiků.    
Středoškoláci skládali prvně dlouhodobě připravované státní maturity. Ty však nedopadly příliš slavně. Pokud použiji studentského slangu, rupla jich však plná čtvrtina. Po miliardové investici vynaložené na tento úkol ministerstvem školství tedy nic z toho, co bylo očekáváno. Ministr Dobeš přišel i s myšlenkou testování žáků škol základních a výukou k národní hrdosti. Co by se v tomto předmětu učilo a především jak, již neřekl. 
Po zemích českých se šířila nespokojenost s připravovanými vládními reformami, především s reformou zdravotní a důchodovou, stále více byly sledovány vládní myšlenky zvyšování daní z přidané hodnoty a záležitosti kolem zdanění. V zemi proběhla řada stávek. Největší z nich byla stávka dopraváků v měsíci červnu. Na regionálních stávkách vystupovali lékaři stejně jako státní zaměstnanci. O korupci a zpronevěry i v nejvyšších politických postech nebylo nouze. Stačí připomenout aféry kolem obrněnců Pandur i vojenských Tater. To však jsou pouhé zlomky kauz, které ve svých souhrnech jdou do miliard. Svoji nespokojenost s finančními prostředky vyjádřili i pedagogičtí pracovníci počínaje mateřskými školami jednohodinovou stávkou. Nespokojeni byli i důchodci, jimž vláda připravovala snížení valorizace důchodů zhruba o polovinu od 1. ledna následujícího roku. 
Březnové dny přinesly rozuzlení loňské pedofilní vraždy devítileté Aničky Janotkové z Prahy. Její ostatky byly nalezeny 16. března v pražské Troji. Ještě týž den byl dán do vazby podezřelý z její vraždy O. Tomek. Jmenovaný se ve vězení pokusil o sebevraždu. Krátce po ní 21. března zemřel.
Letos k pedofilním vraždám nedošlo, ale rok byl hrůzný tím, že sexuálně zneužíváno a týráno fyzicky i psychicky bylo 6 642 dětí, po stejném počtu dětí a mladistvých pátrala policie a pracovníci sociálních služeb. Nejotřesnějším byl případ terorizovaného Dominika a „vlčích dětí“, které ve svém dětství nepoznaly reálný svět kromě pohledů z okna.  
Teprve letos byla na doživotí odsouzena žena, která v obci Široký Důl na Svitavsku zavraždila v roce 2010 své čtyři nezletilé děti. Stejný osud potkal i ženu z Frenštátu pod Radhoštěm za vraždu novorozence. Po svém činu dokázala klidně odjet se svým přítelem na dovolenou do ciziny. Jen shodou okolností nedošlo ke smrti dívky, které matka podala k pití fridex. Letos rostly nejen majetkoprávní delikty, ale okrádáni byli důchodci, nesvéprávní a invalidní lidé. Odsouzeníhodné jsou vraždy starších lidí a bezdomovců, na nichž se podíleli i mladí lidé, ba i příbuzní obětí.
Nejen Francouze, Angličany, Rumuny a třebas i Bulhary trápily romské otázky. Stejně tomu bylo i v naší republice. Zápalnou šňůrou se staly události ve Šluknovském výběžku, hlavně v Novém Boru, Rumburku a ve Varnsdorfu, ale zhruba ve více jak dvaceti dalších místech naší republiky včetně třeba Tanvaldu. Především ve Šluknovském výběžku byly k nastolení klidu nasazeny policejní pořádkové síly, aby zamezily střetům mezi minoritní a majoritní části obyvatelstva. O romské otázce letošního podzimu a počínající zimy se zmíním na jiném místě kroniky. 
18. prosinec se stal smutným dnem naší historie. Po dlouhotrvajících nemocech zemřel první český prezident Václav Havel. Jeho skon vyvolal vlnu smutku a soustrasti v naší vlasti. 
Rok 2011 přinesl celou řadu úspěšných výsledků našim sportovcům. Nedostižná byla rychlobruslařka Martina Sáblíková. Soupeřky, až na malé výjimky, se jí i při vrcholných evropských a světových závodech dívaly z uctivé vzdálenosti na záda. Přes její vynikající výsledky se královnou sportu pro letošní rok stala Petra Kvitová. Po letech putovala vítězná mísa wimbledonské vítězky do naší republiky, tenistka dovedla družstvo žen k vítězství ve Fed Cupu, ovládla i Turnaj mistryň, zvítězila doslova na desítkách tenisových turnajů, které v průběhu roku proběhly. Úspěšní byli skifaři. O. Synek dominoval na Bledu svojí zlatou a stříbrnou medailí, jeho kolegyně M. Knapková rovněž nenalezla přemožitelku. Dařilo se atletům, ale pouze na Mistrovství Evropy. Čtyři medaile je namlsaly, ale ambice na Mistrovství světa v Tegu naplnila jen jablonecká rodačka oštěpařka B. Špotáková svou stříbrnou medailí. Cyklokrosař Z. Štrybar a biker J. Kulhavý si z mistrovských světových soutěží přivezli rovněž zlato. Klobouk dolů je třeba smeknout před nestárnoucím J. Váňou. Letos ozdobil svoji kariéru osmým vítězstvím na Velké pardubické. Naši fotbalisté se po peripetiích probojovali v závěru roku na Euro 2012. Nejúspěšnějším kolektivním sportem se stal lední hokej. Na Mistrovství světa v Bratislavě si hráči ozdobili své hrudi bronzovými medailemi. Svůj triumf symbolicky věnovali svým bývalým spoluhráčům a kamarádům K. Rachůnkovi, J. Vašíčkovi a J. Markovi, kteří zahynuli při leteckém neštěstí poblíž města Jaroslavi, jehož jméno, nosili v klubovém znaku Lokomotivu. Teprve jako třetí český klub pronikla Viktorie Plzeň do prestižní Ligy mistrů, kde si vůbec nevedla špatně. Novak Djokovič se zcela rezolutně posadil na pomyslný trůn světových tenistů.  
Jamajčan U. Bolt, současný nejrychlejší člověk planety Země, musel spolknout na světovém mistrovství hořkou pilulku, když byl vyloučen pro pokažený start ze své parádní disciplíny -běhu na sto metrů. Vše si plně vynahradil na dvojnásobné trati a ve štafetě. 
Se světem se letos rozloučily desítky osobností ze všech oblastí života lidské společnosti. Jednalo se například o oblíbeného politika J. Dientsbiera, seniora, televizní hlasatelku M. Vostřákovou, Ivana Martina Jirouse. Po dosažení požehnaného věku sta let odešel filmový režisér Otakar Vávra, svými vtípky a zpěvem nepotěší své fandy Ivo Pešák. Již nikdy nenapíše povídku nebo román o životě Židů za II. světové války spisovatel Arnošt Lustig. Naše země se rozloučila s prvním prezidentem samostatné České republiky Václavem Havlem, který skonal 18. prosince.  
Od letošního roku na nás nebude mhouřit oko v nových filmech detektiv Columbo Petr Falk. Odešla půvabná a bouřlivý manželský život prožívající osminásobná manželka a idol mužů všeho věku slavná Kleopatra Elizabeth Taylor. Ostatky posledního následníka rakousko-uherského trůnu spočinuly v chrámech Vídně a Budapešti. V závěru roku skonal kontroverzní politik KLDR z rodu Kimů - Kim Čong-il, zemřel i „vizionář, který dal počítačům duši „otec iPodu, iPadu či iPhonu Steve Paul Jobs. Naposledy zatleskali fanoušci sportovním idolům fotbalistovi Jánu Popluhárovi a slavnému švédskému hokejistovi Svenu Tumbovi Johansonovi.   
     
Jak šel čas v našem městě.
Počátek roku 
Letošní rok začal ve znamení Slunce. Na zatmění, ke kterému došlo již 4. ledna, se těšily desítky lidí. Mezi nimi i bývalý rychnovský občan pan Josef Krutský, na kterého si starousedlíci dobře pamatují, vyměnil policejní stejnokroj a svoji lásku ke psům za lásku k přírodě. Právě v prvních dnech roku byl ve svém živlu. Přípravy na pozorování nezvyklého úkazu mu zabraly spoustu času. Aby nebyl v pozorování rušen pouličním osvětlením, vyměnil pohodlný život v Jablonci a dříve v Rychnově za pobyt na Jizerce, kouzelném místě Jizerských hor. Pan J. Krutský, se kterým jsme měli možnost se několikrát seznámit na stránkách regionálního tisku, patří rozhodně k těm, kdož se dokážou podělit s kterýmkoliv zájemcem o své zkušenosti a poznatky. Důstojně se řadí, byť již není občanem našeho města, mezi ty, jejichž koníčky je odlišují od zájmů běžné populace.
    
Ples Mysliveckého sdružení Dolina 
I letošní plesové období zahajovali v našem městě členové Mysliveckého sdružení Dolina. Dne 15. ledna se spolu se svými přáteli a občany města sešli v sále Besedy, aby se pobavili a zatančili si za zvuků taneční skupiny Index. Zábava byla pěkná, tombola a myslivecká kuchyně potěšily více než dvě stovky návštěvníků. 

Krádež v novinovém stánku  
V noci z 12. na 13. ledna vnikl do novinového stánku na našem náměstí neznámý poberta. Vypáčil ochrannou roletu a poškodil i mříž, která mu bránila proniknout do stánku. Předmětem jeho zájmu nebyly cigarety a vůbec ne tiskoviny, ale hlavně lístky městské hromadné dopravy a především dálniční známky. Pochopitelně, že nepohrdl ani finančním obnosem, který ve stánku nalezl. Psát o tom, co by bylo, kdyby byl odhalen, je celkem zbytečné. Jistě si svoji akci dobře naplánoval. 
 
Tragické smrti občanů města  
Letošní zima přinesla tragická úmrtí dvou občanů města. 17. ledna zemřel v důsledku podchlazení organismu a následného zápalu plic pan R. Alex. O čtrnáct dnů později ukončila svoji cestu životem po pádu do potoka Maděrka a následném podchlazení organismu paní Rambousková. Naposledy si zima vyžádala umrznutí občana města J. Helligera - Schmieda při pověstném pádu teplot o silvestrovské noci 31. 12. 1978. Tehdy jen málokdo předpokládal, že rozdíl mezi podvečerní a ranní teplotou poklesne o více než dvacet stupňů Celsia.  

Smyk po sněžení 
26. ledna dostal řidič Octavie na namrzlé a zasněžené vozovce ve směru od Rychnova do Jablonce nad Nisou v podvečerních hodinách smyk. Po pověstných hodinách nezvládl řízení a skončil mimo vozovku v příkopě. Na jednu stranu měl štěstí, že z ošemetné situace vyvázl bez zranění, na straně druhé musel na místě otevřít peněženku a strážcům zákona proplatit blokovou pokutu. Oprava auta byla odhadnuta na téměř stotisícovou částku.   

Olympiáda v mateřince  
Přes zataženou oblohu a příděl nového sněhu v předchozích dnech se na konci ledna žáci naší mateřinky pustili s vervou do svých v pořadí již třetích zimních „olympijských her“. Děti byly rozděleny do dvanáctičlenných kolektivů. Při slavnostním slibu jsme tak mohli sledovat borce reprezentující Zelenou louku, jiní Žlutou pampelišku, děti ze země Koťat nebo Žabek, či skupinu, která dorazila až z krajiny Proutěného košíku. Jisté však je, že se všichni vyřádili na „ježdících“, absolvovali slalomovou dráhu, házeli kuličkami na sněžného medvěda, zdolávali dráhu vytvořenou ledovými krami. Mezi rozvážné a spravedlivé rozhodčí patřily především pedagožky, své penzum rozhodcovské práce odvedli i obrovští sněhuláci. Vítězové obdrželi medaile k nerozeznání od pravých olympijských, všichni si pak odnesli drobné dárky a účastnické diplomy. Olympijský den rozhodně splnil svůj úkol. Potěšil děti a vedl je ke sportování na zdravém vzduchu.  

Janička z babyboxu  
Možná, že budou tací, kteří si pomyslí, že následující zápis nepatří do naší městské kroniky. Ale já se domnívám, že opak je pravdou. Mnozí z nás třeba ani nevědí, že v nedaleké jablonecké nemocnici jedno z takových zařízení máme. V českých babyboxech již bylo umístěno čtyřicet jedna novorozenců. V Jablonci se jednalo o první dítě, v lednu narozenou holčičku. Dostala hezké jméno. Po zdravotní sestřičce, která ji v boxu jako první uviděla, se jmenuje Janička. A protože to bylo v pátek, tak tedy „pracovně“ Pátková.  
Do Jablonce se na ni přijel podívat duchovní otec českých babyboxů pan Luděk Hess. Dle jeho informací do babyboxů bylo ženami umístěno již čtyřicet jedna novorozenců. V Jablonci to bylo 28. ledna, kdy zdravotní sestra dítě nalezla, přesně pět let poté, co byl v pražském Gymcentru umístěn první babybox v ČR.     

Zvěřinové hody  
Do místní restaurace J + J u hasičské zbrojnice již dávno předem lákal její majitel zájemce na zvěřinové hody. Akce, která má v našem městě již tradici, byla letos konána ve dnech 28. až 30. ledna ke spokojenosti návštěvníků.  

Testování moderního osvětlení  
S cílem zvýšit svítivost zdrojů pouličního osvětlení rozhodlo zastupitelstvo otestovat moderní pouliční svítidla s LED technologií i v našem městě. Na základě měření spotřeby elektrické energie a svítivosti pak budou postupně instalována svítidla do městské sítě. První LED žárovky byly umístěny na Ještědské ulici proti „malé“ škole. Zatím jsou tyto žárovky poměrně drahé, ale dle informací při jejich použití dojde k výrazné úspoře elektrické energie i zkvalitnění osvětlení. Dnem D, kdy došlo k instalaci zkušebních vzorků, se stal 4. únor.   

Sezóna na místním vleku   
Lyžařská sezóna na místním vleku v prostoru Na Zálesí byla letos zvláštní. Zatímco v loňském období se lyžovalo plných šedesát jedna dnů bez přestávky, letos to bylo pouze třicet pět. Provoz však začal v minulém roce dokonce již 11. prosince. Pak až do 18. prosince vlek pro nedostatek sněhu stál, ale zájemci si užívali lyžování už následujícího dne. Pak se lyžovalo znovu až od Vánoc do Tří králů. Po krátkém obnovení činnosti mezi 10. až 13. lednem se vlek znovu zastavil. Stráň na Švajcu znovu ožila od 22. ledna až do 5. února, kdy pan Drobník uskutečnil loučení se sněhem tradičními slevami pro účastníky a karnevalem masek. Tato situace byla způsobena mimořádnými teplotními výkyvy zimy a naši nízkou nadmořskou výškou. Na to, aby se v našem středisku zasněžovalo a byla k tomu pořízena náročná technika, nejsou peníze.


6. reprezentační ples města  
Jak čas rychle běží, dokazuje i skutečnost, že 12. února byl v sále Besedy konán již 6. reprezentační ples města organizovaný ve spolupráci s Hudebním klubem Bažina. Na dvě stovky účastníků se dobře bavily za zvuků BIG ´O´ BANDU z Liberce. Rozhodně nechybělo vše, co ke správnému plesu patří – dobrá nálada přítomných, o kterou se staral janovský moderátor David Jelínek, občerstvení a tombola.  


Vnikli do hradu  
V naší zemi jako houby po dešti vyrůstají nejrůznější atrakce, a to i v zimním období, které mají za cíl přilákat co nejvíce zájemců. O ledových restauracích, kde se návštěvníci mohou osvěžit a posílit horkým čajem, ale i ostrým alkoholem, jsme mohli číst nejednou. V současnosti se podnikatelé zaměřují i na děti. Vedle nejrůznějších sněhových soch a ledových skulptur pro ně staví sněhové hrady, které mohou děti dobývat. Na jeden z nich se 12. února vydali do Harrachova žáci turistického kroužku naší základní školy pod vedením Mgr. H. Zemínové a některých rodičů. Pochopitelně že i oni slavili vítězství.  Spokojenost s nezvyklou akcí byla veliká.  

Strategický plán rozvoje města na rok 2011  
Na počátku měsíce února rozhodli zastupitelé o strategickém plánu akcí, které budou zařazeny do rozpočtu města. Mimo jiné bylo jmenováno kompletní zateplení čp. 171 do částky 1,4 milionu korun, stejná akce proběhne i v domě čp. 20 v částce 2,5 milionu. Cestující autobusem z našeho města do Prahy se dočkají kryté zastávky na kruhovém objezdu před městem. Akce nemá překročit 110 tisíc. Přímo v areálu mateřské školy má vyrůst dětské hřiště za více než pět set tisíc z rozpočtu města a dotací. Vestavba bytu pro správce sportovního areálu v prostoru fotbalové klubovny si vyžádá zhruba milion, stěna pro tenis a kurt pro plážový volejbal pak další milion.  

Rozpočet na rok 2011  
Návrh rozpočtu na rok 2011 byl proveden jako schodkový s tím, že příjmy budou činit 39 783 674 korun a výdaje dosáhnou 43 447 519,- Kč. Schodek ve výši 3 663 845 korun bude kryt z kladného výsledku hospodaření v minulých letech. Rozpočet bude pravidelně upřesňován v radě i zastupitelstvu. Rozpočet schválený k 17. únoru vykázal celkové příjmy 40 887 183,- Kč. Výdaje v jednotlivých paragrafech jsou následující.  
Na lesní hospodaření bude vynaložena částka 220 tisíc, silnice pohltí 2,511 milionu, plánovaná autobusová zastávka přijde na 110 tisíc korun. Provoz veřejné hromadné dopravy odčerpá 1,892 milionu. Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly musí být dotováno 379 tisíci korunami.  
Školská zařízení spotřebují částku 4,366 milionu, kulturní oblast města 333 tisíc, koncertní činnost 176 500 korun. Regionálnímu muzeu byla naplánována částka 50 tisíc a na ostatní záležitosti kultury 435 tisíc.  
Na obnovu kulturních památek bylo vyčleněno částka 400 tisíc a na pořízení, zachování a obnovu hodnot místního kulturního významu pak 80 tisíc. Sdělovací prostředky včetně Rychnovského zpravodaje si vyžádají 111 tisíc, ostatní kulturní akce včetně SPOZU 80 tisíc. V kapitole ostatní zájmová a rekreační činnost je vyčleněna částka 3,733 milionu korun. 
Zdravotnická zařízení včetně zdravotního střediska dle § 3539 by mohla čerpat kolem 228 tisíc.  
Bytové hospodaření § 3612 v plném rozsahu jednotlivých položek by mohlo hospodařit se 4,747 milionu korun, nebytové § 3613 včetně nutných oprav na Besedě pak s 1,155 milionu. Podstatná část financí z hodnoty 1,250 milionu na veřejné osvětlení bude věnována jeho modernizaci, na pohřebnictví počítal plán s 101 tisícem.  
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí § 3633 může letos počítat se 180 tisíci, komunální služby dle § 3639 se 120 tisíci korunami. Sběr a svoz komunálních odpadků § 3772 si vyžaduje stále větších nákladů. Letos proto do této oblasti bylo vyčleněno 2,620 milionu. Péče o vzhled obce ve všech položkách vyjde na 1,575 500 milionu.  
Neinvestiční transfery § 4329 (dvě indické děti) dosáhnou 10 tisíc. Pečovatelské službě by mělo vystačit 685 tisíc. Místním hasičům byla v rozpočtu určena částka 269 500 korun. Na bezpečnost a veřejný pořádek rozpočet určil částku 436 500 korun, když více než polovina hodnoty padne na plat zaměstnance.  
V § 6112 (zastupitelstvo obce) se objevila částka 880 tisíc korun, které jsou určeny na platy a odměny zastupitelů a pochopitelně na povinné odvody. Na činnost místní správy § 6171 včetně platů zaměstnanců a položek v paragrafu zařazených se v rozpočtu ukazuje částka 5 538 100 korun. Položka § 6310 byla naplánována na 858 000 korun, pojistné § 6320 na 115 tisíc. Na převody vlastních fondů § 6330 padne 1,525 milionu, na paragraf 6399 včetně uhrazení splátek a daní za obec dalších 1, 927 milionu.   

Dostali nové byty  
V loňském roce jsem psal o katastrofálních povodních, které postihly obec Bílý Kostel. Letos jsme si mohli již v měsíci únoru přečíst, že starosta pan J. Formánek, jistě ke spokojenosti své i občanů, mohl předat čtyřem prvním rodinám nové byty o velikosti šedesát metrů čtverečných s kuchyňským koutem. K výstavbě nových domů přikročila obec v Bílém Kostele bezprostředně po povodních. Na výstavbu vyčlenili zhruba šest milionů korun, kdy přibližně dvě třetiny dostala obec z ministerstva pro místní rozvoj, zbytek pak byl stanoven v rozpočtu obce. Je dobře, že tento počin vlil novou energii těm, kdož se rozhodli za poničené domovy postavit nové. Jde jistě o dobrou zprávu i všem občanům našeho města, kteří bílokosteleckým občanům poskytovali pomoc.  

Krádež v Malířské   
O tom, že je nutné pravidelně kontrolovat nemovitosti, se přesvědčil majitel domku v Malířské ulici. V blíže nezjištěném dni před 13. únorem jeho usedlost navštívil neznámý lapka a ukradl zde kolečko. Aby nejel s prázdnou, naložil na ně kamna na tuhá paliva. Do takových kamen patří samozřejmě uhlí. Protože byl zřejmě statný, přiložil ke kamnům i pytel uhlí a zmizel neznámo kam. Jeho lup byl oceněn na šest tisíc korun. Psát o tom, co ho čeká kdyby …, je bezpředmětné.    


Masopust na malé škole  
Pro někoho může být překvapením, že kolektivní oslavy masopustu lze konat i jinde než na sále restaurace Beseda. Opak je však pravdou v 1. – 5. ročníku naší základní školy. Letos masopust slavili již po několikáté a vždy na tento den byli žáci pečlivě připraveni. Dnem D se letos stal již 4. březen, kdy děti předvedly výsledky své práce z hodin výtvarné a pracovní výchovy. Oblékly se do masek a prošly jednotlivými třídami. Všichni maskovaní byli po zásluze odměněni drobnými dárky. Nechybělo ani společné slavnostní fotografování. Je dobře, že vyučující na I. stupni základní školy zachovávají zásadu, že děti je třeba učit a vychovávat, ale umět se s nimi i pobavit.
    
Fukušima 1   
Po ničivé vlně tsunami 11. března po deváté hodině místního času, která zasáhla Tichomoří v oblouku od Chile přes střední Ameriku a některé státy USA a ruské dálnovýchodní pobřeží, dále přes Filipíny, Indonézii a Nový Zéland došlo k vážnému poškození jaderné elektrárny Fukušima 1 v Japonsku. Z prostoru v okruhu 10 až 20 kilometrů od ní bylo evakuováno na padesát tisíc lidí. Vlna zalila prostory elektrárny a přivodila výbuch jaderného reaktoru a únik radioaktivních látek. Přes vážnost situace související s poškozením chladicího zařízení došlo díky úsilí vědců, pracovníků elektrárny, armády a hlavně kázni obyvatel k ozáření jen minimálního počtu lidí. Je dobře, že se neopakovala černobylská tragédie, která si vyžádala v roce 1986 sto dvaceti pěti tisíc lidských životů. Řádění tsunami a zemětřesení však bylo jedno z největších v průběhu posledních let, a to nejen v Japonsku.       
    
Výlet kroužku turistů z 1. stupně základní školy  
Pod vedením Mgr. H. Zemínové a za doprovodu některých rodičů se tentokrát členové turistického kroužku vypravili 12. března do liberecké botanické zahrady. Účastníky jistě potěšila jízda vlakem, kterou motorizované děti prožívaly velmi intenzivně, a hlavně pak Botanická zahrada Liberec. Prostředí i exponáty je plně zaujaly. Před akvárii s pestrobarevnými rybkami různých velikostí a barev a dalšími živočichy i rostlinami by snad vydržely postávat až do večerních hodin. Rozhodně si rozšířily své znalosti z přírodovědy.  
    
Masopust ve městě  
Masopustní období začíná po Třech králích a vrcholí o masopustním úterý čtyřicet dnů před velikonočními svátky, uzavírá je Škaredá - Popeleční - středa. Po ní následuje období odříkání a světských zábav – období půstu. Letos připadla Popeleční středa na 9. března. U nás, jak je tomu zvykem i v jiných místech, prochází městem průvod masopustních masek v sobotu před tímto datem. Letos tomu bylo 5. března. I letos bylo masopustní veselí konáno pod patronací osvědčených spolupracovníků pana Vágnera. Tentokrát se blýskli ve stylovém oblečku Sněhurky i se svými sedmi trpasličími pomocníky. Průvod prošel za zvuků hudby některými částmi Rychnova a skončil v sále Besedy. Zběsilé taneční víření připravil neúnavný pan J. Šíma. Vedle tanečního reje zde byly vyhodnoceny i nejlepší masky. Je ani ostatní účastníky neminuly sladké odměny pořízené z darů sponzorů. 
    
Vlajka pro Tibet   
Letos si lidé všech kontinentů připomněli 10. března vyvěšením tibetských vlajek 52. výročí povstání lidu této vysokohorské země proti čínské okupaci. V naší zemi se zastupitelské orgány v celé řadě měst zapojují do mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet již od roku 1966. Stejně jako v předchozích letech zavlál tento symbol celosvětového hnutí za lidská práva a svobodu i nad vchodem do naší radnice.  
    
Radary skončily  
Od konce minulého roku až do poloviny března fungovaly ve Školní a Ještědské ulici radary, které monitorovaly provoz a dodržování rychlosti motoristy v tomto dopravně exponovaném prostoru. Dle městského policisty bylo zaznamenáno téměř třicet sedm tisíc průjezdů dopravních prostředků. Pokud budeme věřit radarům, je zarážející skutečnost, že tisíc dvě stě dvaašedesát řidičů nerespektovalo omezení rychlosti a značka neznačka si to tímto úsekem „mastilo“ více než padesátikilometrovou rychlostí, tedy rychleji než pro jízdu vozidel povoluje vyhláška (pro perfekcionalisty – pokud v daném úseku není jiná úprava rychlosti, ale ta tam je). Je škoda, že radar pouze zaznamenává rychlost, ale neidentifikuje přestupce. Leč i příslušníci policie (i bývalí) se přikláněli k názoru, že u nás se jedná pouze o upozornění na skutečnost, že věčně spěchající jedinci se dopouštějí přestupků.   

Sčítání lidu, domů a bytů 
Rozhodným okamžikem k letošnímu sčítání se stala půlnoc z 25. na 26. března. Zajímavostí vedle vlastního aktu u nás je skutečnost, že letošní sčítání v průběhu roku se uskutečnilo ve všech zemích Evropské unie.  Při sčítání stát vynaložil na občana 250 korun. Nově se v porovnání s minulými lety objevil dotaz na registrované partnerství, nechyběl ani dotaz na vybavenost počítači a jejich připojení k internetu. Na straně druhé Český statistický úřad neprojevil zájem o vybavení domácností, ani výši příjmů a výdajů občanů. Informace bylo možno oznamovat na příslušných sčítacích formulářích přes pošty, nově pak elektronicky. V našem městě působili jako sčítací komisaři pracovníci pošty. Ač v některých místech došlo k určitým problémům, tomuto aktu se dle tisku podrobili všichni občané, jichž se sčítání týkalo. První sporadické údaje se v tisku objevovaly ke konci roku, proto bude zřejmě možno začlenit výsledky sčítání do příštího kronikářského záznamu.   
Někteří čtenáři kroniky budou vědět, že v jarním období před sto lety bylo rovněž provedeno sčítání ve stařičké rakousko-uherské říši. Tehdy měl Rychnov 476 obydlených domů, v nichž žilo osm set šestaosmdesát rodin. Počet obyvatelstva byl vyšší než v současné době, totiž tři tisíce dvě stě čtyřiatřicet duší (ke konci roku 2010 jsme vykazovali dva tisíce pět set devadesát pět občanů). K české národnosti se tehdy hlásilo jen šest rodin, zbytek k národnosti německé. Před sto lety se hlásilo ke katolickému vyznání téměř tři tisíce usedlíků, dvanáct bylo vyznavačů judaismu, počty obyvatel v ostatních církvích byly zanedbatelné. Zajímavý je údaj o tom, že ve stájích postávalo dvaapadesát koní, tři sta čtyřicet kusů hovězího dobytka a dvacet pět prasat. Po dvorcích pobíhalo téměř šestnáct set kusů drůbeže, hlavně slepic. V místě se nacházelo sto jednatřicet včelstev. Staří lidé říkávali: „Jiná doba, jiný mrav.“ To přetrvalo, jak je vidno, i do současnosti.   
    
Platí jen kovová  
Pokud by někdo nevěděl, o čem je řeč, tak tedy o papírové padesátikoruně růžové barvy s portrétem Anežky České. Od počátku dubna letošního roku začala tížit naše kapsy pouze dvoubarevná kovová mince téže hodnoty, kterých letos obíhalo po České republice 64,3 milionu kusů. Není bez zajímavosti, že i po 1. dubnu zůstalo mezi lidmi neuvěřitelných 14,1 milionu papírových padesátikorun. Ty si mohou jejich majitelé vyměnit v pobočkách České národní banky do 31. 3. příštího roku. Papírová padesátikoruna vzala za své po dvacetikoruně s portrétem Karla IV, desetikoruna dávno předtím. Občanům nyní nezbývá, než si zakoupit bytelné měšce, jak tomu bývalo ve středověku. Dnešní peněženky totiž na zátěž v podobě mincí nejsou šity.  

Udělal tři chaty  
Na Milířích se v průběhu prvních týdnů dubna postaral policistům o práci neznámý pachatel. Nebyl žádným troškařem, neboť vykradl celkem tři chaty. S cestou do nich si nedělal problémy. Rozbil okna nebo s klidem vypáčil zámky dveří. Chaty pečlivě prohledal, co nemohl ukradnout, alespoň poničil. Celková škoda byla odhadnuta na dvacet tisíc korun. Obligátní co kdyby, kdyby…, není nutno ani zapisovat.   



Rychnovský flek   
Letos se odehrávalo klání místních mariášníků a jejich hostů z blízkého i dalekého okolí 2. dubna. Samozřejmě že opět v prostorách sálu v Besedě a za tradiční účasti něco okolo třiceti borců. Letos přibylo na putovním poháru jméno hospodského z Kokonína pana Petra Srny. Organizátoři přispěli do pokladny města pěti sty korunami. Za tolik jim byl totiž sál propůjčen.

Zápis do mateřské školy   
Na 13. dubna vyhlásilo ředitelství našich škol zápis do mateřské školy. Přijímány byly děti, jejichž rodiče bydlí přímo v Rychnově, dále děti, které v příštím školním roce dovrší věk nástupu do 1. třídy základní školy, pak ty, které dovršily věk čtyř let a mají v mateřské škole sourozence, přijímány mohly být i děti, které k 1. září 2011 dovrší tří let. Pro mnohé rodiče bylo jistě překvapující, že noví žáčci museli mít zdravotní pojištění a všechna povinná očkování.  

Znovu o veřejném osvětlení 
Po zkušenost z prověřování moderních zdrojů osvětlení uskutečnil MěÚ 21. dubna především pro zastupitele města besedu s odborníkem na tyto záležitosti. Zastupitelé vyslechli podrobný rozbor, ve kterém host poukázal zjednodušeně řečeno, protože nelze do kroniky vypisovat všechny detaily, na skutečnost, že veřejné osvětlení města je zastaralé a v dílčích ukazatelích zaostává za celorepublikovými ukazateli. Jedním z významných ukazatelů nových svítidel je skutečnost, že žárovky o výkonu 70 W mají daleko větší svítivost než žárovky klasické o 250 W, což znamená výrazné finanční úspory vynakládané za elektrickou energii. Vedle toho je přitažlivé, že na rekonstrukci veřejného osvětlení lze získat od státu finanční podporu zhruba ve výši čtyř set tisíc korun. Návratnost dalších nutně vynaložených nákladů by měla být zhruba čtyřletá. Zastupitelé města se po semináři kladně vyjádřili k možnosti nové osvětlení realizovat, a to nejpozději do dvou až tří let. V rozpočtu města již došlo na letošní rok v příslušné kapitole o navýšení částky zhruba půl milionu. Je třeba navázat na pasport osvětlení, který byl již proveden v loňském roce, a zadat generel akce, který je nutným předpokladem pro výběrové řízení dodavatele celé rekonstrukce. 

Sběr nebezpečných složek domovního odpadu  
I v letošním roce došlo z popudu MěÚ ve spolupráci se sběrnou surovin kraje ke sběru nebezpečného komunálního odpadu, a to v jarním období 17. dubna, na podzim pak v měsíci říjnu. Jedná se o akci, která je již po několik roků opakována. Její průběh měl i letos mezi občany dobrý ohlas. Jak by také ne. Vždyť ne všichni se mohou zbavit věcí, které jen s obtížemi a hlavně za dost vysoké finanční poplatky lze umístit na zvlášť vymezené sběrové dvory.  

Prezident Klaus na Liberecku  
Ve dnech 18. až 20. dubna navštívil prezident republiky Václav Klaus se svým doprovodem Liberecko. Jeho návštěva byla doslova a do písmene pracovní.        
První den se setkal se senátory a poslanci za Liberecko, jednal se členy rady Libereckého kraje a starosty obcí i představiteli Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje, kde odpovídal na dotazy přítomných. V Jablonném v Podještědí kromě svého oficiálního jednání s představiteli města a setkání s občany navštívil baziliku svatého Vavřince a hrob svaté Zdislavy. Návštěva Zákup, Osečné a Českého Dubu byla neformální. Ve svém vystoupení ocenil mimo jiné práci jednotek sborů dobrovolných hasičů při katastrofálních povodních loňského roku, v diskusi s občany objasňoval politickou i hospodářskou situaci naší republiky.  V Českém Dubu ocenil péči místních orgánů o johanitskou komendu. V dalším dnu se prezident republiky setkal s představiteli statutárního města Liberec. Zavítal rovněž do Podještědského knihkupectví, kde jeho majitel zorganizoval autogramiádu nově vydané knihy V. Klause. 
Jablonecko, které rovněž navštívil, má své specifické problémy v oblasti bižuterie i textilního průmyslu, z montážních pásů již dávno nesjíždějí slavné „Liazky“ nebo komponenty k nim. Cesta ho vedla do současné chlouby Jablonce České mincovny, zavítal do domova důchodců ve Velkých Hamrech, v Zásadě poznal taje výroby skleněných kuliček, neopomněl navštívit smržovský Kaipan. Zašel i do Gymnázia a Sportovního gymnázia v Jablonci nad Nisou, kde diskutoval se studenty školy o aktuálních záležitostech země včetně školství. Řediteli jedné školy panu Hofrichterovi se jistě dmula hruď pýchou, když prezident republiky vyslovil svůj podiv nad fundovaností otázek studentů i skutečností, že žáci školy čtou jeho odborné stati. Jeho manželka v té době zajela do Železného Brodu, kde ocenila práci sklářů ve firmě Halama, přivítaly ji děti z Dětského domova v Semilech i mentálně postižení jedinci v libereckém Harcově.  
V posledním dni pobytu prezident besedoval se studenty Technické university Liberec, zašel do firmy Elmark, která má licenci na výrobu nanovláken. Navštívil v loňském roce povodněmi poničenou Raspenavu a mateřskou školu v místě. Pak pokračoval do Hejnic ke světoznámé bazilice a na besedu s občany. Po návštěvě Lázní Libverda ukončil svůj pobyt na Liberecku v ekologickém středisku Střevlík v Oldřichově v Hájích. Na závěr své návštěvy vyslovil V. Klaus potěšení z toho, že ač Liberecko bylo těžce postiženo loňskými záplavami, jeho vývoj je dynamický a celý region se úspěšně rozvíjí.  

Velikonoce v knihovně  
Letošní přípravy na Velikonoce navázaly v naší knihovně na předchozí roky. I letos si 19. dubna mohli účastníci setkání vlastníma rukama připravit vše, co Velikonoce dělají Velikonocemi. Jednalo se například o pletení pomlázek z doneseného proutí, výtvarně nadaní i méně zdatní mohli připravit velikonoční vajíčko či vejdumek a ozdobit jej voskavkami. Zkušenější jedinci využívali barevné polevy na připravené velikonoční perníčky. V současném světě je jistě dobré vést děti k tomu, aby hodnoty pouze trpně nepřijímaly, ale dokázaly je vytvořit samy. Paní knihovnici Chloubovou je třeba za toto úsilí určitě pochválit.             

Znovu se práškovalo  
26. dubna se znovu začaly letecky práškovat prostory kolem vodárenské nádrže Souš a přilehlých oblasti Jizerských hor. Jak je známo, voda ze Souše teče po úpravách i z kohoutků našich vodovodů. Vodovody a kanalizace kraje ve spolupráci s Povodím Labe přikročily k tomuto řešení přes nesouhlas některých organizací, jako je například vedení Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Vápnění mletým vápencem zlepší jakost vody v nádrži zvýšením hodnoty pH a alkality usnadní úpravu vody dodávané do naší oblasti.  

Sbírka použitého ošacení  
Ředitelství školských zařízení našeho města vyhlásilo na 27. dubna sbírku použitého ošacení. Za celou akci odpovídalo Občanské sdružení Diakonie Broumov, na které zajistila kontakt učitelka školy Mgr. M. Navrátilová. Sebrané věci jako je oblečení, lůžkoviny, přikrývky, obuv a domácí potřeby rozešle potřebným občanům právě broumovské sdružení. Dlužno říci, že akce mezi našimi žáky a jejich rodiči měla pěkný ohlas.    

Blahořečení Jana Pavla II.  
Již na počátku roku rozhodl papež Benedikt XVI. o tom, že k blahořečení Jana Pavla II. dojde o první neděli po Velikonocích, což letos připadlo na 1. květen. Tomuto rozhodnutí napomohlo zázračné uzdravení francouzské jeptišky z Parkinsonovy nemoci poté, co se k Janu Pavlovi II., byť již po jeho smrti, vroucně modlila a žádala ho o pomoc. Proces beatifikace Jana Pavla II. Benediktem XVI. se o několik měsíců urychlil snad i pod dojmem událostí při Janově pohřbu v dubnu 2005 - Jan Pavel II. zemřel jak známo 2. dubna 2005 – kdy věřící, kteří se v počtu více než jeden a půl milionu pohřbu účastnili, skandovali Santo subito (Svatý hned). Zvláště aktivně si v této záležitosti vedly desetitisíce Poláků, kteří byli pohřbu na svatopetrském náměstí přítomni. 

Zima se vrátila se vší parádou  
O počasí píši obyčejně v kapitole o počasí roku, ale o letošním se musím zmínit zvlášť. V rozporu se vžitou pranostikou o příchodu tří zmrzlých mužů až druhý týden v květnu, letos přišly mrazy již v prvních květnových dnech. Teploty poklesly poměrně nízko pod nulu (na Jizerce prý bylo až – 13 stupňů), na horách napadlo kolem třiceti centimetrů nového sněhu, pod nulou bylo ve dnech 4. - 6. května i u nás. Pod tíhou mokrého sněhu praskaly nejen větve stromů, ale k zemi se poroučely i docela statné kmeny. Nejsmutnější byli sadaři. Rozkvetlé stromy prvního května okouzlily nejednu lyrickou duši, ale oni věděli své. Hluché a mrazem sežehnuté květy jistě nevěstily dobrou úrodu, kterou každý sadař vidí na svých stromech rád. Je smutné, že po dvou až třech dnech znovu přišlo teplo.  

Řídil pod drogami  
8. května zastavila hlídka Policie ČR na Klíčnově muže, který řídil auto Škoda Felicia. Šestačtyřicetiletý muž byl podroben zkoušce na alkohol a následně na drogy. Testem bylo zjištěno, že požil před jízdou metamphetamin, což sám potvrdil. Rovněž laboratorní zkouška podezření prokázala. Byl mu zabaven řidičský průkaz a navíc by mohl být obviněn za spáchání přečinu.

Ojetiny stále v kurzu  
O tom, že je stále značný zájem o dopravní prostředky, které lze zařadit do kategorie veteráni, se přesvědčil majitel Jawy 250 z nedalekého Frýdštejna. Zatím neznámý “sběratel“ historických vozidel mu populární Jawu ukradl z řádně zabezpečené stodoly v Bezděčíně mezi 11. a 12. květnem. Ač hodnota Jawy byla odhadnuta na šest tisíc korun, zloděj by v případě jejího prodeje získal mnohokrát více. Byl to ale břídil, protože se mu zřejmě nepodařilo motocykl nastartovat, nebo se zalekl svého činu a motocykl hodil do nedalekého křoví, kde ho majitel nalezl.  

Vranov znovu otevřen  
V minulém roce jsem se zmiňoval o tom, že nepřízeň počasí způsobila sesuv opěrné zdi parkánu na jednom ze dvou hradů naší oblasti, totiž na Vranově. Ani letošní duben příliš nenasvědčoval tomu, že si opět budou moci hrad prohlédnout zájemci o naši historii. Opak se však stal pravdou. Na začátku května společnost Discovery hrad znovu zpřístupnila, ovšem s omezením. Kaple, o kterou je značný zájem, zůstala i nadále odříznuta sesuvem. Provoz byl zahájen 14. května.  

Zmizela octávie      
Značné pozdvižení vzbudila na poklidné Dobré Vodě zpráva, že v ranních hodinách 17. května zmizela Škoda Octávia Combi. Majitel ji zcela nepochopitelně zaparkoval před vjezdem do zahrady svého rodinného domku. Cena auta činila přibližně půl milionu a majitel přišel o dalších dvacet pět tisíc, neboť v ukradeném vozidle zanechal nejen pracovní oblečení, ale i větší množství elektromateriálu a nářadí. Pokud bude pachatel dopaden a odsouzen, hrozí mu až tři roky žaláře.  


Úspěch na Helpíku 
V dnešním světě je každá zdravotnická dovednost vítaná. Vždyť úrazů je, jak by řekl J. Werich, habaděj a jsou jim vystaveni nejen dospělí, ale především děti. Preventivní činnosti, jež má předcházet vzniku akutních stavů, se věnují i elévové v hasičských jednotách. Mají dokonce své postupové soutěže s názvem Helpík. V květnu se jí z našeho hasičského sboru účastnila dvojice Lukáš Preisler a Martin Gorčík. Po vítězství v okresním kole je stříbrný post v krajské soutěži přivedl do celostátního kola této zdravotní soutěže žáků ve věkové kategorii do 5. tříd. Zde jim jen těsně unikl třetí stupeň. Na přípravě dvojice měl lví podíl pan Miroslav Gorčík. Jeho zkušenosti z civilního povolání a znalosti záchranáře dětem rozhodně pomohly.  

Rychnovské kulturní dny  
V pořadí již 18. Rychnovské kulturní dny byly zahájeny 21. května. Nesly se v duchu povýšení Rychnova na město. Zájemci si mohli již od časných ranních hodin prohlédnout v regionálním muzeu města originál dekretu, jímž z Boží milosti provedl tento akt císař František Josef II. V podvečer byla uskutečněna vernisáž výstavy MUDr. J. Srny nazvaná Kreslený humor. Po ní následoval program Ostrovshow Tribbal Vision - orient. V pestrém sledu se střídala taneční vystoupení pěti účinkujících za doprovodu dvou hudebníků. Náplní jejich vystoupení byl scénický tanec, nechybělo kabaretní vystoupení a taneční ztvárnění znamení zvěrokruhu. Své vystoupení proložila skupina i ohnivou show. Kolem 21. hodiny se zraky účastníků zaměřily na veliké plátno umístěné na radniční budově. Tam byly promítány pohledy na Rychnov v dřívějších dobách. Celé promítání doprovodil svým nenapodobitelným kumštem čestný občan města hudební všeuměl pan Jiří Stivín. První den kulturních dnů nemohl skončit jinak než slavnostním ohňostrojem.      
Neděle 22. května se nesla ve znamení slavnostního příjezdu mimořádného vlaku taženého parní lokomotivou se vzácnou návštěvou císaře Františka Josefa II. a jeho suity. Slavnostně odění místní radní v dobových oblecích obdrželi z jeho rukou dekret o povýšení. Radost starosty i shromážděných davů lidí byla vskutku bezmezná. O tomto dni a skutečném pobytu císaře Františka Josefa II. v Rychnově se ještě v zápisech zmíním. Do atmosféry dne vhodně zasáhl svým vystoupením folklorní soubor Šafrán se svými tanci a zpěvy. Štěstím zářili i cestující z mimořádného vlaku a především jejich děti. Za jízdenku v dnes již exotickém vlaku taženém parní lokomotivou zaplatili dospělí jen padesát korun a jejich ratolesti polovic.  Po celé odpoledne mohli na náměstí nejen děti, ale i dospělí vytvářet křídami své kreace, a to nejen z Rychnova. Nejlepší kreslíři byli odměněni.  
23. května byli poněkud zklamaní žáci místní školy, kteří si připravili pásmo o historii a současnosti města. V sále Besedy jim pomáhala navodit dobrou atmosféru hudební skupina Jak kdy. Leč účast zájemců byla mizivá. 
Úterý 25. května bylo vyhrazeno tradičně sportům. Karate předvedli svěřenci pana Choutky, klání ve florbalu se vyznačovala urputností aktérů. Sportovalo se již od rána, a to nejen na základní škole, ale i v naší mateřince.  
Následujícího dne obě školská zařízení uskutečnila pro zájemce i rodiče den otevřených dveří. Děti z mateřské školy muzicírovaly pro své starší kamarády a i dospělé v odpoledních hodinách. Večer připravil své povídání o historii města až do roku 1911 kronikář města.   
27. května se v místním kostele uskutečnil koncert žáků Základní umělecké školy z Jablonce nad Nisou. Rytmy blues a folku častovala zájemce v sále Besedy skupina Blues Session.  Tím zdaleka kulturní dny nekončily. Byla do nich například zařazena i akce občanského sdružení Za zájmy občanů města Rychnova do Podještědí a na Ještěd, o níž píši na jiném místě, stejně jako oslavy Dne dětí konané pod patronací Sboru dobrovolných hasičů Rychnov 4. června.    

Jízdy parního vlaku           
V rámci oslav šestistého padesátého výročí první zmínky o existenci osady Richnow v konfirmačních knihách Pražské arcidiecéze a sta let od povýšení na město i na zahájení letošních kulturních dnů dorazil na naše nádraží historický vláček tažený parní lokomotivou z legendární řady 423. Kdysi se tyto kolosy proslavily takřka po celém světě. Vedle nadšených cestujících přivezl i vzácnou návštěvu v osobě Jeho císařské Jasnosti císaře Františka Josefa II. Ten po vystoupení a přivítání rychnovskými potentáty předal slavnostně do rukou starosty Ing. F. Chlouby císařské rozhodnutí o povýšení Rychnova na město. Celou prostorou nádraží, kde se shromáždily možná stovky lidí a to nejen z Rychnova, proběhla radostná vlna nadšení. Leč neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Pan císař mohl utržit úhonu na zdraví, neřkuli přímo na životě při pokusu o atentát na jeho osobu. Bylo to celkem pěkné circensés (hry – zábava) pro přítomné a zvláště ty, kdo neznají historii našeho města. Císař nikdy přímo nepředával svůj jmenovací dekret městům, ba dokonce daleko větším a významnějším. Jmenovací dekret měl do Rychnova poměrně složitou úřední cestu. Městský titul získal Rychnov sice s datem 28. prosince 1911, ale natěšení Rychnováci se tehdá o této skutečnosti dozvěděli až v lednu roku 1912. Pokus o atentát na císaře souvisel s jeho návštěvou na výstavě německých podnikatelů v Liberci v roce 1906, kdy přibližně dvě hodiny před jeho příjezdem do Liberce vybuchla na kolejích nálož. Je fakt, že tato skutečnost císaře pěkně rozhodila, což dával nepokrytě najevo po svém vystoupení z vlaku na libereckém nádraží při přehlídce čestné stráže. Srdce znalců rychnovských událostí se jistě při mé poznámce o tom, že císař nikdy v Rychnově nevystoupil a nesetkal se s občany a oficiálními delegacemi možná zajásala, že ten kronikář o Rychnově nic neví. Tak tedy Jeho císařská Jasnost v Rychnově jednou skutečně byla. Stalo se tak při jeho cestě z Liberce ve vzpomínaném roce 1906, kdy v kočáře projel částí Liberecka a Jablonecka a v městyse Rychnov na něj čekal císařský salonní vlak. Radost Rychnováků byla převeliká, když se císař o Rychnově vyjádřil jako o krásném malém městě. Potěšila ho nesporně slova starosty Hübnera i uvítací sbor dvaceti nevinných dívek v bílých šatech, nástup spolkových organizací v plné parádě a radostné provolávání slávy, které mu možná v Liberci chybělo. Svoji spokojenost vyjádřil nejen máváním z otevřeného okna vlaku, ale i tisícovkou, kterou nechal zaslat na obecní chudé. Zdali tak učinil náš letošní císařský host, nevím. Ale nikde o tom nebyla ani zmínka. V ostatních případech, kdy rychnovským nádražím skutečný císař projížděl, se soustředil na mávání shromážděným davům z okénka svého salónního vlaku. Tolik jen malý historický exkurs do událostí souvisejících s návštěvou císaře kdysi v městysi Rychnov. Vedle circensés častovali římští předáci prostý lid i panem (chlebem). I o něj bylo letos na rychnovském nádraží postaráno. Prostorem se linula vůně opékaných „vurstů“, o dobré pití v parném dopoledni nebyla rovněž nouze. Pamětní medaile, které byly radou města k výročí připraveny, šly na dračku. Spokojenost panovala mezi organizátory i přítomnými. A tak to má být.  

Pamětní medaile     
Na počest rychnovských výročí, která se vztahují k letošnímu roku, vypsala rada města soutěž na zhotovení pamětní medaile. Návrhů se sešlo několik a ze soutěže nakonec vzešel po úpravách jako vítězný návrh medailéra, který se narodil v našem městě před padesáti lety, tedy v roce 1961, pana Jiřího Zemína. Pan Zemín je absolventem Střední uměleckoprůmyslové školy v Jablonci nad Nisou, kde působili a působí jako učitelé naši přední medailéři. V současné době pan Jiří Zemín vyučuje na sklářské škole v Železném Brodě. Na lícové straně autor a jeho spolupracovníci využili jedno z nejstarších vyobrazení rychnovského viaduktu z roku 1858 s kostelem a několika domky v jeho okolí. Po obvodu medaile nacházíme původní jméno obce Richnow a letopočet 25. 1. 1361, tedy datum první zmínky o našem městě. Pro zájemce uvádím, že pohled na viadukt a kostel a přilehlou část obce byl vzat z turistického průvodce, který od roku 1859 informoval o krásách a zajímavostech v okolí železnice z Pardubic do Liberce. Na rubové straně je městský znak udělený městysi Rychnov při jeho povýšení na město v roce 1911 a dále letopočet 2011 s nápisem - 100 let od povýšení na město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Pamětní medaile byla zájemcům prodávána za dvě stě korun a rozhodně se stala jedním z vyhledávaných suvenýrů. Osobně si myslím, že je dobře, že se zastupitelé města vyslovili pro realizaci Zemínova návrhu, což se stalo již 11. dubna.  

Dříve narození poznávali Podještědí       
Plný autobus především dříve narozených občanů Rychnova vyrazil 28. května do Podještědí po stopách Karoliny Světlé. Cesta je nejprve vedla do muzea této naší spisovatelky období národního obrození v Českém Dubu. Účastníci si prohlédli i městečko Český Dub, jedno z nejstarších královských měst naší oblasti. Nejzajímavější v městečku je část dochovaného středověkého opevnění a dále zbytky johanitského kláštera, senzačně objevené bývalým ředitelem Muzea K. Světlé. Pozornosti neunikl ani domek, ve kterém kdysi pobýval B. Smetana a škola, ve které působil ruralista spisovatel František Křelina a kam za ním zajížděl známý autor František Kožík. Z Dubu je jen kousek do Světlé nebo Pasek, kde Mužáková, jak se jmenovala po svém muži Johana Rottová, o letních měsících pobývala. Přítomní se zastavili v místech, která jsou velmi úzce spjata s její literární tvorbou, a seznámili se s obsahem některých jejích děl. Cesta do Horního Hanychova uběhla poměrně rychle, stejně jako cesta lanovkou na vrchol nejvyšší hory v našem okolí Ještědu. Zde přítomné potěšilo pěkné počasí, krásný výhled, ač všudypřítomný vítr byl nepříjemný.  Akci připravilo občanské sdružení Za zájmy občanů města Rychnova, finančně přispěl MěÚ Rychnov. Tradičním průvodcem byl kronikář města.  

Přepad benzínové stanice     
Rychnovská čerpací stanice, třebas se nachází v těsné blízkosti hlavního tahu městem, bývá čas od času předmětem „zájmu“ mnohých  nenechavců, kteří se zde pokoušejí krást i za bílého dne. Letos se tak stalo 30. května, kdy v ranních hodinách vnikl do prodejny zloděj a donutil obsluhu k vydání devítitisícové tržby. Z nepříliš vysokého lupu se příliš dlouho netěšil, neboť byl ještě v průběhu dopoledne zatčen policií v jedné z heren v Jablonci nad Nisou. K jeho brzkému zajištění napomohli i občané města, kteří si všimli neznámé dvojice, která zaparkovala své auto na Ještědské ulici. Věřme, že spravedlivá „odměna“ zloději bude dostatečně vysoká. Pro ty, kdož již zapomněli, připomínám, že benzínka byla přepadena již v roce 2005. Tenkrát byl lup třicet tisíc korun, neboť zloděj kradl těsně před koncem pracovní doby.   
     
Den dětí  
Letošní Den dětí, konaný v rámci Rychnovských kulturních dnů, proběhl 4. června v prostoru bývalého manipulačního skladu lesů za nádražím. Pochopitelně, že hlavními organizátory byli místní hasiči. I letos bylo na co se koukat a zúčastnit se řady soutěží. Integrované složky záchranného systému rozhodně nešetřily na tom, co přítomným předvést z moderní techniky. Příslušníci Policie ČR ukázali, čím vším při své práci disponují včetně práce se čtyřnohými přáteli – psy. Rovněž hasiči profesionálové z Liberce udivili svojí technikou i místní hasiči dokázali, že právem patří k předním sborům Jablonecka. Příslušníci Alfa sekurity přesvědčili, že si umí poradit s narušiteli pořádku při sportovních utkáních i na jabloneckém stadionu. Hasiči likvidovali požár auta, na své si přišli zdravotníci a záchranáři.  Přílet vrtulníku, záchrana poraněné osoby a její vzdušný odsun do nemocnice byly rozhodně hitem odpoledne pro děti i dospělé. Přítomné děti si mohly ochutnat slast pobytu ve vystavené technice. Nejvíce obdivovaným byl obrněný transportér. Skákací hrad zapůjčený z lučanského útulku psů byl permanentně obležen a využíván. Rychnovské kulturní dny byly jistě oslavami Dne dětí ukončeny důstojným způsobem.   

Zájezd do Anglie   
Od devadesátých let minulého století velmi často směřují poznávací zájezdy žáků na konci školního roku do Anglie. Většinou si za cíl této cesty vyučující vytyčují zdokonalování jazykových dovedností. Protože jsem před lety takovou akci absolvoval a byl stejně bláhový jako vyučující v současnosti, mám k těmto představám velmi skeptický postoj. Přesto jsou tyto poznávací zájezdy velkou školou zkušeností pro všechny účastníky včetně vyučujících i rodičů. Akce Anglie má na rychnovské škole svoji tradici. I letos vyrazili do ostrovní země ve dnech 6. až 10. června dvacet dva žáků z 5. – 9. ročníku za doprovodu svých vyučujících. V Londýně je kroky vedly k Buckinghamskému paláci, poznali Westminsterské opatství, prohlédli si slavné Trafalgarské náměstí. Mezi jejich největší zážitky patřilo otevírání Tower Bridge a prohlídky Britského královského muzea. Londýn jako na dlani měli z obřího ruského kola i z ochozu katedrály sv. Pavla. Prohlídku válečného křižníku HMS Belfast rovněž nelze absolvovat každý den. Navštívit Anglii a nepodívat se do Winsdor Castle snad ani nejde. Ubytování dětí v anglických rodinách nutilo účastníky zájezdu přece jen oprášit nějaké to anglické slovíčko a pokusit se konverzovat se svými hostiteli a poznat, jak je obtížné tímto jazykem hovořit v běžném styku. Zájezd se líbil, informace rodičům a přátelům po příjezdu domů nebraly konce.

Srážka aut   
Dne 6. června došlo v ranních hodinách na sjezdu z křižovatky k Rychnovu na silnici I/65 k nepříjemné dopravní nehodě. Střetly se zde automobily Volswagen a Citroen Jumper. Srážka byla zřejmě zaviněna technickou závadou na Volkswagenu. Karambol uzavřel na několik hodin silnici, tři lidé skončili v nemocnici. Škoda na obou vozidlech byla značná. Na místě byla odhadnuta na čtyři sta tisíc. I v červnu je vozovka zrádná. O tom, že i v červnu je vozovka zrádná, se přesvědčil občan z našeho města 11. června. Jednačtyřicetiletý muž dostal v mírné zatáčce při sjezdu ze silnice od Liberce na Prahu smyk a po dvojím odrazu od svodidel skončil uprostřed zatáčky sjezdu v protisměru. Přes pomačkané a zurážené plechy ke zranění nedošlo. Zřejmě zde zapůsobilo čtrnáct svatých pomocníků z Pelíkovic.   

Rybář Lána  
13. června se na nás dívala z regionálního tisku navýsost spokojená tvář místního občana a pyšného rybáře pana Františka Lány, náčelníka místní skládky za manipulačním skladem. S něhou téměř dědečkovskou choval ve své náruči skoro metrového a deset kilogramů vážícího amura, kterého se mu podařilo ulovit 19. května v Labi u Kolína. Pan Lána se upsal rybařině již v mládí a vodě v dobách, kdy býval hrázným na Jizeře pod Bítouchovem u Semil. Tam se staral o to, aby spádová elektrárna na Spálově měla v náhonu dostatek vody, jež roztáčela turbínu jedné z nejstarších elektráren nejen v severních Čechách, ale i v tehdejším mocnářství. Dnes je elektrárna jednou z technických památek uznávaných státem. Když uzavřel přívod vody v přívodní štole, často do ní zašel a tam v tůňkách nacházel to, nad čím plesá srdce každého rybáře - statné pstruhy i hosty v našich vodách - úhoře. Leč jejich chytání ho nenaplňovalo. Vždy říkal, že rybu je nutno ulovit v čestném boji. Myslím si, že právě takový musel na Kolínsku podstoupit.   

Magdalena v Jablonci  
Po celý týden před letošními prázdninami se představovali se svými kulturními vystoupeními pro veřejnost soubory i jednotlivci, kteří žijí a působí na okrese. Je jistě pěkné dívat se i do tváří dětí, které navštěvují Taneční studio Magdalena. I ony totiž byly součástí přehlídky. Rozhodně se v přehršli vystoupení neztratily, ba naopak. Důstojně reprezentovaly naše město v celookresních akcích. Informaci o tom přinesl 15. června regionální tisk.   

Odložená stávka   
16. června proběhla ve velkých městech republiky stávka odborářů. Byla původně plánována na 13. června, ale na popud ministra financí pana Kalouska její konání v tomto termínu bylo zrušeno, neboť tak rozhodl městský soud v Praze. Odboráři za toto rozhodnutí reagovali změnou jejího termínu a prodloužením doby stávky na celé dvacet čtyři hodiny. Zastavila se značná část městských doprav především v Brně, v hlavním městě Praha nejezdilo dokonce ani metro, dopraváci stávkovali v Olomouci, Opavě, části Zlína a i na jiných místech republiky. Citelné bylo i omezení osobní dopravy na železnicích. Na Ústecku měly základní školy ředitelská volna, na Vysočině zastavili vyučující na znamení spoluúčasti se stávkujícími dopravci výuku na pět minut. Stávkující se sešli v uvedený den ráno na Palackého náměstí, prošli kolem Úřadu vlády a odebrali se na Pražský hrad. V průvodu zněla skandovaná hesla, transparenty stávkující označovali své akce jako akce proti zákeřným reformám. Prezident republiky zrušil oslavy svých narozenin, v Praze zůstal i předseda vlády, který v ten den měl být služebně na Slovensku. Dopravní podniky Liberecka a Jablonecka se ke stávce připojily symbolicky, problémy nastaly pouze v železniční dopravě v rámci Českých drah.   

Slavnostní otevření Naučné stezky Jany a Josefa Scheybalových   
19. června byla slavnostně otevřena Naučná stezka Jany a Josefa Scheybalových, významných národopisců z Jablonecka a okolí. Stezka vede místy, která měli oba manželé rádi a o kterých psali ve svých dílech. U nás vede přes Rychnov a Pulečný.  
V tento den byla na některých místech stezky připravena kulturní vystoupení a zábavné soutěže včetně dětské tvůrčí činnosti. K dispozici byly turistické známky, pamětní razítka i mapky stezky s podrobným popisem příslušných zajímavostí. Na trase se nachází sedmnáct míst, jejichž význam shrnují naučné tabule. Autorem stezky je pan Jan Strnad. Realizovalo ji Kulturní a informační centrum Jablonec za finančního přispění městských a obecních úřadů Jablonec nad Nisou, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Pulečný a Frýdštejn.  
Již 16. června došlo v jablonecké Městské galerii My k otevření výstavy s názvem Cesta mou krajinou věnovaná oběma manželům. Především pan Scheybal před lety často docházel do Rychnova, kreslil některé zajímavosti místních stavebních památek, sledoval život místních sklářů a pasířů. Jeho srdeční záležitostí se stala tzv. Schöffelova manufaktura, kterou nejednou ztvárnil na svých kresbách, rovněž domek stavitele Dauta, který byl později zcela necitlivě přestavěn jedním z rychnovských občanů. Jeho zásluhou byla zachována dřevěná budova bývalé rychty a hospody čp. 38, která svým stylem patří k pojizerským stavebním památkám. Prakticky všechny materiály z pozůstalosti manželů převzalo turnovské muzeum. Věřím, že bývalá fara u kostela sv. Anny v Jablonci nad Nisou se stane důstojným regionálním stánkem i připomínkou jejich činnosti v naší oblasti.    

Soutěž na návrh vlajky města  
Na základě rozhodnutí zastupitelstva města byly zveřejněny již v měsíci květnu základní podmínky anonymní soutěže na vlajku města. Zastupitelé schválili, že nová vlajka musí být obdélníková s poměrem stran 2 : 3, návrh nesměl kopírovat vlajky již existující a obsahovat městský znak. Podmínkou byla i skutečnost, že vlajka musí být natolik jednoduchá, aby mohla být v nejvyšší míře využívána při místních významných dnech. Termín ukončení anonymní soutěže byl stanoven na 30. červen.   

Střet motocyklu a auta  
Dne 20. června v podvečerních hodinách došlo v katastru města ke střetu motocyklisty z Berouna na stroji značky Yamaha při předjíždění ve směru k Pulečnému v tom okamžiku odbočující Opel Astra Caravan. Tento manévr nemohl skončit jinak než střetem, při němž byli poraněni oba řidiči. Škoda byla nemalá. Dosáhla sto pětatřicet tisíc. Policie zjistila, že motocyklista nebyl vlastníkem požadovaného řidičského oprávnění.  

Podnapilý havaroval  
Podnapilý Jablonečan se 20. června posilnil alkoholem v rychnovské restauraci, sedl do auta a vyrazil domů. Cesta mu byla úzká. Bral s sebou vše, co stálo v její blízkosti. Řadě občanů se jeho „jízda“ krutě nelíbila, proto informovali policii. Její příslušníci řidiče zakrátko odhalili. Dechovou zkouškou u něj zjistili téměř dvě promile alkoholu, proto mu byl zabaven řidičský průkaz. Za svůj přestupek může „vyfásnout“ až dva roky vězení.             

Rychfest 2011  
Po poledních hodinách 25. června se po Rychnově začaly rozléhat dunivé zvuky hudebních skladeb odkudsi od Liščí Jámy. Většina občanů města si byla vědoma, že právě začal Rychfest 2011. Dominantním souborem prvního ročníku rockového festivalu se stalo Turbo. Ale ani ostatní soubory, jako například Roxette nebo Superhero Killers, či John Silver, Nou Koment, Orfeus Band, The Broken Dam, Makenzen, Kříž spolu s Run´n´dál a Xakru se nedaly zahanbit a pilně bavily přítomné a ohlušovaly jejich sluch. Planský les hučel až do časných ranních hodin následujícího dne. Bývalý manipulační sklad Českých lesů, a. s. zaplavilo přes nepříliš příznivé počasí na čtyři sta účastníků. Ti byli většinou spokojeni s předvedenými výkony i bohatě naplněnými žaludky. Hlavním organizátorem akce byl místní občan pan Jan Šíma, mediálními partnery Radio Contact, IMP, SDH, restaurace U Dubu z Pulečného, restaurace U Kalicha, zlatnictví Noemi a odtahová služba Melichar.   
Přibližně ve stejnou dobu jako v Rychnově se konal pivní festival v Letňanech. I když v Letňanech šlo především o pití piva, nechyběly hudební soubory. Za deset dnů se v areálu, v němž se akce konala, vystřídalo na osmdesát tisíc lidí. Vypili přes sto šedesát tisíc půllitrových piv. Raritou byl i stánek, kde mohli majitelé svých čtyřnohých štěkajících kumpánů pro ně koupit speciální psí pivo.  
Pořadatelé akce v našem městě nebyli s návštěvou příliš spokojeni. Na vstupném se nepodařilo vybrat dostatek financí na krytí nezbytných výdajů. Proto mají na existenci dalšího Rychfestu skeptický názor. Příliš spokojeni nebyli ani stánkaři, kteří počítali s tučnějšími zisky. Své sehrálo i nepříznivé počasí. Prakticky po celý týden bylo zataženo a z oblohy co chvíli padal déšť. V sobotu ukazoval teploměr 17 stupňů, v noci se sloupec přikrčil pod desítku a v neděli koketoval s „plnými“ třinácti stupni Celsia.  

Přišel o naftu   
O tom, že se dnes zloději nebojí krást pohonné hmoty přímo z dopravních prostředků stojících v bezprostřední blízkosti domů, se přesvědčil občan z nedalekého Frýdštejna. 26. června ráno marně startoval svůj vůz. Kontrolou zjistil, že nádrž jeho kamionu je zcela prázdná. V noci zmizelo z nákladního auta plných dvě stě litrů nafty. Celková škoda činila přibližně devět tisíc korun. Neznámý lapka přidělal práci rychnovským policistům, sebe pak vystavil, pokud bude zajištěn, případnému vězení v délce dvou roků.  

Zápis do Tanečního a pohybového studia Magdalena   
V průběhu měsíce května a června probíhal zápis do Tanečního a pohybového studia Magdalena. Vedoucí studia paní Rellichová tak získala přehled o tom, že o práci v jí řízeném zařízení je zájem nejen v našem městě, ale i v Jablonci nad Nisou. Nemusí se proto obávat o jeho další existenci. A jak by také! Vždyť studio navštěvují děti od čtyř let a se svými svěřenci všech věkových kategorií dosahuje skutečně výborných výsledků.    

Rallye Bohemia   
První prázdninové dny měsíce července jsou u nás vyčleněny Rallye Bohemia. Ta k nám zavítala ve dnech 2. a 3. července. Je téměř neskutečné, že se letos konal již její 38. ročník. Byla zvláštní i tím, že její průběh sledoval zástupce promotéra mistrovských soutěží rallye, který měl rozhodnout o tom, zda tato u nás populární soutěž bude kandidovat přímo na podnik mistrovství světa. 
Soutěžní jízdy v naší oblasti proběhly 3. července. Motory závodních aut hřměly již od ranních hodin v oblasti Malé Skály, Sněhova, Klíčnova, Pulečného, Rychnova, Pelíkovic, Radoňovic, Hodkovic a přes další obce až do Sychrova. Hlavní nápor závodníků, ale i početných diváků zažilo Železnobrodsko a Maloskalsko. V řadě míst uzavřené silnice vyvolaly nespokojenost běžných řidičů. Letošním vítězem se stal Belgičan Freddy Loix na Škodě Fabia S 2000 před Pavlem Valouškem, který jezdil s Peugeotem, a Václavem Arazimem na Mitsubishi. Nepříznivé počasí, zvláště druhého dne soutěže, přineslo celou řadu karambolů a diváci pěkně promrzli a promokli.  

Žhářství   
17. července došlo k události, kterou Rychnov nepamatuje desítky let. Rychnovský mladík měl ze msty za údajné odmítnutí ke vstupu k hasičům zapálit dům. Starší manželé se snažili požár již v zárodku uhasit sami, ale když se oheň začal šířit, vyhledali pomoc místních hasičů. Těm se požár podařilo utlumit. Přesto došlo k závažnému poškození střechy. Majitelé museli vynaložit nemalé finance na její opravu, aby v nepříznivém počasí nedocházelo k poškozování vnitřního vybavení a jejich majetku. Někdo možná namítne, že se domek čp. 170 nachází na katastru pulečenském, leč je to v těsném sousedství hranice mezi jejich a naším katastrem. Událost plně ovlivnila nejen Pulečenské, ale i občany našeho města. Údajný žhář je občanem našeho města.     

Problémy na kolejích
21. července prožili cestující motorového vlaku z Hodkovic do Rychnova hodně adrenalinové chvíle. V dopoledních hodinách narazil vlak na nepřehledném a stráněmi poměrně sevřeném prostoru a na druhé straně strmém srázu nad řekou Mohelkou do vzrostlé břízy, která se vyvrátila v důsledku silných dešťů a větrných poryvů přes koleje, a vykolejil. V místě zasahovali profesionální hasiči dokonce až z Liberce, kteří evakuovali na jednadvacet cestujících, z nichž bylo šest lehce zraněno. Aby dostali cestující z místa havárie k hlavní silnici, museli přes vzdutou Mohelku, která v těch místech měřila na šířku přibližně čtyři metry, postavit z hasičských žebříků provizorní mostek. Lana, která hasiči instalovali, se stala potřebným zábradlím. Cestující pak odvezl autobus, který byl přistaven na nedaleké hlavní silnici, do železničních stanic trati. V týž den došlo na stejném úseku trati Pardubice - Liberec ke střetu osobního auta a vlaku. Tato nehoda se obešla bez zranění. Po dobu odstraňování havárie přepravovaly v obou případech cestující autobusy. Výluka se totiž protáhla až do následujícího dne. 

Propadlo dvacet procent maturantů 
Po dlouholetých přípravách a protichůdných názorech byly letos konečně spuštěny státní maturity. Je samozřejmé, že se v našem městě nematuruje, ale naši adolescenti museli tuto zátěž podstoupit také. Letos bylo k maturitnímu řízení přihlášeno 98 762 středoškoláků na 1 262 školách. Z nich nebylo k řízení připuštěno 9,7 % žáků. Z těch, kdož maturitu skládali, ve společné části neuspělo 16,9 %. U maturit jako celku (včetně profilových předmětů před opravnými zkouškami) neuspěla téměř jedna pětina maturujících. Nejlépe na tom byla gymnázia s 5,1 % propadlých, na středních odborných školách technického a ekonomického směru odešlo neúspěšně 16,5 %. Nejhůře dopadli studenti nástavbových typů, kde byla neúspěšnost téměř 44 %. Z jednotlivých předmětů neuspělo v českém jazyce 7,6 % maturantů, z matematiky 14,4 %, z cizích jazyků 9 % (nejhůře v němčině 26, 2%). 
Od roku 1998, kdy se s přípravou reformy maturitního řízení započalo, si celý projekt vyžádal zatím více než osm set šedesát osm miliónů. Ti, kdož se na přípravě maturitních zkoušek podíleli, tedy CERMAT a ministerstvo školství, si výsledky chválí, vyučující na školách a především žáci letošní způsob řízení odsuzují. O tom svědčí i petice vzešlá z Gymnázia Matyáše Lecha v Brně, jež kritizuje úroveň testů, nejednoznačnost zadávaných otázek a v neposlední řadě snižování úrovně kvality vzdělání středoškolských studentů. Letošní výsledky maturitního řízení ukázaly, že zřízením dvou úrovní obtížnosti se posunula kritéria úrovně značně nízko. Skutečnost, že nižší úroveň si vybralo 96 % žáků, nesvědčí o přílišném sebevědomí maturantů. Budoucnost ukáže, pokud ministerstvo školství bude na oprávněné připomínky škol reagovat, životaschopnost i této školské reformy, jichž naše školství po roce 1945 prožilo celou řadu a jež se většinou neosvědčily. 

Nechtěná připomínka II. světové války
Byly to spolu se železničním neštěstím poblíž našeho města čtyři zvláštní dny. 18. července vypukl v historickém objektu bývalé Kyselky ve Vratislavicích požár. Je škoda, že bylo poničeno průčelí této svérázné budovy a pochopitelně i její střecha. Škody však byly odhadnuty „jen“ na půl milionu. Na likvidaci požáru se podílelo šest hasičských jednotek včetně profesionálů z Liberce a Jablonce.    
20. července odhalil buldozer při pracích poblíž obchodního domu SCONTO v Liberci leteckou pumu z konce II. světové války. Ta odpočívala skryta zrakům libereckých občanů v zemi zřejmě od 8. nebo 9. května 1945, kdy došlo jednak k bombardování některých míst Liberecka a Jablonecka spojeneckými letci, jednak se poslední zbytky prchající Luftwaffe zbavovaly nechtěné zátěže. Tak tomu bylo například i v Rychnově, kde vybuchly tři pumy. Kráter po jedné z nich lze dosud nalézt v pulečenském lese. Dle pamětníků leží zřejmě asi tři nevybuchlé pumy v severozápadní části našeho města. V obchodním domě proběhla evakuace nakupujících a personálu rychle a spořádaně. Přivolaný pyrotechnik pumu vyzdvihl a odpálil v bývalém vojenském prostoru Ralsko.   

Velká voda nepřišla   
Děsivá představa loňských srpnových povodní znovu vypukla letos již v červencových dnech. Z 2. na 3. července na řadě míst velmi silně pršelo. Avšak vodní toky ke spokojenosti lidí zůstaly ve svých korytech. Své jistě sehrála skutečnost, že vodohospodáři poučení loňskými událostmi včas připravili vodní nádrže na velkou vodu. Letos napršelo na metr čtverečný jen asi čtyřicet osm litrů vody, zatímco v loňském roce to byl více než čtyřnásobek. 13. a 14. července zahrozily lokální povodně, především na Liberecku a Semilsku. Popadané stromy ovlivňovaly dopravní situaci na Hodkovicku i na Českolipsku. Že energetici řešili velkou řadu problémů s dodávkou elektrické energie, není třeba připomínat. Blesky oné noci křižovaly oblohu jeden za druhým. 21. a 22. července se znovu objevily lokální povodně, které však nedosáhly loňské intenzity. Leč říčka Smědá znovu hrozila vylitím ze břehů stejně jako Nisa. Na Frýdlantsku byly zatopeny silnice a domy, v Raspenavě a Višňové voda vnikla do domů. Na své si opět přišly pytle s pískem. Stavy ohrožení byly vyhlášeny vedle již zmíněných toků i na Jeřici, Kamenici, Řasnici i na Jizeře. K loňským událostem však nedošlo. Ve Višňové z obav před možnou přívalovou vlnou byly evakuovány ženy a děti z domů v okolí řeky. V tomto prostoru byl dokonce nasazen speciální hasičský obojživelník.   
Bouřky a deště prošly v oněch dnech celou republikou a napáchaly velké škody. K obětem na životech letos nedošlo. Jen muž na Klatovsku měl namále. V přívalech vody se neudržel na silnici, spadl do příkopu a proud vody ho unesl do kanalizačního potrubí pod silnicí. Jím proletěl několik metrů a voda ho vyhodila na druhé straně silnice do blátivého pole. Zní to jako pohádka, ale událost se skutečně stala. Právem mohl mluvit o zázraku a nově nabytý život řádně s přáteli oslavit. 

Otevření večerky   
Dne 25. července byla v prostorách bývalé prodejny zeleniny otevřena večerka zaměřená na potravinářský sortiment. Pronájemci této nebytové prostory se stali příslušníci vietnamské komunity. Lze věřit, že to budou právě oni, kdož kdysi poměrně dobře prosperující obchod se zeleninou znovu při své skromnosti vhodně doplní obchodní síť našeho města, a to i potravinářským zbožím. Svoji pracovní dobu rozvrhli do pozdních večerních hodin, ba dokonce i ve dnech pracovního klidu. Je nasnadě, že rychnovským občanům bude trvat delší dobu, než existenci obchůdku vezmou plně na vědomí.  

Za houby miliardy  
V řadě finančních skandálů působí jistě žertovně skutečnost, že se sdělovací prostředky stále intenzivněji zabývají otázkou, kolik že si to Češi přivydělají na sběru lesních plodin, aniž do státní pokladny přispívají příslušnými daněmi. V loňském roce si totiž „černí sběrači“ mohli odnést domů na třicet devět tisíc tun hub a různých lesních plodů, což přičinliví ekonomové vyjádřili částkou 4, 4 miliardy, v roce 2007 prý dokonce jejich úroda mohla dosáhnout až 5, 5 miliardy nezdaněného zisku. Před takto jednoduše a navíc na zdravém vzduchu získanými penězi jistě zbledli pánové z Ministerstva financí ČR. A protože poněkud kolísá výběr daní, bylo by zdanění lesních plodů vítaným posílením státní kasy. Leč otázka zní, jak by a kým byly daně vybírány. Jde jistě o pěknou novinářskou kachnu, ale kdo ví. Jeden český poeta napsal krásné verše …… „ my nevíme, co budoucnost nám chová“..…  A tak možná jednou finančáci vletí i na tento zdroj daní. Pro zajímavost uvádím, že lesní plody nejvíce sbírají příslušníci slovanských národů, národním koníčkem jsou i v Pobaltí, ve Skandinávii a jihovýchodní Asii. Ale zpátky k nám. Češi jsou údajně jedni z největších sběračů. Zdali máme věřit údajům z denního tisku, za uplynulý rok se prý sebralo dvacet tisíc tun hub, devět tisíc čtyři sta tun borůvek, dva tisíce sto tun malin, tisíc osm set tun ostružin a tři sta tun brusinek a klikvy. Každou českou domácností prošlo na dvanáct kilogramů lesních plodů.   

Vzplály vstupní dveře novostavby   
Zdá se, že lidská hloupost, závist a smysl ničit vše, co není moje, nemá hranic. Je až nepochopitelné, proč musely kolem 13. srpna vzplát dveře novostavby Na Zálesí. Zásluhou neznámého vandala zcela shořela teflonová izolace a poškozena byla i izolace asfaltová. Jednoduše řečeno, dveře jsou na vyhození. Majitel však musí vytáhnout z peněženky možná i desetitisíce korun, aby mohl zakoupit nové. Pachatel může, pokud bude odsouzen, strávit až pět let v nápravném ústavu.   

Superseverní stále žije  
Ač by se zdálo, že na základě rozhodnutí kompetentních orgánů je R 35 vyřešena, v Zásadách územního rozvoje Libereckého kraje stále figurují všechny tři varianty. O směru „superseverní“ jsem se zmiňoval v kronikářském zápisu za předešlý rok. Nadále trvá odpor představitelů obcí i občanských sdružení. Uklidňuje je však, že nedostatek financí i hlemýždí tempo na již rozestavěných dálnicích, nebezpečí z realizace této akce ještě na hezkou řádku desítek let nehrozí.          

Zcizil peněženku     
Na rychnovské nádraží jistě nebude vzpomínat v dobrém, cestující, který zde přišel 18. srpna o tašku s finanční hotovostí. Tu mu odcizil jednadvacetiletý muž, který využil nepozornosti postiženého a volně ležící tašku i s financemi ukradl. Zloděj přišel, byť jen krátkodobě, ke třem tisícům a některým dokladům. Je dobře, že byl policisty včas zajištěn. Pokud bude odsouzen, mohl by být „odměněn“ až dvěma roky vězení.     

Krádež v Dalešicích   
Příslušníci místní policie si rozhodně nemohou stěžovat na nedostatek práce, ať již při silničních nehodách, nebo při krádežích, jichž je hodně především v okolí. Ke krádeži v blíže neurčeném čase došlo ve dnech 22. až 25. srpna v Dalešicích. Zloděj zde vnikl do prodejny a firemního skladu a odcizil z nich nejen křišťálový lustr a figurky z téhož materiálu. Zřejmě znalý situace nepohrdl především 270 kilogramy mosazných svitků. Nechal za sebou úctyhodnou škodu, která přesahovala sto tisíc. Krádež, pokud bude odhalen a odsouzen, by mu mohla „vynést“ až pět let natvrdo.   

Zemětřesení v Čechách  
O zemětřesení, k němuž v naší vlasti v srpnu letošního roku došlo, se zmíním ještě na jiném místě. Vzhledem k tomu, že je to věc v Česku poměrně ojedinělá, alespoň několik podrobností. Dunění ze zemských hlubin a řinčení oken vyděsilo občany Chebska z 25. na 26. srpna. Nejsilnější z dvaceti osmi otřesů dosáhl 3,6 stupňů Richterovy stupnice. Počátek zemětřesení byl přístroji zjištěn však již 23. 8. Jeho centrum bylo v oblasti Nového Kostela ve směru k severním hranicím republiky a jižně k Chebu. V této oblasti však nejde vyloženě o ojedinělý jev. Naposledy se zde třásla zem v roce 2008, nejsilnější otřesy byly na Chebsku v prosinci 1985, kdy stanice naměřily 4,5 stupně Richterovy škály. Sám vzpomínám na 27. říjen roku 1964. V ten den jsem byl na půdě školy a zcela zřetelně jsem pocítil mírné zhoupnutí zařízení. Myslím, že od té doby jsem tak rychle nevyběhl ze školních dveří na ulici jako tehdy. Tam již postával před poštou tehdejší poštmistr pan Plechatý a kolemjdoucím poměrně překotně vysvětloval, že u nich doma v příborníku zacinkaly skleničky. I jemu se zdálo, že se budova pošty pohnula.  

Proti Romům  
O problémech s romským etnikem v závěru měsíce srpna a v podzimních měsících se ve svých zápisech ještě zmíním. Na Šluknovsku a Novoborsku v závěru měsíce srpna eskalovalo napětí mezi starousedlíky a romskou komunitou. V Rumburku totiž došlo k útokům Romů na čtyři mladíky. Ti byli zraněni, někteří hospitalizováni. Na 26. srpna starousedlíci v Rumburku svolali protestní shromáždění, na němž se snažily podílet i extremistické skupiny, což místní starostové odmítli z obav o další stupňování napětí. V místě vznikla z podnětu žen občanská iniciativa s názvem Bezpečí domova. Ta spolu se starosty zaslala předsedovi vlády dopis, ve kterém ho požádala o řešení situace. Navržena byla některá řešení, ale vláda reagovala pouze dočasným posílením policejních hlídek. Shromáždění bylo uskutečněno i 10. září v Novém Boru. O dalších akcích se ještě zmíním v zápise z prosince.

Nedával pozor, skončil pod strání   
Couvání bývá často ošidná věc. Stačí okamžik a karambol je na světě. O tom se přesvědčil řidič Fiatu Marea, který couval u chaty na Kopanině. Měl zřejmě těžší nohu na pedálu plynu, přejel hlavní silnici a na protější straně pokračoval po stráni. Ta je tam dosti prudká, proto se se svým autem otočil několikrát přes střechu. Ještě štěstí, že mu v cestě stál domek, o jehož zdi se auto zastavilo. K úrazu nedošlo, ale šok byl jistě veliký. Nejvíc ho hryzalo vědomí, že za opravu zaplatí sedmdesát tisíc. Navíc mu zasahující policisté „přidělili“ pořádkovou pokutu dva tisíce korun.        

Obnova poničení Raspenavy  
V loňském roce jsem se podrobně zmiňoval o kalamitě způsobené říčkou Smědá v Raspenavě. Smědá rozdělila Raspenavu na dvě části, neboť zde strhala při svém ničivém díle mosty a lávky. Město se i rok po povodni potýkalo s problémy, právě s poškozenými zařízeními tohoto druhu. Most je stále jen provizorní, nedaří se oprava poničených komunikací.  


Zahájení školního roku  
Nastávající školní rok byl zahájen ve čtvrtek 1. září. Školní lavice přivítaly nejen školou ostřílené kozáky, ale i dvacet šest nových žáků, které většinou na jejich první školní cestě provázeli rodiče. K dětem promluvil ředitel školy. Na slavnostním přivítání se podílely i členky SPOZu. Do lavic, na kterých byly připraveny první učebnice a drobné školní potřeby, letos nově zasedlo čtrnáct dívek a dvanáct chlapců.   


Zmizel slunečník  
Obliba velkých reklamních slunečníků je stále veliká. Stejná vášeň však vede zloděje k jejich zcizování. Většinou mají snadnou práci v tom, že slunečníky zůstávají bez dozoru i v noci. Majitelé se tak vystavují nebezpečí, že o nějaký přijdou. Stalo se tak i letos na počátku září u restaurace ve Školní ulici. Jeho cena nebyla malá. Šest tisíc se na ulici jen tak snadno nenajde.    

Pracují s perspektivou   
Místní hasičská jednota si je dobře vědoma toho, že své členy musí získávat již od nejmladšího školního věku. Proto pro zájemce připravuje nejrůznější tematicky zaměřené výlety a akce, s dětmi se účastní žákovských soutěží. Významnou je skutečnost, že hasiči velmi dobře prezentují svoji činnost při dětských dnech. Pro zájemce, a to i z řad dívek, konají pravidelné dny otevřené požární zbrojnice, jak tomu bylo letos 2. září v podvečerních hodinách. Přítomní měli možnost se seznámit s hasičskou technikou i historií sboru. Dospělí hasiči velmi dobře vědí, že děti lze poměrně snadno nadchnout, ale jejich zájem je možno udržet jen pravidelnou a zajímavou činností.   

Cesta lesem řemesel          
Občanské sdružení Rychnováci dětem připravuje pro místní děti celou řadu akcí. Jednou z nich je i dnes již tradiční loučení s létem. Je jistě dobře, že organizátoři vyhledávají neotřelé aktivity. Po Cestě pohádkovým lesem nebo Indiánské stezce letošní akci konanou 3. září nazvali Cesta lesem řemesel. V prosluněném Planském lese si děti mohly vyzkoušet osm nejrůznějších řemesel. Nejpřitažlivějším povoláním bylo kominictví, zájem neutuchal ani o popeláře, pekaře i truhláře. Zvládnout akci, na niž se dostaví dvě stě třicet účastníků, je jistě úkol nemalý. Děti si však nejen vyzkoušely celou řadu povolání, ale atraktivitu cesty zvýšila výstava dobových předmětů, jež v minulosti řemeslníci používali. Atrakcí dne se stal nepochybně velbloud a jízda na koních i doplňkové soutěže. S údivem byla sledována ohnivá show v předvedení pana Hekrly. Celá řada místních i přespolních podnikatelů, k potěše pořadatelů jich bylo na dvacítku, se na akci podílela sponzorskými dary.  

Zahraniční partner města  
25. září podepsal představitel našeho města Ing. F. Chlouba se svým kolegou z gminy Gromadka (gmina - středisková obec - v tomto případě jedenáct malých obcí) smlouvu o spolupráci. Gromadka se nalézá v Polsku v Boleslawieckém kraji v typické polské rovině. Oba starostové na setkání hledali možnosti vzájemné spolupráce na poli kulturním i společenském. Je třeba připomenou, že Gromadka se stala pro naše město prvním oficiálním zahraničním partnerem. Představitelé našeho města navázali již neoficiální vztahy se Sebnitz z Německa, dále pak, s italskou Vignolou, která však je přece jen trochu „z ruky“.   

Vranov stále s problémy   
Ač maloskalský hrad Vranov byl v letošní sezoně otevřen alespoň v provizorním režimu, některé jeho části připomínají velké staveniště, na němž se však již delší dobu nepracuje. Po loňském sesuvu hradního nádvoří se zatím obecnímu úřadu nedaří získat potřebné finance, ač na místě vykonal svoji inspekční návštěvu i ministr kultury J. Besser. Hrad je sice od našeho města poněkud dál, ale váže nás s ním historie. V dobách, kdy se na školní výlety nevyráželo do daleké ciziny, býval Vranov častým cílem návštěv našich žáků. A málo platné, Vranov je přece největším skalním hradem v České republice.     

European Heritage Days  
Dny evropského dědictví, u nás Dny památek, mají za cíl přiblížit dnešním občanům kulturu a historii v dané oblasti, neboť současná doba klade důraz na jiné hodnoty, většinou na kariéru, peníze a společenskou prestiž. Proto je tato akce velmi důležitá. K této významné kulturně poznávací činnosti se připojilo 12. září naše město. V tento den si zájemci mohli prohlédnout naše muzeum a seznámit se i s významnými dokumenty souvisejícími s výročími města. 
Poměrně bohatá nabídka byla zájemcům předložena 17. září v Jablonci nad Nisou. Mohli navštívit dvě desítky významných kulturních, technických i sakrálních památek přímo ve městě nebo jeho okolí. Zvláště přitažlivými se staly návštěvy rozhleden a jejich okolí, rovněž cesta historickým autobusem lákala především muže a jejich potomky.   

Klub asijských bojových umění posiloval členskou základnu   
Klub asijských bojových umění, který má v našem městě dlouhodobou tradici a získal nejeden významný úspěch na soutěžích, posiloval svoji členskou základnu. Pan Choutka si je plně vědom toho, že bez početné dětské základny nelze dosáhnout dobrých výsledků ve vyšších věkových kategoriích. Členové oddílu se učí nejen zásadám bojových umění, ale vštěpují si základní zásadu, že svých dovedností nesmějí zneužívat vůči ostatním. Jistě je známou skutečnost, že ohleduplnost k ostatním není právě heslem celé řady dnešních lidí.   

Pouť  
Letošní svatováclavská pouť byla konána již čtyři dny před svátkem patrona země české. První pouťové atrakce začaly najíždět na rychnovské parkoviště pod viladomy za Mohelkou již 19. září. Trochu děsila představa loňského počasí, neboť po předešlých krásných dnech se zatáhlo a začalo pršet. Nakonec vše dobře dopadlo. Kdopak by čekal po oba dny denní teploty kolem dvacítky a na slunci o deset stupňů více! Spokojení byli majitelé stánků i atrakcí, méně rodičové, neboť jejich potomci vydatně za atrakce odčerpávali peníze. Psát o ostatních záležitost asi není třeba. Vžitý rituál včetně ohňostroje se nemění. Občany jen trochu zaskočila skutečnost, že s blížící se poutí byl proveden v prostoru před samoobsluhou překop silničního tahu související s opravami kanalizace. Nakonec byly všechny práce včetně úprav v parčíku řádně a včas provedeny.

Stezka odvahy   
Organizátoři akcí pro děti v našem městě se zřejmě nechali inspirovat svými zážitky z letních dětských táborů. Tam bývá vždy stezka jedním z vyvrcholení táborového pobytu. Rozhodně je přijímána se smíšenými pocity účastníků. Hrdinství, které účastníky provází, bývá v potemnělém lese vystřídáno strachem, řada účastníků pak čeká jeden na druhého, ale přesto pocit obav a nejistoty trvá. A což teprve když se z houštin podél dobře známé cesty začnou ozývat příšerné zvuky a zjevují se nadpřirozené bytosti. Pak se les chvěje jekotem procházejících, kteří se však po absolvování trasy stávají „pravými“ hrdiny. Členové našeho občanského sdružení připravili stezku, jež přinesla chvíle napětí, husí kůži i radostné vzrušení v cíli 8. října v Planském lese. Vyrazilo na ni od klubovny zahrádkářů dvaadevadesát účastníků, mnozí za doprovodu svých rodičů. Účastníci akce obdrželi čestné diplomy za hrdinství. Součástí letošního prvního ročníku bylo i malování ďáblů a strašidel. Pět nejlepších výtvarníků obdrželo diplomy a pochopitelně i odměny. Strašidelná stezka chytila u srdce i mnohé rodiče, kteří na příští rok již připravují mnohá vylepšení.   

Drakiáda  
Podzimní období v posledních letech bývá v našem městě spojováno s pouštěním draků. Termín letošního klání „konstruktérů“ dráčků i draků různých tvarů a podob stanovili organizátoři z občanského sdružení Rychnováci dětem odvážně až na 23. října. Několik desítek přítomných i letos soutěžilo o nejmenšího a největšího draka, došlo i na rozšíření soutěže o nejhezčího draka, pochopitelně schopného letu, i draka, který se udržel ve vzduchu nejdelší dobu. Domů odcházeli účastníci spokojeni. Vítěze neminuly diplomy, všechny pak drobné odměny, které členové sdružení získali za sponzorské dary.         

Zateplení domů čp. 608 a 607  
V našem městě se objevuje stále více domů, které si jejich občané zateplují a opravují na nich střechy. V průběhu roku se majitelé bytů rozhodli k takovýmto úpravám i na domě čp. 608, který většinou Rychnováci znají pod pojmem „rafanda“. Jedná se vlastně o první dům, který byl před lety stavěn z prostředků státu a místního podniku ZEZ. Budova nesla typické znaky své doby, šedivá nic neříkající fasáda byla po letech již poškozena, střecha nic moc. Z rozhodnutí společenství bylo přikročeno nejprve k opravě střechy, později pak i k zateplení budovy. Hlavní práce byly ukončeny s příchodem podzimu, ale protože stavební firma zkrachovala, dosud chybí provést drobné nedodělky. Přes tuto skutečnost město bylo obohaceno o dobře vypadající budovu s pěknou fasádou, bydlící pak jistě získají finance za úspory tepelné energie.  

Soutěž o novou vlajku města ve finiši      
V měsíci říjnu končil termín pro podávání návrhů na novou vlajku města Rychnova u Jablonce. K poslednímu dni měsíce bylo podáno celkem třináct návrhů. O realizaci jednoho z nich, který bude vybrán s přihlédnutím k zadaným kriteriím, v závěru jednání rozhodnou zastupitelé. Nejprve však se budou moci k návrhům uveřejněným na webových stránkách města v Rychnovském zpravodaji vyjádřit občané i zastupitelé. Pokud nebude mít návrh požadovanou úroveň, o níž rozhodne vexilolog, nemusí být vlajka v tomto kole vybrána vůbec. O konečné podobě budoucí vlajky města však rozhodnou zastupitelé. Poslední slovo však není pouze na nich, ale na heraldické komisi Parlamentu ČR. Cesta k němu bývá často zdlouhavá. Souběžně se soutěží dospělých zorganizovala místní paní knihovnice podobnou akci pro děti - čtenáře knihovny. I v tomto případě se našla celá řada těch, kdož se nebáli své vize vyjádřit graficky.  

Podzimní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
17. října se opět konal sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Byla to letos již druhá akce, kterou organizuje MěÚ ve spolupráci se sběrnými surovinami. Ta první proběhla 9. dubna. Akce se již po několik let opakují se stejným scénářem, bylo by proto zbytečné se příliš rozepisovat o dalších detailech.   

Tragická smrt   
Až do Trutnova zajela 10. listopadu ukončit svůj život rychnovská občanka paní J. S. Zde spáchala sebevraždu skokem pod vlak. Vážným zraněním na místě podlehla. Svým činem se snažila vyřešit problémy, které ji v životě pronásledovaly. Zůstaly po ní dvě nezletilé děti.   

Na světě je sedm miliard lidí   
Kolem 11. listopadu oznámily sdělovací prostředky, že se počet obyvatel planety Země přehoupl přes sedm miliard. Výpočty demografů odstartovaly ve světě spory o to, které a na kterém místě se dítě s tímto magickým číslem narodilo. Nárok si činí rodiče Danicy May Camancho z filipínské Manily, pozadu nezůstali ani rodiče Pjotra Nikolajeva z ruského Kaliningradu stejně jako rodiče dcerky Magris z vesnice Mall z indického státu Uttapradeš. První dva jmenovaní údajně měli získat osvědčení OSN. Ať tak či onak. Těžko rozhodnout, kdo tímto človíčkem skutečně byl. Vždyť sedmimiliardový člověk se mohl narodit dávno před uváděným termínem. Experti oslovení BBC však shodně konstatovali, že hledání jubilanta je nesmyslem. Vždyť jde především o to, aby sedm miliard lidí žilo spokojeně v mírovém světě, mělo dostatek jídla a netrpělo nemocemi, které ve stále větší míře lidstvo Země decimují.      


Úspěch malé výtvarnice   
Na školách a školských zařízeních probíhá celá řada soutěží, které rozvíjejí schopnosti dětí. Dá se říci, že v mnoha z nich dosahují dobrých výsledků i děti z našeho města. Letos se podařilo malé Klárce Müllerové z 2. třídy základní školy zvítězit již ve 14. ročníku výtvarné soutěže zaměřené k Mezinárodnímu dni zvířat. V tomto roce se do soutěže zapojilo třicet pět škol a školských zařízení z Libereckého kraje. Je jistě úspěchem, že z téměř šesti set výtvarných prací porota mimo jiné vybrala i práci rychnovské žákyně.   
   
Nevšední nabídky  
V současné době hledají lidé nejrůznější možnosti jak získat peníze. Že v místě pracují rehabilitační pracovníci, je obecně známo, stejně jako skutečnost, že lze zajít za řemeslníky různých povolání a většinou se svými požadavky uspět. Některé nabídky jsou zvláštní. Předvánoční období vede k nákupům nejrůznějších dárkových poukazů. Místní studio Relax vybízí k nákupům již dříve uváděných masáží nejrůznějšího druhu. Naše studio jich prezentuje hned deset druhů. V seznamu lze nalézt nejen havajské či indonéské masáže, ale i masáže lávovými kameny či stejné úkony čokoládové. S nevšední nabídkou přišla i majitelka obchůdku, který si zřídila v nebytové prostoře viladomu za parkovištěm a nazvala jej Pohoda. Zájemcům zde nabízí široký sortiment nejen sypaných čajů., sušených bylin i ale oříšky, keramiku a nejrůznější druhy svíček. I mladí hledají možnosti, jak získat peníze. Na řadě míst se objevily nabídky na hlídání dětí.  
Pan Dostál nabízí v prostoru za nádražím štípané dřevo do kotlů i krbů z listnatých stromů. Je nasnadě, že při dnešních cenách uhlí o toto vyloženě ekologické palivo je zájem. Nepamatuji se, že by kdy před rychnovskými domy bylo tolik hranic dřeva většinou získaného soukromou těžební činností, nezřídka i ze stromů, které majitelům stále více vadí jen proto, že z nich na podzim padá listí, které se musí uklízet.   
Kdo by si kdy pomyslel, že v našem městě budou provozovat svoji činnost dvě psí holičky. Snad je to dáno i počty majitelů psů, kteří chtějí mít své miláčky in.         
Často jsou v sále Besedy konány akce s výhodnými nákupy textilního zboží, obutí, drogistických výrobků i potřeb pro domácnost. Na náměstí proti MěÚ rozkládají své zboží především vietnamští obchodníci, ale čas od času i prodejci zemědělských produktů.   

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu města   
Rychnov i letos patřil k těm místům, která si pospíšila s rozsvícením vánočního stromu. Stalo se tak již 29. listopadu v podvečerních hodinách. Je pochopitelné, že se slavnost neobešla bez zpívání koled. Její součástí byla burza prací dětí z mateřské školy, nechybělo ani hudební vystoupení. Strom zdobil náměstí našeho města až do ukončení vánočního období.    

Radioaktivní jód nad Českou republikou    
Nad naším územím se v průběhu listopadu objevily izotopy radioaktivního jódu. Jeho výskyt byl mizivý. Do naší oblasti se dostal z Maďarska, kde látku vypustili do atmosféry. Letos se jednalo již o druhý výskyt. V jarních měsících k nám doputovaly tyto zdraví škodlivé látky až z dalekého Japonska, kde se uvolnily při výbuchu elektrárny ve Fukušimě. Největší množství radioaktivního jódu však bylo v našem ovzduší v roce 1986 při známé tragédii v Černobylu. Ani v tomto případě však nedošlo k vážnějšímu ohrožení.   
  
Zajímavý nápad   
Žákyně naší školy S. Simonová a K. Kolomazníková se rozhodly pomocí benefiční akce pomoci handicapovanému chlapci z Jedličkova ústavu Liberec. Jak to u mladých bývá, cesta od úmyslu k realizaci nebyla příliš dlouhá. Vidina získání financí na zakoupení počítačového tabletu pro libereckého chlapce byla mocným hnacím motorem. Do akce dokázaly zainteresovat spolužáky, pedagogy i vedení školy. MěÚ zapůjčil na vlastní vyvrcholení zdarma sál Besedy a organizátorkám přispěl finančním darem pěti tisíc korun. V Besedě si 2. prosince při dopoledních tvůrčích setkáních (či tvůrčích dílnách) mohli dospělí i děti popustit uzdu svých výtvarných činností včetně zdobení triček. V odpoledních hodinách vystupovaly pěvecké a taneční soubory. Večer pak začal benefičním koncertem kapely Fly 64, Straba, Fernandéz a Kaiserbank, které nesporně podlehly dívčímu šarmu a mládí a hrály zcela zadarmo. Dobrý nápad se zdařil a dívky i za pomoci sponzorů požadovanou částku na kýžený tablet získaly a mohly ho předat handicapovanému chlapci.    

Odpoledne svatého Mikuláše   
3. prosinec se stal dnem, kdy do sálu Besedy zavítal mezi sto padesát dětí a jejich rodiče svatý Mikuláš se svým čertovsko-andělským doprovodem. Před jejich příchodem se v sále tvrdě soutěžilo, tancovalo i recitovalo. Děti pilně odevzdávaly omalovánky nebeských poslů, které byly umístěny předem v Rychnovském zpravodaji. Letošní zajímavostí byla skutečnost, že i děti mohly obléknout oděvy andělů i čertů. Soutěžní porota vybrala nejlépe krojované a odměnila je. O šestnácté hodině se za pekelného řinčení objevili čerti, kteří mnohým přítomným dětem naháněli husí kůži, strach a zřejmou obavu. Jejich řádění zatrhl důstojný Mikuláš a andělé. Mikuláš se ukázal jako dobrotivý stařík, neboť z jeho rukou přítomní obdrželi balíček sladkostí. Pak účastníci znovu řádili na tanečním parketu. Akce byla finančně dobře zajištěna nejen z rozpočtu města, ale i sponzorskými dary místních obchodníků a podnikatelů. Občanské sdružení Rychnováci dětem se zhostilo svého úkolu na výbornou.  

Nové kontejnery 
V letošním roce se na řadě míst města objevily zcela nové kontejnery. Slouží občanům k odkládání nejrůznějších drobných elektrospotřebičů, které již dosloužily. Mají červenou barvu a lze je nalézt na pěti exponovaných místech města. Do bílých kontejnerů mohou občané ukládat použité a nepoškozené textilie a obutí, které musí být v páru. Až dosud jak elektrospotřebiče, tak i textilie končily v běžných kontejnerech na domácí odpad. Lze věřit, že občané nově nabízené možnosti využijí a naučí se separovat, jak je tomu dnes v případě plastických lahví, papíru a skla. Významné je zřízení buňky zpětného odběru větších vysloužilých elektrozařízení, která nebyla přijímána ve sběrném dvoře. Buňka zpětného odběru stojí v areálu sportovní haly proti místní lékárně. Jde jistě o dobré kroky k tomu, aby se zlepšila čistota a pořádek ve městě.              

Tajenka vyřešena   
19. prosinec přinesl konečné vyřešení tajenky okolo nové městské vlajky. Na základě hodnocení a doporučení vexilologa za vítězný návrh byla označena práce paní Kláry Kalinové ze Svahové ulice v našem městě. Nyní zbývá dořešit některé detaily, které se týkají hlavně barevných odstínů a zastupitelé mohou rozhodnout o její konečné podobě. Tím však nekončí složitý proces jejího uznání. O něm a možnostech používání s konečnou platností rozhodne příslušná komise Parlamentu ČR. Pro léta budoucí uvádím i jména dalších navrhovatelů včetně počtu zaslaných návrhů, které však nebyly vyhodnoceny. Vítězka soutěže K. Kalinová podala celkem dva návrhy, M. Mráčková se prezentovala čtyřmi pracemi, starosta F. Chlouba zaslal své dvě vize, pilný byl Ing. Z. Hudec, v jehož hlavě se zrodilo šest návrhů, M. a M. Pokorní předložili každý po jedné práci, nejvíce návrhů zaslal Mgr. M. Skřivánek, jeden návrh se zrodil v hlavě pí. J. Peterkové. Čtyřmi návrhy se pochlubili členové rodiny Fučíkových. Své čtyři návrhy zaslal i Ing. T. Urban z Ústí nad Labem, A. Spěšná z Liberce jeden stejně jako Ing. P. Sacher z Lučan. Je překvapující, kolik lidí se do soutěže o městkou vlajku Rychnova zapojilo.   

Kokonínské referendum   
Nesouhlas s výstavbou čističky odpadních vod, které z Kokonína v poměrně bohaté míře proudí do Mohelky a v první řadě postihují její vodoteč v našem městě, dovedl kokonínské občany až k vyjádření v referendu, zda Kokonín zůstane součástí Jablonce nad Nisou. Zastupitelé Jablonce nad Nisou po bouřlivém jednání rozhodli vyhovět osadnímu výboru Kokonína a na svém jednání 15. prosince odklepli referendum. Zatímco jeden z organizátorů odtržení J. Šikola sledoval pouze tuto otázku, jiní zastupitelé požadovali i vyjádření nesouhlasu s výstavbou čističky v místě, které určuje územní plán pro Liberecko. Kokonínští řeknou své ano nebo ne v referendu 19. února následujícího roku.    

Stávka vyučujících     
Na protest k situaci v základním a středním školství a neplněním slibů dávaných ministerstvem školství především ve finančních záležitostech i jeho nekoncepčnímu řízení vyhlásily školské odbory na 7. prosince jednohodinovou stávku. Zapojila se do ní zhruba jedna čtvrtina pedagogů z jednoho tisíce šesti set školských zařízení, což představuje cirka pětadvacet tisíc školských pracovníků. Nesouhlas s finančním hodnocením vyslovili především vyučující, kteří ve školství působí dlouhá léta. V připravovaných tabulkách by měli být finančně hodnoceni stejně jako učitelé začátečníci. V Rychnově se pracovníci školských zařízení do stávky nezapojili.   
   
Prověrky v 5. a 9. ročnících   
V souladu s vizí o školské reformě, kterou prosazuje ministr školství J. Dobeš, dle prezidenta republiky V. Klause nejlepší ministr školství, který kdy v ČR působil, došlo ve druhém týdnu prosince k zadání tolik diskutovaných prověrek v 5. a 9. třídách. Prověrky byly uskutečněny na sto čtyřech školách, prověřovány byly necelé čtyři tisíce žáků, a to v českém jazyce, matematice a jazyce anglickém. Na základě zjištění mají pedagogové dle představ ministerských úředníků rozdělit žáky do tří proudů a s nimi pak cíleně pracovat. Víru v samospasitelnost prověrkové činnosti naše školství již několikrát zažilo. Zda se nejde znovu cestou ode zdi ke zdi, ukáže blízká budoucnost.

Krádež stromů   
Blížící se zima připomněla kolem 10. prosince, sice až za pět minut dvanáct, neznámému zloději známé: “Až se tě zima zeptá, cos dělal v létě“, aby se předzásobil lesními stromy. Lup byl jistě solidní, neboť zmizelo na třicet pět vzrostlých velikánů. A tak měli policisté z našeho oddělní o další přestupek k řešení více. V současné době působí jistě komicky konstatování o dvou letech vězení. Kam s lapky v případě odsouzení? Věznice v ČR jsou více než naplněny daleko těžšími kalibry.  A takovíhle troškaři ….. Škoda psát.   

Smrt Václava Havla   
V ranních hodinách 18. prosince zemřel ve věku pětasedmdesáti let na svém oblíbeném Hrádečku po svých dlouhodobých problémech s dýchacími cestami nejvýznamnější politik, symbol změn v naší zemi po roce 1989, první prezident České republiky Václav Havel.   
Na jeho počest vláda vyhlásila státní smutek. Rakev s ostatky prezidenta byla od středy 19. 12. vystavena pro veřejnost ve Vladislavském sále Pražského hradu. Jejímu převozu na Hrad předcházela cesta bývalého prvního muže státu pražskými ulicemi. Jeho ostatky byly v rakvi převáženy na lafetě vozu, na níž spočinuly i ostatky prvního prezidenta ČSR T. G. Masaryka. Jeho poslední cesty Prahou se kolem trasy smutečního průvodu účastnily desetitisíce truchlících občanů. Po celé zemi byly na jeho počest podepisovány kondolenční listiny a páleny svíce.  Podobná akce byla konána i v našem městě. Státní pohřeb byl konán 21. prosince ve Svatovítském chrámu za účasti nejen našich čelních představitelů, ale i významných hostů politického a kulturního života ze zahraničí. Poslední rozloučení s V. Havlem provedl pražský biskup Václav Malý. Na závěr jeho vystoupení zazněl svatováclavský chorál. Pak byla rakev s ostatky bývalého prezidenta převezena do strašnického krematoria, kde proběhlo soukromé rozloučení za účasti rodiny a některých pozvaných hostů. Urna s popelem V. Havla je uložena na vinohradském hřbitově, kde jsou pochováni jeho rodiče i první manželka Olga.   
Pozdější akcí byl převoz květinových darů po Vltavě a Labi až do Děčína, kde byly pietně vhozeny do labských vln. Vláda již ve dnech smutku rozhodla navrhnout zákon ve znění - Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii v naší zemi. Na znamení úcty k osobnosti V. Havla se celá řada institucí rozhodla pojmenovat ulice, náměstí, školy i jiná zařízení jménem bývalého prezidenta. I pražské letiště má být po něm pojmenováno.    

Otevření stánku s pečivem   
Dne 19. prosince došlo k otevření stánku s pečivem v prodejničce na náměstí v bezprostřední blízkosti od zastávky autobusů MHD. Po měsíci čekání jistě rychnovskou veřejnost potěšilo, že je to vlastně v předvečer vánočních svátků. Druhým příjemným překvapením pak bylo, že bohatý sortiment pekařských výrobků je prodáván s padesátiprocentní slevou. Provozovatelem stánku je Pekařství Šumava. Zaměstnání v něm našla i jedna rychnovská žena.   

Spotřebitelské ceny    
Psát o spotřebitelských cenách v roce je tuze ošidná věc. Co prodejna, to jiná cena za zboží stejného druhu, co měsíc, to většinou různé ceny týchž produktů. Pokusím se zaznamenat ceny, jak je za rok uvedly statistické orgány státu.  
V průběhu roku 2011 stoupla míra inflace v porovnání s rokem předchozím o 1,9 %, ceny se meziročně zvýšily o 2,4 %. Růst zaznamenaly prakticky všechny spotřebitelské ceny potravin. Ceny pekárenských výrobků vzrostly o 1 %, masa o 1,1 %, ryb o 0,9 %, vajec o plných 3,4 %, mléka o 2,3 %, sýrů o 3,4 %, olejů a tuků o 2,8 %, jogurty se zvedly o 2,9 %, ostatní mléčné výrobky zaznamenaly růst 2,5 %, čokoládové výrobky povýšily o 1,7 % a nealkoholické nápoje o 1,3 %. Průměrná cena pohonných hmot dosáhla v závěru roku svého historického maxima 35,58,- Kč za litr. Na straně druhé poklesly ceny ošacení o 2,3 %, alkoholické nápoje měly zlevnit o 1,3 %. Výrazný nárůst byl zaznamenán v cenách plynu o 22, 2 %, elektřiny o 4,8 %, vodné narostlo o 6,2 %, stočné o 5,8 %. Čisté nájemné povýšilo o 4,6 %, v tom regulované o 11,8 %, běžné se přiblížilo dvěma procentům. Ceny chleba vzrostly o 13,6 %, běžného pečiva o 17,8 %, mouky o 10,1 %, vajíčka vyskočila o 21,2 %, mléka o 11,7 %, jedlých olejů o 17,2 %, cukrů dokonce o 37,4 %, kakaa o 30,9 %. Růst cen potravin je vidět i v našich kontejnerech. Ty tam jsou doby, kdy v nich často ležely plné igelitové tašky plesnivého pečiva. Rovněž v obchodech dnes nenajdeme dvoukilogramové bochníky, nad cenami chleba a housek, které doporučují lékaři, se točí hlava. Naše žaludky nenasytí nejrůznější audiovizuální a fotografické přístroje, které zlevnily o více než 10 %. Řada rodin si nechává zdát o dovolených v cizině, snižují se výdaje na kulturu, rozhodně se neplýtvá v množství nově zakoupeného oblečení ani obutí. V této záležitosti je třeba uvést, že různí vykutálení prodejci, to snad je nejslušnější výraz, prodávali v posledních měsících roku zboží ve vyšší hladině DPH, což nám přinese teprve 1. leden příštího roku. To proto, aby z těchto cen mohli vycházet a zvyšovat je na úkor spotřebitelů o další finance. Česká obchodní inspekce v průběhu roku přišla na řadu případů pančování pohonných hmot či prodej výrobků s prošlou spotřebitelskou dobou.   

In-line dráha v Rychnově   
Rychnovské vyznavače kolečkových bruslí jistě potěšila notička v Deníku Jablonecka, ve které informuje starosta Ing. F. Chlouba o možnosti vzniku in-line dráhy v našem městě v prostoru poblíž hřiště na kopanou a nových kurtů. Dojde tak k využití plochy, která byla plně vyčleněna pro provozování sportovních aktivit. Situace dozrála k tomu, že se najdou i peníze na výstavbu okruhu pro sport, který například okolo přehrady v Jablonci nad Nisou plně využívají dospělí i děti. Často se zde se svými ratolestmi v kočárcích řítí na kolečkových bruslích i mladé maminky.  

Romská otázka    
Závěr letních a především podzimní měsíce přinesly eskalaci ve vztazích mezi Romy a bílou většinou národa. Většinou jsou hodnoceny jako důsledek podprůměrného vzdělávání, nezaměstnanosti a z ní vycházející frustrace včetně rasisticky laděných akcí romské populace především mladšího věku. Na straně druhé jde o rasově motivované útoky bílých obyvatel naší země proti romským občanům, jak tomu bylo ve Vítkově na Opavsku v roce 2009, či Rýchorech na Kolínsku v letošním červenci, nebo Krtech na Rakovnicku v srpnu. Zřejmě právě ty se staly jakýmisi rozbuškami ve vztazích romské populace vůči bílým. Již v květnu byl Romy napaden ve Vsetíně mladík a zasahující policisté. K projevům největší nevraživosti došlo ve Šluknovském výběžku. 7. srpna napadla skupina romských mladíků návštěvníky baru v Novém Boru, o čtrnáct dnů později pak jiná skupina zaútočila v Rumburku. Krátce poté byli do této oblasti po zasedání Bezpečnostní rady státu dislokováni těžkooděnci s cílem uklidnit zjitřené vztahy. Ve Varndsdorfu, Rumburku i na jiných místech však došlo k pochodům a demonstracím občanů, jimž jsou Romové trnem v oku. Ve Varnsdorfu 27. srpna to bylo například na dva tisíce starousedlíků, kteří upozorňovali na to, že občané romské národnosti nepracují, poukazovali na beztrestnost výrostků a dětí, jejich vyzývavé chování, nezájem o vzdělávání se. Vzrušená situace byla vodou na mlýn lidí hlásících se k rasismu. 3. listopadu napadli romští mladíci mileneckou dvojici v Novém Boru, k masové bitce došlo mezi romskými občany 10. listopadu v Ostravě – Přívoze. Strach zavládl především mezi rodiči školou povinných žáků. Obě strany v krizových místech vodily své děti do škol a zpět domů, mladí se báli chodit do parků a na veřejná prostranství. Je skutečností, že celá řada podnikatelů zneužívá často i bezvýchodné situace Romů ke svému obohacování. Skupují nemovitosti v nepříliš utěšeném stavu a tvrdě vymáhají poměrně vysoké nájemné na tzv. „nepřizpůsobivých lidech“. Jen ke konci srpna mělo být takových míst nazývaných „ghety“ neuvěřitelných dvě stě jednačtyřicet, nejvíce na Ústecku – šedesát tři, nejméně v Praze šest. Liberecký kraj vykazuje takových míst šestadvacet. Na Jablonecku se na první pohled zdá, že je to s romským etnikem bez problémů. Opak je však pravdou. Posledního října napadla skupina zřejmě opilých a zfetovaných mladíků romského původu v Jablonci nad Nisou v ulici Palackého krámek vietnamského obchodníka. Rasistické nadávky na obchodníka jen svištěly vzduchem, své zažil i náhodný zákazník. Došlo k rozbíjení regálů a poškozování zboží. Řádění romských mladíků učinila přítrž až přivolaná policie. Po lékařském vyšetření skončili mladíci v cele předběžného zadržení. V Albrechticích byla napadena místostarostka obce a její manžel, neboť se romská rodina domáhala financí za nesvéprávnou dceru, které se vzdali a o kterou pečovala obec. Ač napadení nebyli zranění, útok jimi otřásl. Paní místostarostka však k činu Romů projevila značnou shovívavost a pokládá ji za rasově nemotivovanou. K napadení došlo 15. listopadu. Nejžhavější půda v romských záležitostech se ukázala v Tanvaldě. Tanvaldský raper romského původu Dario zde ve svém nenávistném klipu Tanvald je moje město se mimo jiné přirovnává k „… tanvaldskejmu vládci, kterej ti kůži sedře ... kopačka, hlava, pěst – já jsem Dario, kterej ti zlomí hubu ... já jsem tanvaldskej rváč ... Klip byl označen jako projev neonacionalismu nejhrubšího zrna, kdy autor vyhlašuje válku všem bílým občanům. Ovšem situace těmito zpěvánkami nekončila. Vyhrotila se posledního dne roku. Majitel skladu kontroloval, zda mu do něj někdo nevnikl. Cestou domů byl napaden dvěma občany romského původu, kteří ho ohrožovali noži. Vystřelil z legálně držené pistole. Výsledkem bylo zranění mladšího Roma, starší pak zemřel po převozu do nemocnice. Tato situace vyvolala v Tanvaldě zděšení, strach a obavy na obou stranách. O výsledcích rozhodovalo soudní řízení, o kterém se zmíním v zápise za příští rok. V našem městě, ač i u nás se nachází početné romské etnikum, k excesům podobného rázu nedošlo.   

Vánoční svátky věřících  
I letošní vánoční svátky nabídly především věřícím celou řadu bohoslužeb. V naší oblasti 24. prosince probíhaly od ranních hodin vigilie – slavnosti Narození Páně, roráty. V odpoledních hodinách byl veřejnosti zpřístupněn betlém v kostele na Horním náměstí v Jablonci, vánoční kázání proběhla postupně v Lučanech, v Rychnově, v Jablonci a Bedřichově. Hod Boží Vánoční prožili věřící občané opět v Jablonci nad Nisou a Rýnovicích. Tento den si připomněli občané večer znovu v Jablonci nad Nisou. Na Štěpána vyslechli slovo boží občané v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí v Jablonci nad Nisou. V ostatní dny byly bohoslužby slouženy i v Domově důchodců v Jabloneckých Pasekách a v nemocniční kapli, v poslední den roku mimo Jablonec nad Nisou i v Lučanech. Slavnost Matky Boží 1. ledna byla konána v Jablonci nad Nisou, Rychnově a Nové Vsi. Bohoslužby posledního dne vánočních svátků byly připraveny opět v Jablonci nad Nisou, kostele sv. Václava v Rychnově a na Rádle. Věřící ostatních církví se sešli ve svých svatostáncích a modlitebnách, aby si připomněli slavné narození Ježíše Krista, ale v omezenějším rozsahu než katoličtí věřící.  
  
Kolik nás bylo   
Dle statistického výkazu městské matrikářky na počátku kalendářního roku 2011 žilo v Rychnově 2594 občanů. V průběhu roku došlo k pochopitelným změnám. Do města se přistěhovalo sedmdesát devět lidí, narodilo se třiatřicet děti. Z nejrůznějších důvodů se odstěhovalo dvaašedesát obyvatel, osmnáct občanů zemřelo. Celkový přírůstek za celý rok činil sto dvanáct bydlících. Na straně druhé úbytek dospěl k číslu osmdesát. Město se v průběhu roku rozrostlo o dvaatřicet občanů. Celkově k 31. prosinci žilo v Rychnově 2626 obyvatel.   

Nezaměstnanost  
Nezaměstnanost je pro mnoho lidí, které postihne, skutečným strašákem současnosti. V závěru roku dosáhla v České republice 8,6 %, ale plných čtyřicet šest okresů nahlásilo vyšší procento nezaměstnanosti. Nejhůře bylo v Jeseníku, kde počet lidí bez práce dosáhl 17,8 % ekonomicky činných lidí, dále na Bruntálsku se 17,4 %, Most vykázal 15,9 %. Nejnižší ukazatele byly v Praze-východ 3,4 % a Praze - hlavním městě uvedla statistika 4 %. I počet nezaměstnaných v našem městě se ocitl pod pomyslnou hranicí nezaměstnanosti. Bez práce bylo k 31. prosinci plných 10,4 % občanů, což představuje sto deset lidí (padesát osm žen a padesát dva mužů). Samozřejmě, že se jedná o registrované nezaměstnané. Bilance tedy nepříliš radostná.   

Kulturní život    
I v letošním roce se ve městě konala celá řada hudebních vystoupení a výstav. Koncerty (pod hlavičkou Hudebního klubu Bažina) a výstavy zabezpečuje kulturní pracovnice města paní Strnadová.    
Jako první u nás vystupoval v sále Besedy 14. ledna se svým zábavným koncertem písničkář a vypravěč V. Koubek. Jistě zaujal třiaosmdesát přítomných nejen písničkami, ale i svými příběhy, které jsou na hranici fantazie. Jeho zkušenosti z herecké práce, dokonce vystupoval v Národním divadle a v řadě filmů, nejen upoutaly, ale i pobavily.   
Pavlína Jíšová se svými přáteli přivedla do Besedy šedesát tři zájemce o své vystoupení. Svoji tvorbu zaměřuje na folk, ne nadarmo je označována za „první dámu folku“. Byla vyhlášena i zpěvačkou roku, získala i šestkrát „zlatý klíč“. V Rychnově se spolu se svými čtyřmi přáteli blýskla 1. března v sále Besedy celou řadou skladeb.   
Skupina Tara Fuki vystupovala rovněž v Besedě 15. dubna. Violoncellové duo ze severní Moravy udivuje svým hudebním uměním posluchače již po jedenáct roků. Má zkušenosti z řady hudebních vystoupení i s jinými hudebními skupinami, své si členky odehrály i na divadelních prknech. Skupina přilákala jednasedmdesát posluchačů.    
27. května koncertovala v Besedě skupina Blues Session. Přišlo se na ni podívat sedmdesát šest posluchačů. Početná skupina se zaměřuje i na americký folk. Sálem zněly i tóny foukacích harmonik, které jsou právě pro tento druh hudby typické.           
Skupina Toxique 17. června odehrála své písničky za koncert zrušený z důvodu nemoci členů v měsíci únoru. Příliš netáhla. V sále Besedy jí naslouchalo pouze čtyřicet osm nadšenců.   
Spirituál kvintet je soubor, který k nám zajíždí v předpouťovém období. Nejinak tomu bylo letos, neboť koncertoval v klasické podobě 9. září. Soubor stále táhne. Tentokrát o jeho tradičně pěkné vystoupení projevili zájem sto tři posluchači, zdaleka nejvyšší počet návštěvníků ze všech letos konaných hudebních akcí.    
Rovněž Jaroslav Hutka neměl letos ze strany posluchačů o svůj koncert zájem. Přišlo se na něj podívat pouze třicet nejvěrnějších obdivovatelů jeho folkových melodií, což byl zdaleka nejnižší počet návštěvníků za celý koncertní rok. V našem městě vystupoval 14. října.     
Kapela Jablkoň koncertovala 11. listopadu v sále Besedy. Přilákala sedmdesát devět přátel její hudby. Naposledy u nás skupina vystupovala v roce 2009. Skupina vysokoškolsky vzdělaných hudebníků i letos předvedla jedno ze svých klasicky profesionálních vystoupení.    
Hudební rok nemohl ukončit nikdo jiný než pravidelný účastník akcí Bažiny skupina Devítka. Ta letos koncertovala v Besedě 9. prosince. Je stále oblíbená, neboť jí naslouchalo osmdesát šest vyznavačů jejich hudebního podání, což byl druhý nejvyšší počet zájemců o letošní koncerty.      
V průběhu roku bylo konáno devět koncertů. Sešlo se na nich celkem šest set třicet devět posluchačů. Průměr se tedy pohyboval na jeden koncert kolem sedmdesáti jednoho milovníka hudebních žánrů.    
Autorka výstavy Motorové opojení Mgr. Michaela Němcová se svojí tvorbou představila rychnovské veřejnosti ve dnech 15. – 28. ledna. Na její díla se přišlo podívat cca sto třicet pět zájemců. Její práce se líbily, o čemž svědčí nadšené zápisy v pamětní knize. „Krásné, dýchalo na nás mládí, léto, svěží vánek.“ Jiný návštěvník napsal: „Je vidět, že autorka je pečlivá a pracovitá. Krásně propracované, ale není to pro každého.“ Další ji povzbudil slovy: „ Těším se na další přírůstky ve Vaší nejen motocyklové slávě.“    
Miroslav Gorčík je rodilý Rychnovák. V současné době jezdí se sanitkou rychlé pomoci i k dopravním nehodám na různých místech okresu. Otřesné zážitky dopravních neštěstí zachycuje svým fotoaparátem. Vznikají tak díla, která svojí krutou realitou varují všechny účastníky silničního provozu. Svoji výstavu, která byla ke zhlédnutí v naší výstavní síni, nazval výstižně Vteřiny života. Byla jednou z nejvíce navštívených, neboť přišlo zhruba sto čtyřiašedesát návštěvníků. Ohlasy přítomných byly velmi zajímavé, podtrhovaly totiž tragické události zachycené při akcích záchranné služby. „Obrázky jsou moc hezké, jen kdyby to nebyla skutečnost“ napsal jeden návštěvník a jiný připojil: „Tohle je opravdová realita, moc pěkné“. V podobném duchu se nesly i další zápisy těch, kdož si přišli výstavu ve dnech 19. února až 4. března prohlédnout.   
Radka Sodomková, která vystavovala ve dnech 12. až 25. 3., odhalila před návštěvníky kouzla květin pomocí jejích makrosnímků. Nezvyklé pohledy na výstavě s prostým názvem Květiny skutečně táhly. Do výstavní síně zavítalo sto šedesát zájemců prohlédnout si tento nezvyklý svět. Jeden z přítomných konstatoval: „Gratuluji, je to nádherné, skutečný zážitek,“ další se přidal slovy: „Úžasná výstava, květiny jsou nádherné.“ Další ze zajímavých zápisů zní: „V začínajícím jaru velmi inspirativní.“   
Na výstavě ve dnech 16. až 29. dubna se představili L. Michalica, Mgr. M. Michalica s kresbami a J. Kadubec se svými abstrakcemi a počítačovou grafikou. Jejich tvorbu si přišlo prohlédnout cca čtyřicet osm milovníků moderny přiváděné na malířská plátna. Není bez zajímavosti, že pro svoji pozvánku neváhali autoři zvolit pohled na rychnovské nádraží v dobovém hávu. Jistě je potěšil zápis v pamětní knize se zápisem: „Velice mě zaujala počítačová grafika. Výborné, krásný zážitek.“    
Jiří Srna výstavou Kreslený humor ve dnech 21. května až 3. června přilákal do naší výstavní síně sto tři zájemce o tento druh tvorby. Na vernisáži mluvil nejen autor, ale i jeho přítel, vystoupila skupina Fousáči. „Veselá mysl půl zdraví, ordinovaná od lékaře určitě i celé,“ napsal jeden z návštěvníků. Velmi hezká jsou i následující slova: „Díky, že nevymizel kreslený humor,“ v dalších bylo možno číst například: „Díky tomuto renesančnímu člověku s tak velkým rozhledem a zálibou.“    
Poslední předprázdninovou výstavou pojmenoval J. J. Vejvoda prostě Obrazy. Na jeho tvorbu se přišlo ve dnech 11. až 24. 6. podívat dvaadevadesát zájemců (zapsaných do knihy návštěv). I oni ocenili autorovu tvorbu jako velmi pěknou a inspirativní.   
Učitelka Základní umělecké školy z Jablonce nad Nisou Věra Činčarová patří mezi oblíbené pedagogické pracovnice tohoto zařízení. V Rychnově se představila ve dnech 17. až 30. září přehlídkou svých prací. Výsledky práce žáků ukázala Činčarová na společné výstavě Moji žáci. Na výstavu zavítalo sto šestapadesát zájemců. Slova chvály pršela ze všech stran. Poklonu jí vysekl i malíř B. Míč, který napsal: „Dobré a ještě lepší!“ Slova chvály pěl jiný návštěvník: „Nádherná výstava, krásné práce, příjemný zážitek. A to díky skvělé paní učitelce V. Činčarové.“ Dále bylo možno číst: „Přeji našim dětem tak zapálené pedagogy, jako je paní Věra Činčarová.“ Není bez zajímavosti, že při vernisáži pomáhali svým vystoupením i žáci základní umělecké školy z jejího pracoviště.  
Mgr. B. Míč je v našem městě velmi oblíbeným autorem, jehož tvorba již dlouhou dobu plně přitahuje návštěvníky. Nejinak tomu bylo i letos na výstavě nazvané Pastely. Do výstavní místnosti ve dnech 15. až 27. října přišlo rekordních sto šedesát šest návštěvníků, absolutně nejvíce za výstavní rok. Výstavu zahájil sám autor a kulturní pracovnice města pí. Strnadová, představila se i skupina Gratis. I on sklízel od přítomných diváků slova díků. Jistě ho potěšil výrok: „Krásné – jak jinak.“ Jeho bývalá kolegyně paní J. Křivancová zapsala: „Obrázky jsou úžasné, prostě jsi Třída“ (skutečně s velkým T). Jiný účastník se vyjádřil následovně: „Skvělá vzpomínková řeč. Úžasné obrazy. Některé obrazy mě opravdu oslovily.“ Pan B. Míč je skutečně prvním V. I. P. výstavních přehlídek konaných v našem městě.    
Předposlední výstavu roku v termínu 12. až 25. 11. připravila pod názvem Pastel a Tiffany pro zájemce Mgr. H. Schmiedová. Její práce přivedly do výstavní síně úctyhodný počet sto dvaačtyřiceti zájemců. I zápisy z knihy návštěv jsou velice zajímavé. Mohli jsme si například přečíst: „Máme Vás rádi. Výstava překrásná.“ Jiný zněl: „Díky za krásnou výstavu.“ I další poděkování za pěknou výstavu se nesla ve stejném duchu.    
Sklářský šperk - Fotografie. To byl název poslední výstavy roku autorů L. Skrbkové a P. Horeckého. Byla konána v předvečer vánočních svátků od 10. do 23. prosince, což možná ovlivnilo účast. Sešlo se kolem třiašedesáti milovníků umění. Autory nesporně potěšily zápisy typu: „Výstava krásná – šperky kouzelné.“ Na duši jistě zahřeje prosté konstatování: „Velmi pěkné!“ 
Je nutno poznamenat, že od 19. do 31. října vystavovala v místní knihovně dvojice fotografů J. Stuchlík a J. Hrnčíř. Svoji výstavu nazvali jednoduše Malá výstava fotografie.   
V průběhu roku bylo ve výstavní síni provedeno deset výstav. Vystavená díla zhlédlo včetně dětí zhruba tisíc dvě stě sedmnáct občanů. Skutečný počet je jistě vyšší. Vycházel jsem z podpisů uvedených v pamětní knize. Troufám si tvrdit, že ne všichni, kdož do naší výstavní síně přišli, se do knihy zapsali. I tak průměrný počet sto dvaadvaceti občanů na jednu výstavu je potěšující, neboť se pod celoročním průměrem ocitly pouze čtyři výstavy.         

Školská zařízení města  
Příspěvková organizace základní a mateřské školy spadá i nadále pod společné řízení. V jeho čele stojí ředitel Ing. P. Sacher, jeho zástupcem je Mgr. J. Hanyš, pověřenou vedoucí odloučeného pracoviště mateřské školy pak Z. Křivancová. Za činnost školní jídelny je odpovědná I. Bartošová.  
Základní škola měla ve školním roce 2010/ 2011 jedenáct tříd se sto pětaosmdesáti žáky a dvě oddělení školní družiny se šedesáti žáky. Nejvyšší počet žáků byl ve 4. ročníku – dvacet šest, nejméně pak v 7. třídě – pouze 12.   
V jednotlivých odděleních mateřské školy se počty dětí pohybovaly od dvaceti do dvaceti osmi. Na výchovném a vzdělávacím procesu pracovalo včetně vedení sedmnáct vyučujících, z toho třináct žen. O děti v mateřské škole pečovalo deset žen (jedna důchodového věku). Ve školní družině působily dvě vychovatelky.   
Na základní škole mělo požadovanou odbornou a pedagogickou způsobilost čtrnáct vyučujících, zbytek pouze odbornou. Aprobovanost v mateřské škole a školní družině byla stoprocentní. Pedagogové pracovali i jako výchovní poradci, koordinátoři informačních a komunikativních technologií, koordinátoři školního vzdělávacího programu, metodici prevence a koordinátoři environmentální výchovy. Od počátku školního roku na škole působila Mgr. R. Posseltová a slečna vychovatelka Z. Pospíchalová. Na poloviční úvazek výuky anglického jazyka byla přijata R. Pospíchalová, na částečný úvazek D. Vosáhlo. Pedagogičtí pracovníci se vzdělávali v různých seminářích a kurzech a školících akcích, které byly prováděny školskými i mimoškolskými organizacemi (nejčastěji docházela na akce Mgr. H. Zemínová a vyučující P. Šímová).   
Ve školním roce se dostavilo k zápisu třicet dětí, šest dětí přišlo po odkladu školní docházky. Týž počet rodičů dětí povinných k nástupu do školy požádalo o jednoroční odklad, což na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny bylo ředitelstvím školy respektováno. Na straně druhé opustilo školu celkem šest žáků. Čtyři byli přijati na střední školy, zbytek jednak na střední odborné školy či střední odborná učiliště.    
Škola pokračovala v projektu Motýl – zdravý životní styl, dále v projektu Ekoakce – vztah k životnímu prostředí. Čtyřicet žáků I. stupně školy dojíždělo v zimě denně na lyžařský výcvik na Severák, patnáct žáků II. stupně absolvovalo internátní lyžařský kurz ve středisku Paseky nad Jizerou. Plavecký výcvik byl organizován pro 2. a 3. třídu základní školy. Žáci se účastnili celé řady vědomostních a sportovních soutěží, připravovali kulturní programy pro občanskou veřejnost města a znovu se s kvalitními výsledky zúčastnili akcí BESIP.   
Na základní škole byly konány tři řádné třídní schůzky a několik schůzek mimořádných. Rodiče se aktivně zapojovali do školních akcí, jako rodičovský doprovod při akcích tříd, někteří se na činnosti školy podíleli sponzorsky.   
Bez výraznějších zásahů do výuky pokračovalo zateplování školských budov a výměna oken. Vedení školských zařízení kladně hodnotilo spolupráci se SPOZ, vedením Dopravního hřiště Jablonec n. N. a Liberec stejně jako s Pedagogicko-psychologickou poradnou Jablonec nad Nisou.   
Žáci školy navštívili diferencovaně v Jablonci nad Nisou šest divadelních představení, ve čtyřech případech došlo k návštěvám galerií. Žáci I. stupně školy docházeli společně do městské knihovny.   
Mateřská i základní škola se podílely na vánočních akcích v místě, ať se již jednalo o rozsvícení vánočního stromu na náměstí či vystoupení pro důchodce, nebo zahájení Rychnovských kulturních dnů a s nimi spojeného turnaje ve florbalu a ukázek karate.   
Bohatou činnost s dětmi vyvíjely vychovatelky školní družiny především v nejrůznějších soutěžích, družinovém karnevalu, velikonočním pečení perníčků i dalších činnostech spojených s oslavami Velikonoc. Děti z družiny absolvovaly svůj vlastní pohádkový les i pálení čarodějnic. Přitažlivé bylo jistě spaní ve školní třídě i mikulášská nadílka. V družině nechyběl sport ani zábavné hry. 
Školní výlety vedly žáky za poznáním blízkého okolí, ale navštívili například i Žitavu, za betlémy se vydali do Kryštofova Údolí. Žáci 5. třídy si rozšířili poznatky o vesmíru návštěvou planetária v Hradci Králové.  
Jistou zvláštností pak bylo předávání vysvědčení za školní rok na Kopanině. Tím byl oživen zvyk z prvorepublikových dob, kdy žákům bylo předáváno na Dobré Vodě. Žáci se na tento den velmi těšili. Pro rodiče i spolužáky si tehdy připravovali řadu kulturních vystoupení. Některá léta sehráli i divadlo.    
Velmi bohatá zájmová činnost probíhala na mateřské škole. Z přehršle akcí vyjímám například výuku plavání a lyžování, návštěvy divadelních představení v Jablonci nad Nisou i v místě jednou až dvakrát v měsíci. Nesporně zajímavé byly zimní akce na sněhu spojené s řadou soutěží. K navození zájmu jsou všechny akce nenásilnou formou motivovány, děti se do nich zapojují daleko aktivněji.  
Žáci ze školky vystupovali u příležitosti rozsvícení vánočního stromu i při vánočním zpívání v kostele. Se svými učitelkami připravili koncert u příležitosti Dne matek včetně soutěžního odpoledne pro ně.   
Rodičům a zájemcům se žáčci pochlubili třemi výstavami keramiky a jejím prodejem. Spolu se svými rodiči vytvářeli pohádky pro odpolední spinkání. Ve školce řádil skřítek Pastelka, zahrada byla doslova „přesněhulákována“ v rámci soutěže pro rodiče a jejich děti při akci Sněhulák 100x jinak. Vánoce jim daly příležitost vyzdobit si své třídy vánočními stromky, stejné příležitosti měly děti o Velikonocích.  
V měsíci dubnu zaplavili malí čarodějníci a čarodějnice nejen školku, ale i prostory rychnovského náměstí, kde probíhal jejich rej. Přitažlivé byly jablíčkové, pyžamové a sluníčkové dny. Ježíšek ve školce měl rozhodně jiný charakter než v rodinném kruhu. V rámci indiánského léta si děti mohly postavit pravá tee-pee a producírovat se v indiánských krojích nejen ve školce, ale i cestou do ní a domů. Život v „pravé indiánské vesnici“ pak naše děti poznaly při výletu do Růžové u Děčína. V červnu byli předškoláci „pasováni“ na školáky, odbyli si malou „maturitku“ a poobědovali ve školní jídelně. Činnost v naší mateřské školce je skutečně pestrá a pro děti zajímavá. Je škoda, že se mezi učitelkami nenašla žádná, která by o těchto akcích napsala do Rychnovského zpravodaje. Více se o nich dozvídáme v Jabloneckém deníku.  
Na základní škole byly konány nejrůznější soutěže a olympiády například z anglického jazyka, zeměpisu a Pythagoriáda (soutěž mladých matematiků). Druhého místa dosáhli naši žáci v krajském kole soutěže Besip.  
Ve velkém a malém florbalu se žáci dostali až do okresního finále, dobře si vedli v košíkové, kopané i dalších sportech včetně atletického trojboje. Vzhledem k velikosti sportovní haly v Besedě si škola mohla dovolit pořádat okresní finále v košíkové chlapců i dívek. 
Žáci mohli rozvíjet své schopnosti a zájmy v kroužku angličtiny, lehké atletiky, bojových umění, košíkové nebo kroužcích turistiky či tance. Přitažlivým se stal i kroužek, ve kterém se děti věnují tajům digitální fotografie.   
V budově na Ještědské ulici působí i detašované pracoviště Základní umělecké školy Jablonec nad Nisou.   
Žáci I. stupně školy mohli dle požadavků rodičů navštěvovat školní družinu, kam byl letos zapsán plný počet šedesáti žáků. O děti se starají dvě vychovatelky.   
Při mateřské i základní škole pracují dvě jídelny. V jídelně školy se mohou stravovat i dospělí občané Rychnova.   

ZUŠ Jablonec nad Nisou – pobočka Rychnov u Jablonce nad Nisou   
Jak známo, v našem městě působí pobočka Základní umělecké školy Jablonec nad Nisou. V letošním školním roce byl otevřen výtvarný obor, kam docházelo třicet žáků. O jejich přípravu pečovala vyučující M. Poloprudská. Přípravku hudební výchovy a hudební nauku vedla učitelka V. Rakušanová. Do oddělení hudební přípravky docházelo deset žáků, na hudební nauku pak dvacet jeden žák. Vyučující pan Marek Šourek pečoval o devět žáků v oddělení klávesových nástrojů. Hře na kytaru se učilo pod vedením učitelky M. Poláčkové sedm žáků. Hře na zobcovou flétnu vyučoval tři žáky učitel O. Grygorenko. Základům hry na violoncello se pod vedením vyučujícího V. Blažka věnovali dva žáci. V našem městě se v jednotlivých odděleních základní umělecké školy vzdělávalo dvaaosmdesát žáků. 

Zájmové a společenské organizace   
Myslivecké sdružení Dolina  
Myslivecké sdružení mělo v letošním roce třicet jedna členů, dva muži se připravovali složit první zkoušky. Se sdružením se rozloučil jeden člen. Z hostů Doliny se aktivně podíleli dva muži, zbývající čtyři pouze sporadicky. Věkový průměr členů je poměrně vysoký, neboť dosahuje více než padesát šest roků.   
Myslivci si na letošní rok naplánovali sedmnáct akcí, z nichž splnili patnáct. Je až s podivem, s jakým úsilím myslivecké sdružení pečuje o svá zařízení. Příznačná je i jejich spolupráce s orgány lidosprávy například v Rychnově nebo na Maršovicích. Příkladná je také spolupráce s okresními orgány v Jablonci nad Nisou, a to nejen při pravidelných zkouškách psů. Dolina uskutečnila poslední leč na Maršovicích a ples v Rychnově. Myslivci pečují o prostředí rychnovského hřbitova. Spolupráce s Kokonínskou zemědělskou, a. s. jim recipročně přináší jadrné krmivo pro zimní období. V katastru Dalešic myslivci vysazovali stromky a prováděli jejich postřik proti okusu zvěří. Každoroční činností je oprava umělých nor na Pelíkovicích a v Dalešicích. Letos opravovali i krmelce. Pravidelně do jejich blízkosti soustřeďují jádro a seno pro zimní přikrmování zvěře. Mezi náročné práce patří i opravy posedů, které jsou často poničeny vandaly. V červenci u příležitosti Měsíce myslivosti připravili akci pro děti a ve svém zařízení je pohostili. Samozřejmě, že je především seznamovali se zásadami myslivosti a ochranou přírody a zvířat. Jsou jistě dobrým kolektivem, který pravidelně reaguje na životní jubilea svých členů. Na schůzích vzpomínají i těch, kdož je již opustili. Nejstarším členem sdružení je pan Josef Vinš z Pulečného se svými osmdesáti sedmi lety.  
V průběhu roku Dolina prováděla svoji činnost na pronajaté honitbě o výměře tisíc čtyři sta čtyřiasedmdesát hektarů, z toho na osmi stech hektarech pozemků zemědělských, šesti stech jedenatřiceti hektarech půdy lesní. Zbytek připadl na jiné a vodní plochy. Letošní zima ukázala zvěři příjemnější tvář, úhyn v kritických měsících roku byl minimálně stejný jako v období jarním, kdy spárkatá zvěř přechází na zelenou stravu. K dobrému stavu zvěře nesporně napomohla i léčba přípravkem Cermis. Své jistě sehrávají políčka, která se nesklízejí a která slouží jako zdroj potravy či úkrytu zvěře. Jako v minulých letech zakoupili myslivci padesát kachňat, která byla vypuštěna do prostoru rybníčku na Liščí Jámě. Kladně lze hodnotit skutečnost, že na Pulečensku přežilo zimu několik kusů bažantů. O některých akcích jsem se již zmínil. Z dalších vyjímám například instalaci pachových ohradníků okolo silnice v prostoru Dobré Vody. Akce přinesla úspěch, neboť zde nedošlo k žádnému střetu zvířete s dopravními prostředky. Chladné a deštivé léto roku naopak negativně ovlivnilo přírůstky hlavně srnčí zvěře. Myslivci dokonce zrušili tradiční podzimní hony. A tak v centru jejich pozornosti zůstaly jen lišky a černá zvěř. V průběhu roku pod jejich přesnými střelami padlo dvanáct lončáků a pět selat černé zvěře, uhynul pouze jeden lončák. Srnců bylo uloveno čtrnáct, srny dvě, uhynulo pět srnců, pět srn a čtyři srnčata. Zastřelená zvěř nedosáhla plánovaných počtů. Na druhé straně ulovili padesát čtyři kachny, tedy vlastně stejný počet jako jich vysadili. O tom, že predátorů je v honitbě dostatek, svědčí devatenáct zastřelených lišek a šestadvacet strak.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu   
Pod hlavičkou Základní organizace Českého zahrádkářského svazu se sdružují zahrádkářské osady v zatáčkách nad kostelem svatého Václava, v Pulečném, dále za podnikem Hölter a za kravínem. Členská základna je nyní stoosmadvacetičlenná. Dlouhodobou předsedkyní a hybnou silou je paní E. Dudková. Organizace zápasí s finančními problémy, a tak si pomáhá konáním nejrůznějších akcí a pronájmem sálu klubovny. Zde se konalo pálení čarodějnic, ale v menším rozsahu, než tomu bylo u nádraží, v červenci v přilehlém bývalém hřišti vystupovali se svým programem cirkusoví artisté. 6. září a 8. října sloužil sál jako základna pro dětské akce organizované občanským sdružením Rychnováci dětem. 19. října, 6. listopadu a 29. prosince zde proběhly taneční zábavy. Svaz pronajímá své zařízení pro konání rodinných i spolkových oslav, občas se zde odehrávají i svatby. Peníze získané tímto způsobem jsou jediným zdrojem příjmů. Důležité je, že nájemci postupně získávají jednotlivé dílce do osobního vlastnictví.    

Sbor dobrovolných hasičů 
Sbor dobrovolných hasičů v našem městě měl letos padesát sedm členů (čtyři členky včetně). V družstvu mladých je dvanáct chlapců a čtyři dívky.  Velitelem našich hasičů je pan Milan Hanyk. Hasičští elévové se pravidelně scházejí jednou za týden a pod vedením pana Hanyka se připravují na žákovské soutěže jako je například hra O malého Soptíka, starší pak mají své vlastní soutěže.   
Jednotka disponuje dvěma zásahovými družstvy starších a mladších mužů. Ti využívají při své činnosti požární vozidlo Avia 3O a Tatra 148, o nichž se rozhodně nedá říci, že se jedná o vozidla věkově mladá. Díky úsilí členů jednoty jsou však stále funkční. O dobré připravenosti obou zásahových kolektivů svědčí jejich výsledky při mimořádných situacích, na nichž se podílejí. V měsíci dubnu byli hasit požár louky za místní továrnou. Požár nákladního auta v Ještědské ulici 13. června byl zlikvidován a vozidlo odtaženo na sběrný dvůr. Hasičům dal hodně práce i nutný zásyp olejové skvrny. 17. července došlo k požáru rodinného domu, a to za okolností, které Rychnov již dlouho nepamatuje a o nichž se zmiňuji na jiném místě. O deset dnů později čerpali hasiči vodu ze sklepních prostor domku na Liščí Jámě. Výjimečný byl i jejich zásah při vykolejení vlaku v náročném terénu poblíž bývalé osady Mohelka. Ve spolupráci se členy profesionálních jednotek a příslušníků Integrovaného záchranného sboru pomocí žebříků vytvořili provizorní most, který posloužil k převedení cestujících přes rozbouřenou Mohelku k místu odjezdu náhradního dopravního prostředku.  
Naše jednotka spolupracovala s ligovým družstvem kopané v Jablonci nad Nisou, kde vykonávala požární dozor. V červnu zavítali hasiči do místní mateřské školy, kde uskutečnili námětové cvičení spojené s vyvedením dětí z „požárem ohroženého zařízení“. Při jejich návštěvě se děti seznámily s požární technikou, kterou hasiči disponují.    
Hasiči se významnou měrou podílejí na akcích v místě. Rozhodně bychom si bez nich nedovedli představit pálení čarodějnic a hlavně konání každoročně úspěšných Dnů dětí. O této skutečnosti jsem se již v kronikářském zápise zmiňoval. V červnu vyjeli někteří členové za svými kolegy do Polska, aby s nimi navázali spolupráci. Nadále spolupracují s jednotkou z Frýdštejna, kde se také účastní požárnických soutěží. Účast zástupce našich hasičů při jednáních Okresního sdružení hasičů v Jablonci napomáhá k bezprostřední informovanosti v hasičském dění nejen v okrese. Hasiči si nedovedou představit svoji činnost bez brigád, ať již ve zbrojnici, při údržbě hasební techniky, či jiných činnostech. Za rok odpracovali ve prospěch jednotky na čtyři sta brigádnických hodin.   
Z financí, které hasičský sbor dostal od MěÚ, zakoupili některé nutné prostředky, jako jsou například dýchací masky a dovybavení pro zásahová družstva. Za jejich činnost jistě patří rychnovským hasičům poděkování.

Taneční studio Magdalena   
Na základě jednání vedoucí studia paní Rellichové na ministerstvu školství a ministerstvu vnitra od podzimu letošního roku nese taneční studio název Taneční a pohybové studio Magdalena, o. s. Studio nadále zabezpečuje taneční a pohybovou přípravu zájemců z řad dětí z mateřských škol na Jablonecku i mimo ně. Ve vyšším věku je rozvíjena osobnost dětí a mládeže, jejich individualita a talent s uplatněním v oblasti scénického tance, tanečního a pohybového divadla, pantomimy i dalších aktivit. Připravuje rovněž semináře a workshopy i nejrůznější projekty pro pracovníky v oblasti volnočasových aktivit akreditovaných ministerstvem školství a ministerstvem kultury. Dále se podílí na postupových regionálních přehlídkách scénického tance a pohybového divadla. Od příštího roku se jeho činnost rozšíří i do kategorie dospělých. Nově se bude podílet na regionálních přehlídkách dětského divadla. Studio rovněž spolupracuje s uměleckými zařízeními regionu i mimo něj a zajišťuje dostatečnou vzdělanost členské základny ve vytčených oborech. 
V letošním roce je v jednotlivých odděleních zapsáno dvě stě sedm členů studia. O ně se stará patnáct pedagogických pracovníků, dále šest dobrovolníků a dva lektoři. Výchovný a vzdělávací proces probíhá ve třech učebnách v Rychnově a jedné v Jablonci nad Nisou, V Rychnově se připravuje sto dvanáct žáků, zbytek v Jablonci nad Nisou. V odděleních taneční a literárně dramatické výchovy navštěvuje Magdalenu dvaašedesát dětí z našeho města. Studio nadále připravuje děti od věku čtyř roků až po dospělé do dvaadvaceti let.   
Ve školním roce se studio zúčastnilo celé řady soutěží a akcí, z nichž je třeba vyzdvihnout celostátní divadelní přehlídky v oboru tance v Jablonci nad Nisou, ale i v Ústí nad Orlicí, pantomimy a pohybového divadla v Kolíně, dále přehlídku v Poličce i festival Den a noc uváděný na prknech Národního divadla Praha. V seznamu jejich úspěchů lze nalézt prvenství na regionálních postupových přehlídkách v Jablonci nad Nisou a Kutné Hoře, nominaci na Mladou scénu z Mostu do Ústí nad Orlicí i na festival Kolín 2011. Členové Magdaleny poměrně často vystupují na nejrůznějších místních akcích podobně působících souborů.   
Pozoruhodným krokem Tanečního studia Magdalena, o. s., je integrace zdravotně postižených jedinců do kolektivní činnosti se zdravou populací.    

Z činnosti městské knihovny  
I v letošním roce vykonávala ke spokojenosti čtenářů funkci městské knihovnice paní Renata Chloubová. Knihovnu v průběhu roku navštívilo osm tisíc devět set čtyřiadvacet čtenářů. Registrovaných milovníků četby je sedm set dvacet, ale pravidelně dochází dvě stě zájemců o knihy. Z celkového počtu evidovaných čtenářů jsou dvě stě dvacet dva mladší patnácti let. V inventáři knihovny se ke konci roku nacházely patnáct tisíc sto tři knihy, pět set devět audiovizuálních CD a osmdesát dva elektronické zdroje. Pokud knihovna nedisponuje požadovanými knihami, paní knihovnice nelení a získává je z okolních knihoven včetně vědecké knihovny z Liberce i dalekého Ústí nad Labem, za což jí patří dík. 
Vedle vlastní knihovnické práce zajišťuje paní Chloubová celou řadu dalších aktivit. V soutěži Městská knihovna roku 2011 ji může těšit 2. místo v kraji v kategorii knihoven míst, která mají méně než tři tisíce obyvatel. V březnu – Měsíci čtenářů – se v Rychnově stala nejúspěšnější čtenářkou mezi dospělými paní A. Kuchyňková, mezi mládeží pak J. Dynterová. Ve čtenářské anketě Suk 2010 se v celostátní akci na podporu dětského čtenářství rychnovské děti pokoušely vyhledat nejhezčí knihu předchozího roku. Akce se konala v měsících lednu a únoru. 11. března besedovala v prostorách knihovny se žáky základní školy spisovatelka Renata Štulcová. Seznámila je se svojí historickou knížkou Mojmír aneb Cesta pravého krále. 19. dubna zaplnili prostory knihovny především mladí zájemci, kteří se zde, jak velí tradice, učili plést pomlázky a zdobit velikonoční vejce a perníčky. Ocenění poroty v soutěži organizované semilskou knihovnou neminulo 17. května E. Halamovou. Zúčastnila se regionálního kola soutěže „Čteme všichni – vypráví jen někdo“. Hrad Valdštejn přivítal 2. června spolu s paní knihovnicí i čtyři nejúspěšnější dětské čtenáře z našeho města. 13. června, v předvečer ukončení školního roku, obdrželi v sále Besedy žáci prvních tříd knížky pro prvňáčka autorek D. Krolupperové a E. Sýkorové - Pekárkové s názvem Zmizelá škola. Na slavnosti vystoupila se svým divadelním představením Jarmila Enochová. V září a říjnu se knihovna přeměnila na výstavní síň. Své fotografie zde pod názvem Životem za život vystavoval Jan Stuchlík, J. Hrnčíř si pro svá díla zvolil prosté Nade mnou. V prvním říjnovém týdnu – v Týdnu knihoven – probíhal v knihovně prodej knih nakladatelství Fragment a konala se i burza knih. Pro děti se stala přitažlivou výtvarná dílna, ve které děti kouzlily své představy na novou vlajku města. Až do konce roku byla jejich díla vystavena v prostorách knihovny. Návštěvníci knihovny i internetu mohli hlasovat o nejzdařilejším návrhu. 9. listopadu měli žáci 1. a 2. tříd základní školy spisovatelský svátek. Vždyť s nimi přišla besedovat spisovatelka O. Černá o svých knihách. Děti nejvíce zaujala knížka Kouzelná baterka. Před vánočními dny opět ožily prostory knihovny dětskou dílnou. Tentokrát si při ní mohli čtenáři vytvářet dílka a dárky pro své blízké k Vánocům.  
Je až neskutečné, že v průběhu roku připravila paní knihovnice i devět besed o knihách pro žáky základní školy a dvanáct nejrůznějších soutěží pro děti a mládež. Vedle toho se knihovna zapojila do dvouletého soutěžního projektu Český rok – Kde končí svět. Práce paní knihovnice Chloubové je vskutku příkladná. Vždyť jen akce, byť vycházejí převážně z činnosti spojené s knihovnictvím, by pro jakoukoliv jinou složku byly solidní náplní činnosti na celý rok.     

Sbor pro občanské záležitosti   
Sbor pro občanské záležitosti letos pracoval ve složení Mgr. Jana Palmová, předsedkyně, dále Alena Tomsová, Vlasta Kubátová, Hana Němcová, Eva Dynterová, Ivana Bartošová, Dagmar Zvonařová, Miluše Bubeníková a Božena Schrotzová. Na tak poměrně úzkou skupinu členek je jejich činnost vskutku široká.  
V průběhu letošního roku připravily pětkrát vítání nových občánků Rychnova. Celkově se jednalo o přivítání čtyřiceti tří dětí. Do první třídy nastoupilo dvacet šest žáků. Pro ně členky sboru připravily na uvítanou do školních lavic penály a knížky. Podílely se rovněž na rozloučení s žáky z devátého ročníku, kteří letos ukončili na naší základní škole školní docházku. Do cesty životem jim pogratulovaly a předaly na rozloučenou kytičky.  
Hlavní díl jejich činnosti spočíval i letos v péči o starší občany města. Ty navštívily celkem ve sto třiceti dvou případech. V předvánočním období zašly do rychnovského domu s pečovatelskou službou a dvaceti šesti bydlícím předaly vánoční balíčky. Cesta je vedla i do Domova důchodců v Jabloneckých Pasekách a ve Velkých Hamrech. Bývalým rychnovským občanům zde předaly tři vánoční balíčky. Manželům Vávrovým a Buchbergerovým popřály ke zlaté svatbě a potěšily je drobnými dárky. Totéž učinily i při diamantové svatbě manželů Halamových. Členkám sboru nesporně patří poděkování nejen občanů, ale i zastupitelů našeho města.   

Tělovýchovná jednota Spartak Závody elektrotepelných zařízení Rychnov u Jablonce nad Nisou 
V našem městě působí tělovýchovná jednota, která ve svém názvu nese i jméno továrny, která v místě již řadu let nepůsobí. Zřejmě se dosud nenalezl nikdo, kdo by název jednoty chtěl měnit.   
Dle statistického výkazu, který byl předán na Okresní výbor České tělovýchovné organizace, měla jednota k 31. prosinci letošního roku osm oddílů. V oddíle kopané je registrováno celkem třiašedesát členů, lednímu hokeji se věnuje dvacet osm mužů, nohejbalu holduje jedenáct dospělých a stolnímu tenisu pak plných šestnáct hráčů. Bohatou členskou základnu má tenisový oddíl. Tvoří ji čtyřicet devět hráčů a hráček. Oddíl odbíjené má silnou základnu v žactvu. Tomuto kolektivnímu sportu se věnuje celkem dvaadvacet hráček. Spolu se třinácti muži oddíl vykazuje třicet pět hráčů. Devatenáct hráčů košíkové má v naší hale dobré podmínky, neboť ta je dostatečně veliká pro provozování tohoto náročného sportu. Různě zaměřeným odvětvím v oblasti rekreačního sportu se dle statistického výkazu věnuje třiadevadesát mužů a dvě stě padesát čtyři ženy. Vedle toho jsou uvedeni dva dorostenci a jedna dorostenka. Poměrně značné procento členské základny tvoří nezařazení členové. Pod číslem dvě stě patnáct lze nalézt sto sedmdesát osm mužů a osmatřicet žen. Dle statistického výkazu je souhrnný počet evidovaných členů v jednotě sedm set sedmaosmdesát, z toho čtyři sta dvaapadesát mužů a tři sta jedna žena, dvě dorostenky a dva dorostenci. Tělovýchovu v letošním roce provozovalo jednadvacet žaček a devět žáků.  




Jednání zastupitelských sborů   
Zastupitelstvo města   
Zastupitelé na svém prvním zasedání roku 10. ledna potvrdili prodeje pozemků nebo jejich částí. Šlo o pozemky 1482/1 Rychnov, 629 Rychnov, 1055/1 Rychnov a 1370 rovněž k.ú. Rychnov.  
Schválili proplacení dílčí faktury za opravy bytu v čp. 20. K proplacení celé faktury dojde na základě fakticky provedených prací. Dále rozhodli o proplacení faktury za technický dozor při zateplování mateřské školy, ale teprve až po vyjasnění situace při vyúčtování za celé dílo.   
Vyslovili rovněž souhlas s uzavřením smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti se Severočeským krajem ve výši 730 korun za občana města, dále smlouvu o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín v záležitosti kabelové smyčky NN Rychnov v ulici Mlýnská na pozemku 788/1 Rychnov za jednorázovou úplatu.   
Bez připomínek byla vzata na vědomí zpráva o poskytování informací v roce 2010. Ředitel školských zařízení města byl jmenován do funkce člena finančního výboru. Podpořena byla petice rodičů žáků Gymnázia Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16 proti zamýšlenému omezení tříd a výuky na tomto zařízení.       
Schůze konaná ve dnech 14. a 17. února měla většinou schvalovací charakter. Rozhodnuto bylo o zveřejnění úmyslu prodeje pozemku 2650/11 Rychnov, dále o prodeji části pozemku 1482/1 Rychnov a o prodloužení kupní smlouvy na pozemek 1202 Rychnov s firmou FORTES, s.r.o., do 30. června letošního roku. Firmě Gallos bude proplacena faktura za výměnu oken v čp. 171. Ing. Benhák obdrží finance za technický dozor při zateplování školských zařízen. Dofinancována bude faktura za rekonstrukci bytu v čp. 20. Zastupitelé schválili vyhlášku č. 1/2011 o místních poplatcích za provoz a shromažďování a odstraňování komunálního odpadu a věcí s tím spojených.   
Přítomní podpořili strategický plán rozvoje města na rok 2011, schválili vyhlášku o místním poplatku za ubytovací kapacity, ze psů, z hracích a technických zařízení i užívání veřejných prostranství při konání různých akcí. Znovu se kladně vyjádřili ke smlouvě o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce Děčín o zřízení věcného břemene v návaznosti na kabelovou smyčku NN na pozemku 1437 Rychnov za jednorázovou odměnu. Schválen byl zámysl o vydání pamětní medaile u příležitosti letošních výročí města.   
Bylo rozhodnuto, aby se město zapojilo do tvorby komunitního plánu sociálních služeb města Jablonce nad Nisou. Do majetku školského zařízení byla převedena ústředna Ateus 206X a kopírovací stroj Minolta EP 1080. Ke zprávě o inventarizaci majetku ve správě města nebylo připomínek.    
Přítomní rozhodli o nutné apelaci Krajské správě silnic Libereckého kraje, aby neprodleně řešila havarijní stav vozovky v Husově ulici.  
Starostovi bylo uloženo uzavřít s firmou B&F Frýdlant dodatek ke smlouvě o zateplení školských zařízení na konečnou cenu 16 734 467,50,- Kč. V této souvislosti byla starostovi vyslovena výtka za nesprávný postup při uzavření první smlouvy s výše uvedenou firmou a špatnou informaci zastupitelů při provádění akce zateplení. Zároveň bylo rozhodnuto o nutnosti provést vyhodnocení průběhu akce včetně vyúčtování vůči poskytovateli dotace.  
Významným bodem jednání bylo schválení rozpočtu na kalendářní rok 2011. Rozpočet byl schválen jako schodkový s tím, že příjmy budou činit 39 783 674,- Kč a výdaje 43 447 519,05,- Kč. Vzniklý rozdíl ve výši 3 663 845,05 korun bude kryt ze salda předchozích let ve stejné výši. Jednotlivé položky finančního plánu města byly dle závěru zastupitelů schvalovány objemově a konkrétní využití bude řešeno dalším jednáním schůze zastupitelstva. 
14. března rozhodli zastupitelé o prodeji pozemků 2650/11 Rychnov a 619/4 v katastru Pelíkovic a zveřejnění úmyslu prodeje pozemku 110 v k.ú. Rychnov. Schválen byl záměr na vypracování generelu venkovního osvětlení města dle nových technologií.   
MěÚ byl pověřen zajištěním studie víceúčelového sportovního hřiště včetně asfaltového pásu pro in-line bruslení v prostoru za hřištěm na kopanou.   
Zastupitelé schválili seznam údržby silnic v průběhu kalendářního roku včetně stanovení pořadí požadovaných oprav a pověřili MěÚ přípravou podkladů pro výběrové řízení s dodavateli oprav na jednotlivé akce.    
Kladné stanovisko bylo vysloveno v záležitosti kupní smlouvy na kanalizaci v ulici Komenského – druhá etapa. Občance města J. H. byl připraven měsíční splátkový kalendář na dluh 83 873,50,- Kč, který má vůči městu.  
MěÚ byl pověřen zajištěním projektové dokumentace pro parkoviště u mateřské školy a přípravou výběrového řízení se zájemci o provedení akce. MěÚ nechá zpracovat posudek na hodnotu bytu v čp. 472 pro jeho případný prodej realitní kanceláři ASYX. MěÚ spolu s finančním výborem zpracuje rozpočtové opatření k využití prostředků z prodeje pozemků v prostoru Na Hranici.  
11. dubna přítomní zastupitelé rozhodli o prodeji pozemku 619/4 na Pelíkovicích a dále pozemku 1742/1 a 110 v katastru Rychnova.  
V čp. 472 budou prodány dva byty 3 + 1, v domě čp. 608 bylo navrhnuto snížení nabídkové ceny.  
Výdaje na provedení pamětních medailí k výročím města mohou dosáhnout až 125 tisíc korun. Schválení etického kodexu souvisejícího s výkonem funkce zastupitele se přítomným jevilo jako nadbytečné.  
Z Fondu na zlepšení úrovně bydlení obdrželi půjčku v souladu s příslušnými směrnicemi manželé Linhartovi a slečna Rellichová. Slečně Hiresové byl prominut poplatek z prodlení za opožděné platby nájemného.   
Požární jednotce byl navýšen rozpočet o částku na nákup potřebných dýchacích přístrojů, navýšeny byly příjmy z položek neinvestičních transferů od krajů jako schválené z Fondu požární ochrany Libereckého kraje. Na rekonstrukci schodiště před kostelem   rozhodli zastupitelé uvolnit z vázaných výdajů nejvýše 135 tisíc korun. Spolu s dotací z Programu rozvoje venkova ve výši 405 tisíc bude souhrnná částka použita na výše uvedenou akci. Na dodavatelskou firmu, která rekonstrukci provede, bude vypsáno výběrové řízení. V položkách 5223 a 2212 bylo rozhodnuto o přesunech.  
Finanční výbor provede rozpočtová opatření v souvislosti s proplacením faktur Ing. Folcovi za vyhotovení záborového elaborátu na místní obslužné komunikaci u Chemika. Živý plot parku před čp. 800 bude zlikvidován, aby se zlepšila viditelnost hlavního tahu v ulicích Školní a Nádražní. MěÚ zadá zpracování projektu na úpravu parku ve dvou etapách tamtéž. Zároveň připraví podklady pro jednoduchou projektovou dokumentaci na rozšíření specializovaných sportovních zařízení v prostoru před stávajícími kurty a hřiště na kolektivní sporty.    
16. května přítomní rozhodli o zveřejnění úmyslu prodeje pozemku 1022 a dále parcel 418 a 419, všechny v katastru Rychnov, a převodu pozemku 2150 Rychnov do majetku města. Padlo rozhodnutí o prodeji dvou bytů v čp. 608. S ČEZ Distribuce Děčín bylo doporučeno schválení smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemena na pozemky 1437, 1449/2, 1779 a 1714 vše v katastru Rychnov v záležitosti kabelových smyček nízkého napětí.   
Zastupitelé pověřili starostu jednáním o odkoupení manipulačního skladu Lesů ČR u nádraží. Na Rychfest byl schválen příspěvek ve výši patnáct tisíc. Dále došlo k vyslovení souhlasu na oplocení parcely 3539 Rychnov a k převodům položek § 5171 do položky 6121 ve výši 210 tisíc. Přítomní se přiklonili k návrhu výměny podlahové krytiny v ordinacích praktického a dětského lékaře do výše dvaceti čtyř tisíc. Zastupitelstvo uvolnilo vázané vklady v § 3131 do položky 5171 do výše pět set tisíc.    
Přítomní rozhodli o vypsání veřejné anonymní soutěže na návrh nové vlajky města a stanovili pro navrhovatele závazná kritéria.   
13. června se zastupitelé kladně vyjádřili k prodeji pozemků 418, 419 a 1022 v k.ú. Rychnov. Pozastaveno bylo uzavření kupní smlouvy na pozemek 1055/1, pozemek 210/1 (oba v katastru Rychnov) bude prodán jedině vcelku. Prodán byl byt v čp. 608/1.   
Podnět na provedení změny územního plánu města číslo 3 byl přijat bez připomínek stejně jako závěrečný účet města za loňský rok včetně zprávy auditora.   
V další části jednání se přítomní rozhodli pro půjčky z Fondu rozvoje a bydlení M. Šikolovi, manželům Kocourkovým a M. Mrákotové. Smluvní záloha cca sto třiadvacet tisíc společnosti JH Machine nebude vrácena. Zastupitelé schválili zřízení zástavního práva na bytovou jednotku č. 1 v čp. 472 ve prospěch Českomoravské stavební spořitelny, a.s., v záležitosti manželů Golebiowských.   
Starosta a místostarosta byli pověřeni přípravou smlouvy o partnerství s polskou střediskovou obcí Gromadka a jednáním s jejím starostou panem Dariuszem Pawliszczym.   
25. července zastupitelstvo rozhodlo o využití předkupního práva z kupní smlouvy o odkoupení pozemku 111/12 v katastru města, na pozemek 2012 bude vypsán úmysl prodeje. Manželům Fučíkovým odsouhlasilo zastupitelstvo půjčku z úvěrového fondu na úpravy a modernizaci bytů.   
Starosta byl pověřen projednat 3. změnu územního plánu města. Bylo rozhodnuto o podnětu na pořízení změny 3B. územního plánu Rychnova.  
Pro výměnu oken v čp. 20 byly uvolněny vázané výdaje z položky opravy a udržování ve výši tři sta tisíc, na rekonstrukci bytu v čp. 569 čtyři sta padesát tisíc a na výměnu kotlů v čp. 171 necelých sto sedmdesát tisíc korun. Podíl pana Melichara na zateplení a fasádu v domě čp. 171 představuje devadesát tři tisíce šest set deset korun. Dále bylo rozhodnuto o uzavření smlouvy zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce Děčín v záležitosti akcí na pozemku 2650/8 na území Rychnova za jednorázovou úplatu, stejně jako na parcelách 1438/1 a 2140/1 Rychnov a stanoveny příslušné ceníky.   
Starosta města F. Chlouba byl pověřen podpisem smlouvy s polskou partnerskou obcí Gromadka.   
Na jednání 22. srpna byl schválen prodej pozemku 2010/1 Rychnov s výhradami a části pozemku 2012 Rychnov. Na pozemek 1055/95 Rychnov bude vyvěšen úmysl prodeje. Zastupitelé přijali kladně změny katastrální hranice s obcí Pulečný dle návrhů Pozemkového fondu ČR a Katastrálního úřadu ČR.     
Zastupitelé vyslovili nesouhlas s návrhem Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a toto stanovisko se rozhodli zaslat písemně na krajský úřad.   
Se společností ČEZ Distribuce bude schválena stejná dohoda jako v předchozích případech i na pozemek 1714 na pozemku Rychnova. Město uzavře smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno s Krajskou správou silnic Libereckého kraje na přeložku kabelu nízkého napětí k nové obslužné místní komunikaci u podniku Chemiko, dále s týmž podnikem smlouvu na přeložku vodovodu a zřízení sjezdu z navrhované místní komunikace u Chemika.   
Panu Šímovi J. bude poskytnut finanční příspěvek na úhradu ztrát při akci Rychfest ve výši dvacet pět tisíc korun. Kladného vyjádření doznaly rozpočtové změny v kapitole Silnice a navýšení částky na havarijní výspravy komunikací. Rozhodnuto bylo o uvolněných vázaných výdajích kapitoly Bytové hospodaření na profinancování výměny oken v čp. 537. Část finančních prostředků z investiční položky škola bude použita na rekonstrukci stropů jedné z učeben školy v Ještědské ulici. Na rekonstrukci střechy na čp. 68 byla vybrána firma GEOSA, která předložila rozpočtovou částku necelých osm set šedesát tisíc.   
12. září se zastupitelé kladně vyslovili k prodeji pozemku 1055/95 Rychnov a rozhodli o projektových pracích v „malé škole“. Vítězem v soutěži na víceúčelový sportovní areál na pozemcích 1055/1 a 1058/88 Rychnov byla komisí vybrána a zastupiteli schválena firma SCHMID. 
Přítomní se kladně vyjádřili ke smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce Děčín na pozemek 1505 Rychnov za jednorázovou odměnu. 
Zastupitelstvo schválilo věcný záměr na vypracování vnitřní směrnice o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek a pověřila jejich vypracováním Ing. Vágnera, Ing. Palána a Ing. Žabku.   
Přítomní rozhodli provést v rámci plánovaných investic do veřejného osvětlení ve městě výměnu starých svítidel v ulicích Kokonínská, Nádražní, Školní a v části Ještědské za nová svítidla typu MALAGA. V některých dalších ulicích jsou připraveny menší výměny, na dalších místech města pak přemístění na sloupy ČEZ.   
MěÚ byl pověřen přípravou řízení na výběr projektanta na dostavbu půdní vestavby ve škole na Ještědské ulici.   
17. října došlo na jednání o prodeji části pozemku 437 Rychnov. Rozhodnuto bylo o vrácení smluvní zálohy na koupi parcely 1055/94 a 1054 v katastru Rychnov. Pozemek 1055/94 odkoupí město a zveřejní na něj úmysl prodeje. Prodloužení termínu kupní smlouvy na pozemek 1201 Rychnov bylo potvrzeno pro firmu Fortes, s.r.o.  
K rozhodnutí došlo v záležitosti prodeje bytu 2 + 1 v čp. 472 po zveřejnění úmyslu prodeje. Město Rychnov se bude podílet na činnosti Specializované mateřské školy v Jablonci nad Nisou částkou dvacet tisíc korun. Manželům Mráčkovým byla poskytnuta půjčka z Fondu rozvoje bydlení.   
Rozpočtové opatření číslo 2 předpokládá navýšení v položce 5169 na úkor položky 4139. Přítomní schválili smlouvu o zřízení věcného břemene s firmami RWE Gas Net a ABASTOR na plynovodní přípojku, která vede přes pozemky města 35 a 525 v katastru Rychnova. Kladné rozhodnutí o stejné smlouvě padlo i v případě firmy AL SOLID v záležitosti plynové přípojky na pozemcích 239 a 223 Rychnov.  
Rezignace ředitele školských zařízení na post člena finančního výboru byla vzata na vědomí, kooptován byl Mgr. R. Vacek.    
14. listopadu padlo na zastupitelstvu rozhodnutí zveřejnit úmysl prodeje pozemků 2135 a 2144 v katastru Rychnov, část pozemku 1055/1 a pozemek 1054 Rychnov byly určeny k prodeji, zřízením věcného břemene budou zatíženy pozemky 209/1 a 210/1, věcného břemene byly zbaveny pozemky 210/6 a 210/7 v katastru města.   
Město daruje Libereckému kraji pozemky díl b z pozemku 28 a díl e z pozemku 27/1 Rychnov. Dar dílu a pozemku 205 Rychnov byl zastupiteli přijat.   
Schválena byla smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce Děčín ve věci kabelové smyčky nízkého napětí na pozemku 2140/1 v katastru Rychnova a na pozemku 27/1.   
Přítomní schválili rozpočtové opatření č. 3. Zastupitelé projednali finanční záležitosti související s čp. 800 v Nádražní ulici. Firma Warmis byla pověřena provedením výměny vadných radiátorových ventilů v domě pečovatelské služby.   
Zastupitelé zaujali kladné stanovisko ke 2. komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období do roku 2015. Z. Strašíkové bylo přiznáno poskytnutí bezúročné půjčky na řešení nenadálé rodinné situace.   
Rozhodnutí o žádosti obce Pulečný o snížení platby za neinvestiční náklady na žáky, kteří docházejí do rychnovské základní školy, padne, až bude proveden kvalifikovaný odhad neinvestičních nákladů za docházející žáky.   
Závěrečné zasedání zastupitelstva 19. prosince se zabývalo rozpočtovým opatřením č. 4 v části příjmové a výdajové. K rozpočtovému provizoriu na rok 2012 nebylo připomínek.   
Neinvestiční náklady na žáka docházejícího do základní školy byly stanoveny na šest tisíc korun. V tomto smyslu město informuje obec Pulečný.     
Rozhodnuto bylo o podmínkách poskytování půjček z Fondu rozvoje na zlepšení úrovně bydlení a investic do bytového fondu města na rok 2012.  
Přítomní rozhodli o zřízení věcného břemene na pozemky 209/1 a 210/1, smlouva o věcném břemeni se společností ČEZ Distribuce Děčín se týkala pozemku 1437 Rychnov. Pozemky 2144 a 2135 Rychnov získala s výhradami firma GE a CA.  Byt 3 + 1 v čp. 472 byl prodán panu J. Dvořákovi.   
Město poskytne finanční dar pět tisíc korun pro postiženého žáka M. Kratochvíla. Spolu s financemi z benefičního koncertu poslouží k zakoupení toužebně očekávaného tabletu.     
Vítězný návrh vlajky města, jehož navrhovatelkou je paní Kalinová z ulice Květinová, byl zastupiteli přijat. Po dopracování a upřesnění barev bude předán k dalšímu řízení.   

Jednání rady   
Na první schůzi roku 2011 dne 10. ledna projednali přítomní záležitosti kolem prodeje zbytkového pozemku 1370/1 Rychnov. Jednali o možnosti vedení modelové diskuse na webu města, aby nedocházelo byť k občasným excesům účastníků. MěÚ bylo uloženo připravit ceník za dřevo, které samovýrobci kácejí mimo les. V souladu s rozpočtovým provizoriem mohou školská zařízení disponovat částkou dvě stě dvacet tisíc na provoz. Jednali o nabídce na projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele na projektovou dokumentaci na vytápění v čp. 171. Uložili MěÚ, aby písemně reklamoval u firmy ASTRAMONT kvalitu střechy přístavku Besedy, kam zatéká, a sjednotit v nájemních smlouvách na nebytové prostory sankce za neplacení nájemného ve výši 25 % sjednané částky ročně. Cena lístku na ples města byla stanovena na dvě stě korun. Město uhradí příspěvek za členství v Euroregionu Nisa ve výši třináct tisíc. Zároveň bylo rozhodnuto uhradit vyúčtování za mikulášské odpoledne v roce 2010. Posunutí termínu dokončení stavebních úprav v čp. 20 bude projednáno se zhotovitelem panem J. Dvořákem.  
24. ledna rada po diskusi schválila umístění tří LED diodových lamp v Ještědské ulici. Termín akce nebyl konkretizován. Radní upustili od proplácení 70,- Kč za kubík tvrdého dřeva samovýrobcem, komise životního prostředí byla pověřena provádět kontroly úpravy pozemků po kácení a odsouhlasili pokácení dvou kusů javorů na pozemku 646 Rychnov a čtyř jasanů na pozemku 652/1 Rychnov. Panu J. Dvořákovi byl prodloužen termín ukončení stavebních úprav v čp. 20 do konce února. Firma Aktiv 95 Opava byla pověřena předložit radě návrh vzhledu výrobku s naším městským znakem, o jehož použití požádala. Městu bylo doporučeno připravit podklady pro zpracování nového lesního hospodářského plánu, který nabídl Ekoles projekt, s.r.o. Starosta byl pověřen přípravou podkladů pro žádost o dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Žádost o dotaci v rámci programu Oranžová hřiště k nadaci ČEZ byla již zaslána. Bylo schváleno, aby zastupitelstvo rozhodlo o proplacení nové faktury ponížené o dvacet tisíc firmě Gallos, která prováděla výměnu oken v čp. 171. Přípravou projektové dokumentace na rekonstrukci části střechy na čp. 68 byl pověřen Ing. Kosina. Radní schválili úhradu členského příspěvku Sdružení obcí Libereckého kraje. V rámci rozpočtového provizoria rozhodli přítomní o proplacení pozemku 2101 Rychnov, který město vykupuje, dále úhrady za úklidové prostředky v bytovém hospodářství, uhrazení faktury za vývoz kontejnerů na tříděný odpad v měsíci prosinci a fakturu za nákup pytlů na komunální odpad. Ing. Hošková zpracuje žádost o dotaci na úklidový stroj a povede následnou administrativu. Radní rozhodli zadat projektovou dokumentaci na výběr dodavatele na řešení vytápění v domě čp. 171. Usnesli se na schválení nového ceníku SKS a i na výběru alternativního podniku pro získání konkurenční nabídky na vývoz komunálního odpadu. V restauraci Beseda dojde k navýšení nájemného zhruba o čtyři sta korun. Mysliveckému sdružení Dolina byl bezplatně zapůjčen sál Besedy na konání plesu 14. ledna. Rada města vyslovila souhlas se záměrem výsadby aleje kolem hřebenové cesty od Košov po křižovatku před Pelíkovicemi. Rozhodnuto bylo o zveřejnění úmyslu prodeje pozemku 1833/8 v katastru Rychnov. Starosta informoval o jednání na krajském úřadě, kde byl přítomnými vysloven zásadní nesouhlas s rušením stavebních úřadů na obcích typu I.    
14. února přítomní rozhodli o splácení faktury za nákup pneumatik na vozidla nádvorní party a STK vozidla městské policie. Neměli připomínek k užití rychnovského městského znaku na výrobku BUTON firmy Aktiv 95 Opava a dále k žádosti manželů Sedláčkových se zpětným vzetím výpovědi z bytu v čp. 472. Panu Bílému bude prodán nepotřebný plynový sporák. Město bylo pověřeno nechat zpracovat jednoduchý návrh na rekonstrukci volného bytu v čp. 569. Návrhy na úpravy vzhledu domů čp. 607 a 608 byly vzaty na vědomí bez připomínek stejně jako zpráva o hospodaření v městských lesích v uplynulém kalendářním roce. Radní vyslovili souhlas s ošetřením ploch s výskytem chráněných druhů rostlin na pozemcích 6117 a 2386/2 Rychnov i pověřením k podání žádosti o dotaci. Na nově zrekonstruovaný byt v čp. 20 bude městem vyvěšen úmysl pronájmu. Na pozemek 1733/1 Rychnov bylo kladně rozhodnuto o sjezdu na místní komunikaci.   
14. března podpořili radní žádost AMK v Jablonci nad Nisou dne na akci 21. května v katastru města, dále konání hudebního festivalu Rychfest dne 25. června a pronajali sál Besedy mariášníkům na konání Rychnovského fleku 2. dubna. Na základě žádosti Severočeských vodovodů a kanalizací byl vysloven souhlas s částečnou uzavírkou komunikací v ulicích Komenského a Brusičská, kde proběhne rekonstrukce vodovodní sítě. Byt v čp. 20 byl pronajat manželům Haisovým. Radní schválili hospodářský výsledek školy i převod téměř sedmdesáti dvou tisíc do fondu odměn a rezervního fondu. Vyslovili rovněž souhlas s navýšením příspěvku na fond oprav v domech čp. 607 a 608. Firma Les a Forest odstraní pro ČEZ Distribuce, s. r. o., nárůsty a vegetaci na pozemku 1657/2 Rychnov, pan Ferfecký odstraní náletovou zeleň na pozemku 1513/5 Rychnov. Vyřešeny byly otázky kolem nájemného v domech 607 a 608, nájemné v čp. 472 bude upřesněno po soudním řízení. Pod stejným datem, tj. 14. března, bylo konáno další jednání, ale to mělo jinou náplň. V jeho úvodu městský strážník seznámil radu se svojí činností a poznatky, které získal z měření rychlosti dopravních prostředků v ulicích Školní a Ještědská. Poté se přítomní dohodli na instalaci projektoru v zasedací místnosti MěÚ. Padlo i rozhodnutí o řešení bytů v čp. 569 a 472. Nová studie na čp. 562 řeší štítové okno a společnou koupelnu s WC.   Starosta seznámil přítomné s parcelací stavebních pozemků v prostoru Na Hranici, kde se nachází dvacet jeden díl. Projekt zateplení domu čp. 171 byl dodán opožděně. Radní se rozhodli, že faktura za něj nebude zatím proplacena. V tomto domě dojde k pořízení nových kotlů. Do výběrového řízení na ně zasáhnou firmy Dvořák, Pala, Jirousek a Kubíček. Rozhodnutí o nových oknech v čp. 68 je podmíněno opravami střechy zařízení.  V další části jednání byla diskutována otázka in-line dráhy ve městě a výměna pozemku pro budoucí parkoviště u mateřské školy. Radní ukončili pronájem bytu v čp. 173. K terénním úpravám na pozemku 899 a 902 Rychnov stejně jako ke stavebním pracím na pozemku 901/2 nebylo připomínek. Hladce prošlo pokácení stromů na pozemcích 902/1 a 904/2 - vše v katastru Rychnova. S požadavkem firmy Koller Elektro, nebyl vysloven souhlas v záležitosti vedení nízkého napětí v prostoru Na Hranici na pozemcích 2632, 2614 a 2650/10 a 8. Nesouhlas se rovněž týká částečné přístavby na pozemcích 409/12 a 412/2 až do vyřešení majetkoprávních podmínek. Řediteli školy radní odsouhlasili odpisový plán dlouhodobého majetku na letošní rok, přijali rozhodnutí o odpisu nedobytných pohledávek u pěti občanů, z nichž je většina nedostižitelných. V jednom případě se jedná o muže, který zemřel.   Kladné rozhodnutí padlo k výstavbě kanalizační přípojky přes pozemek 613 Rychnov, k částečné uzavírce komunikace Údolní, kde SČVAK řešil havárii vodovodní sítě a vodovodní přípojce 1753/1 Rychnov. Nájemné v čp. 171 bude navýšeno od 1. července letošního roku. O městskou zeleň se bude starat firma Kasri.   
11. dubna byl radními po vyjádření trenéra tenisového oddílu místního Spartaku stanoven ceník za pronájem kurtů. V diskusi byly vyjasněny otázky výměny oken v čp. 20. Návrh rekonstrukce bytu v Nádražní ulici 569 byl přijat jednomyslně. Bylo rozhodnuto o pronájmu sálu Besedy na velikonoční oslavy dne 23. dubna a konání svatby 10. června za standardních podmínek. Po schválení pronájmu bytu v pečovatelském domě pro paní Horákovou bylo také rozhodnuto o novém systému podávání žádostí o pronájem bytu v tomto domě s nutností každoročního obnovování žádostí. Radní postoupili zastupitelům rozhodnutí o úhradě faktury za vypracování záborového elaborátu na povolení komunikace za Chemikem.   Tajemníkovi bylo uloženo, aby se informoval o nákladech provozu sběrných dvorů v Hodkovicích a v Tanvaldě. Na příští schůzi předloží návrh na nový platový výměr ředitele místní školy. Žádost města o dotaci z programu Oranžová hřiště od ČEZu byla zamítnuta. Komise pro výběrová řízení byla pověřena přípravou soutěže na výběr dodavatele elektrické energie pro městská zařízení. Přítomní povolili zvláštní užívání části chodníku před domem čp. 206 pro stavbu lešení a vybrali pronájemce bytu v čp. 173.   
18. dubna přítomní podpořili návrh na jednosměrku v ulici Malířská a uložení plynové přípojky na parcely 1438/8 a 9 v Tyršově ulici a zvláštní užívání komunikace 1437 Rychnov při realizaci kabelové smyčky protlakem. Zastupitelstvu byla postoupena žádost dětské lékařky na výměnu podlahové krytiny. O únosnosti a využitelnosti místní komunikace na Liščí Jámě bude rozhodnuto po odborném posudku, SČVAKu byl povolen vstup na pozemek 1022 Rychnov, zamítnut byl vstup na parcelu 945 Rychnov. Manželům Dostálovým byl snížen v čp. 20 nájem po dobu trvání stavebních úprav. Na pozemcích 2723 a 2724 Rychnov bylo rozhodnuto pod vedením vysokého napětí odstranit náletovou zeleň stejně jako strom v těsné blízkosti veřejného osvětlení u čp. 479. MěÚ byl pověřen zajištěním výběrového řízení na výměnu kotlů v čp. 171. Radní přijali doporučení medailéra na drobné úpravy pamětní medaile k letošním výročím města. Za rekonstrukci elektro v bytě v domě čp. 20 vyplatilo město zhotoviteli panu M. Poláčkovi přibližně dvacet tři tisíc pět set korun. Radní se rozhodli, že budou průběžně sledovat počet docházejících do mateřské školky, neboť se znovu zvyšuje tlak rodičů na přijímání dětí. Rallye Bohemia projede některými částmi katastru města 3. července.   
2. května řešili přítomní výpověď z nájmu firmy Pečeto, s.r.o., nebytového prostoru v čp. 173. Dohoda o předčasném ukončení nájmu byla podmíněna tím, že se v daném termínu najde jiný zájemce. Tajemník informoval o podmínkách činnosti sběrných dvorů v Tanvaldě a Hodkovicích. Doporučeno bylo zjistit podmínky jeho umístění v prostorách firmy Liberecké kotlárny Hölter. MěÚ byl pověřen zveřejněním úmyslu pronájmu bytu v čp. 537 a pozemku 619/4 na Pelíkovicích. Starosta podal zprávu o změnách v nabídce na víceúčelové sportoviště, dále o zvýšení plotu hřiště u čp. 472 a stání vozidel a autovraků v lokalitě na Liščí Jámě. V této záležitosti přijala rada usnesení o upozornění Pozemkového fondu ČR o chování nájemce 2115 v katastru Rychnov a pověřila odbor výstavby města zjistit způsob využívání pozemků 2105/1, 2 a 6 Rychnov. Dále mu uložila jednat s KSSLK o opravě svodidel při příjezdu do Rychnova. V diskusi byla řešena otázka podmínek soutěže na nový městský prapor, cen jízdenek na parní vlak, který přiveze návštěvníky a „císařskou delegaci“ v rámci oslav století od povýšení Rychnova na město. Projekt Vzdělaný zastupitel by mohl být uskutečněn v měsíci říjnu.    
16. května ve svém bloku starosta informoval o probíhajících soudních řízeních ve věci určení výše nájemného v městských bytech, o rezignaci zastupitele pana J. Kovaříka a doporučil cenu pamětní medaile Rychnova na dvě stě korun. Se zájmem byla sledována zpráva o vývoji počtu dětí narozených v letech 2009 až 2011. Byt uvolněný v domě pečovatelské služby byl pronajat paní M. Fiedlerové. Radní se opět vrátili ke stížnosti na neoprávněné parkování a z toho pramenícího nepořádku na Liščí Jámě. Stížnost byla shledána neoprávněnou. Dle vyjádření odborníka však komunikace na Liščí Jámě neodpovídají zatížení těžkými nákladními auty. V tomto smyslu bude vydáno upozornění dopravcům, aby se zabránilo narušování povrchu vozovek. SČVAK obdržely dodatečné rozhodnutí o používání komunikace v Čechově a Brusičské ulici, kde byly řešeny havárie vodovodní sítě. Podniku byl vysloven souhlas se vstupem na pozemek 30, 1234 a 1242 Rychnov, kde bylo ukládáno kanalizační potrubí, nebylo však schváleno zřízení zařízení staveniště na pozemku 30, pro tyto účely radní nabídli pozemek č. 826. Práce však nelze provádět v termínu 15. září až 3. října, neboť v té době se koná svatováclavská pouť. Za rozpočet provedený na rekonstrukci střechy Besedy byla proplacena částka sedm tisíc dvě stě korun, za vypracování projektové dokumentace ke změně stavebního povolení na sportoviště více než dvacet devět tisíc. Starosta informoval přítomné o výši ceny za návrh na zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci parku u domu čp. 800 a na rekonstrukci střechy na čp. 537 a instalaci sítí na hřišti v ulici Nová. Ve všech případech budou osloveni i další projektanti, kteří se zapojí do výběrového řízení. Firma Fortes podala žádost o souhlas s výstavbou potřebné infrastruktury pro řadové domky na pozemku 1200 v k.ú. Rychnov. Dodavatelem kotlů do čp. 171 byla vybrána firma Swárovský Leoš – Swařák, pro rekonstrukci mostu firma Sdružení VoKo, chodníky provede firma Izotrade, rekonstrukci komunikací firma Strabag a odvodnění komunikací firma Izotrade. Novým městským zastupitelem se stal pan Jaroslav Dvořák. Rozhodnuto bylo o uzavření školky ve dnech 18. července až 19. srpna. 
30. května radní uložili MěÚ zveřejnit úmysl pronájmu části pozemku 271/4 Rychnov, o který projevilo zájem Pekařství Šumava k instalaci dřevěného stánku s pečivem. Neschválena zůstala žádost o nájemní smlouvu na pozemek 527/1 Rychnov s Povodím Labe, naopak kladně bylo rozhodnuto o akci na pozemku 2650/11 pro firmu Kollert Elektro. Radní povolili instalaci přijímače internetu na domě 173 a sjezd přes pozemky města č. 1200 a 1202 v katastru Rychnov, aby mohly být odstraněny panely z pozemku 1204 rovněž Rychnov. Ve svém bloku starosta informoval o 60. a 61. změněně ÚP Jablonec nad Nisou, dále o dispozici rozměrů sportovišť pro připravovanou projektovou dokumentaci a o neplatičích nájemného. Rada zamítla žádost o proplacení nákladů na odvodnění pozemků pánů Hausnera a Maška. Návrh na změnu kupní smlouvy o prodeji bytové jednotky manželům Golebiowským byl postoupen jednání zastupitelstva.   
13. června přítomní radní vyslechli a podpořili návrh ředitele školy na opravy a investice do školských zařízení do výše půl milionu korun, dále rozhodli o kabeláži televize a internetového vedení včetně elektrického vrátného v domě čp. 171. Byly řešeny i eventuální vnitřní úpravy bytů a barevnost fasády tamtéž. Nebylo připomínek k pronájmu nebytových prostor pro vietnamské prodavače v domě čp. 173, kteří zde chtějí zřídit obchodní firmu s každodenní večerkou a prodejem i o sobotách a nedělích. Na pozemku 1438/8 Rychnov byla povolena výstavba rodinného domku s garáží, pozemek 619/4 Pelíkovice bude pronajat na dobu neurčitou. Přítomní neměli připomínky ke konání letního dětského tábora TOM T. O. Myšáci ani k instalaci satelitní antény na balkonu domu s pečovatelskou službou či k uložení drenáží na pozemku 610 v k.ú. Rychnov. Firmě Evosa byla povolena uzavírka Tyršovy ulice, firmě SČVAK poskytnuty dodatečné souhlasy na zvláštní užívání ulic Truhlářská, Komenského a Nová při provádění oprav havarií.
1. července rozhodli radní o realizaci barevného provedení na domě čp. 171 a návrhu na vstupní dveře tamtéž. Firmě Svoboda byla svěřena oprava schodišť a opěrných zídek v mateřské škole. V rámci rekonstrukce kanalizace a svodů na „velké škole“ bude oprava provedena pouze v požadovaném rozsahu. Zastupitelé po vyjádření Ing. Nýdrleho rozhodnou o opravách mostku přes Mohelku (ev. č. mostku 4). Pan Baluška projedná možnost zkoušek rychnovské kapely s ředitelem školských zařízení v některé ze tříd dle možností školy. Bylo rozhodnuto, že v  domě čp. 20 zatím nebudou provedena nová okna. Město odkoupí systém vytápění v čp. 537 od bývalé nájemnice paní Horákové. Radní neměli připomínek k provedení sjezdu z  pozemku 1438/8 Rychnov na 1437 v katastru Rychnova. Na pozemku 1438 odsouhlasili položení přípojek sítí. Dohodou byl ukončen k 30. červnu nájem pozemku pro stánek s pečivem, novým nájemcem se stává Pekařství Šumava (pan Šnajdr). 
Radní provedli dne 18. července místní šetření v čp. 20, jehož výsledkem bylo definitivní rozhodnutí o osazení oken. V čp. 537 dojde k úpravám bytu. Město připraví soutěž na výměnu oken ve volném bytě domu včetně stavebních úprav a zkvalitnění vybavenosti. Komisi pro výběrové řízení byly vráceny materiály k zimní údržbě k doplnění. Její doporučení k realizaci bytu ve třetím nadzemním podlaží v čp. 569 firmou J. Dvořák - Intes bylo přijato. Starosta seznámil přítomné s nabídkou na opravu čp. 537. Vybrána byla firma IGPRO. Zpracováním dokumentace na akci Chodník v parku u čp. 800  byl pověřen Ing. Nýdrle, rekonstrukci kanalizace a svodů v základní škole pak firma J. Paly. Radní jednali o tom, zda navrhované úpravy odvodnění v ulici Na Hranici jsou nutné a zda je cena za uvedené práce přiměřená. Dále bylo rozhodnuto o přidělení volného bytu v domě pečovatelské služby a vzata na vědomí změna realizace parkoviště u mateřské školy do výše dvou set osmdesáti tisíc. Rozhodnuto bylo o úpravách vstupních prostor do čp. 171. Energetický audit budov základní a mateřské školy byl svěřen panu Vybíralovi, projekt rekonstrukce střechy na čp. 537 byl zadán Ing. Fialovi. Rada rozhodla, že veřejná cesta na pozemku 1793/3 Rychnov nebude v zimě ani v létě udržována, neboť se jedná o soukromý pozemek. Radní Mgr. Čaňková upozornila na skutečnost, že dle jejího názoru není třeba vracet zálohu za pozemek firmě JH Machine. Záležitost byla převedena do jednání zastupitelstva.      
25. července starosta ve svém informačním bloku seznámil přítomné se zásadami územního plánu Libereckého kraje včetně tří variant R – 35, dále se vznikem víceprací při rekonstrukci v čp. 569 ve výši necelých čtyř tisíc korun a nutností měřit veškerý odběr pitné vody v domě. V domě čp. 20 bylo rozhodnuto o vyjmutí plateb za společnou chodbu manželům Dostálovým, neboť mají vlastní vchod a sklepní prostory neužívají. Balkon bude upraven tak, aby bylo zamezeno zatékání. Rozhodnuto bylo rovněž i o vlastnictví nebo pronájmu kůlen tamtéž. Padla informace o navýšení výdajů na parkoviště u mateřské školy a na odvodnění ulice Na Hranici. Radní přijali rozhodnutí, že zimní údržbu provede v tomto období firma Jan Melichar. Radní se seznámili s podmínkami přechodu pro chodce a nutností nátěru svodidel při příjezdu do města, rovněž i s úpravami na kruhovém objezdu u kostela. Členové rady schválili na doporučení komise pro životní prostředí pokácení stromu na parcele 1438/8 Rychnov a odsouhlasili překop ulice Mlýnské pro energetické montáže Liberec pro realizaci kabelové smyčky nízkého napětí. Kriticky se vyslovili k nedostatkům nátěrů na čp. 171 a nedokončenému překopu v ulici Tyršově. Průtočnost mostku u benzinové stanice se po opravách nezmění.    
22. srpna radní uložili MěÚ oslovit alternativní dodavatele a připravit výběrové řízení na dodávky elektrické energie pro město. Jednáno bylo o kůlnách u čp. 20 a ocenění jejich oprav a dále vícepracích v tomto domě. Opravy mostku u benzinové stanice budou realizovány v souladu s vítěznou nabídkou a rozhodnutím projektanta. Na základě žádosti byl odsouhlasen SČVAK překop chodníku v ulici Komenského z důvodů oprav kanalizace a poskytnuto dodatečné rozhodnutí v záležitosti překopu v Čechově ulici. Zatím nebyl vysloven souhlas k překopu ulice pro firmu AL Solid z důvodu nejasností okolo pozemku 219 Rychnov. Respektováno bylo doporučení výběrové komise města na realizaci výměny oken v čp. 537 firmou DAFE a rekonstrukci střechy Besedy firmou GEOSA. Členové rady vyslovili svůj souhlas s opravou stropu jedné třídy na „malé škole“ a změnou účelu pronajatých nebytových prostor v čp. 173 na obchodní činnost na Potraviny – Smíšené zboží.     
12. září byla opět řešena otázka oprav kůlen u čp. 20 s cílem rozšíření počtu zájemců o akci, aby mohlo být vypsáno výběrové řízení. MěÚ byl pověřen zjištěním, zda by bylo možno u domu čp. 171 zřídit kryté stání pro automobily nájemníků, dále byly řešeny některé další požadované úpravy bydlících domu. Radní vzali na vědomí výpověď z nájmu pozemku 1513/5 Rychnov a vyčíslení vícenákladů pro opravu mostku u benzinové stanice o více než tři tisíce korun. Zamítli žádost nájemců Besedy o spoluúčast města při financování malování chodeb v Besedě. Na plánovanou Stezku odvahy občanskému sdružení Rychnováci dětem byly uvolněny tři tisíce. Firmě AL Solid bylo s podmínkami povoleno vedení plynovodní přípojky do podniku, dále přeložky vedení nízkého napětí do kabelového vedení přes mostek u benzinové stanice, ale na náklady žadatele o tuto změnu. Rada města vyjádřila souhlas na základě žádosti ČEZ Distribuce ke smlouvě o smlouvě budoucí o omezeném užívání nemovitostí na pozemku 1055/1 Rychnov z důvodů plánované rekonstrukce nízkého napětí v lokalitě u hřiště na kopanou. Nájemci bytu v čp. 537 bylo umožněno umístění plynového kotle. Radní řešili otázku úklidu sněhu před garážemi soukromých vlastníků za úplatu.    V závěru jednání se radní seznámili s celou řadou doporučení komise pro výběrové řízení a k jejich návrhům neměli připomínek. Vítězem veřejné soutěže na akci čp. 537 – stavební úpravy v bytové jednotce 2 + 1 se stala firma Intes J. Dvořáka, akci čp. 537 – oprava elektroinstalace v bytové jednotce 2 + 1 firma Elkapo Poláček Michal. Vítězem veřejné soutěže na akci Oprava střechy bytového domu v Nádražní 569 firma Projekce Novotný, a akci Oprava střechy bytového domu Kokonínská 209 Rychnov u Jablonce nad Nisou rovněž firma Projekce Novotný.    
Dne 26. září se radní rozhodli odložit žádost o pokácení stromu na pozemku 1498 Rychnov pro dílčí nejasnosti až do doplnění komisí pro životní prostředí. Radní neprojevili zájem o letecké snímky Rychnova od firmy JAS Air stejně jako o finanční participaci pro nákup a provoz automobilu pro postižené organizovanou firmou Atlantis Marshal. V nájemních bytech na dobu neurčitou, kde bylo stanoveno nájemné dle metodiky města, zůstane výše nájemného zatím nezměněna, V domě čp. 171 bude přihlédnuto při stanovení jeho výše k provedenému zateplení. Nájemné v nebytových prostorách zubní ordinace bude navyšováno ročně o 1,5 % stejně jako v prostorách, které město pronajímá. Nájemné v bytech domu pečovatelské služby připraví dle nové rozvahy MěÚ. Radní řešili otázku mezideponie odpadu v Husově ulici s cílem najít řešení, aby byly splněny požadavky petice občanů. V závěru jednání bylo starostovi uloženo hledat cesty ke zvýšení bezpečnosti na dětském hřišti u požární zbrojnice. Předmětem jednání byly i záležitosti související s prodejem parcely 1055/95 na pozemku města. 
Radní na svém zasedání 17. října schválili bezplatný pronájem sálu Besedy TJ Spartak ZEZ – oddíl kopané, pro jejich ples naplánovaný na 25. února příštího roku. Poskytli stoprocentní slevu z nájmu garážového stání panu Dostálovi za měsíc říjen, kdy nemohl stání užívat. Radní podmíněně schválili zveřejnění úmyslu pronájmu bytu 3 + 1 v čp. 472. Z jednání vzešlo rozhodnutí na pokácení stromů na pozemcích 861/1 v katastru Rychnov, dále na pozemcích 406 a 1498 v témž katastru. Vítězem výběrového řízení na rekonstrukci schodů před kostelem se stala firma B a V, veřejnou soutěž na dodávku a montáž plynového kotle v čp. 537 získala pro sebe firma Václav Šír – RIVOK, soutěž na opravu balkónu v čp. 20 nebyla obeslána. Radní diskutovali o kalendáři města na rok 2012. Radní Veverka vyslovil závažné připomínky k nedostatečnému vytápění bytů v pečovatelském domě. Město zajistí fundovanou kontrolu systému vytápění. V bytech pečovatelského domu dojde k 1. 1. 2012 k navýšení nájemného v souladu s novou metodikou města. V hasičské zbrojnici se nahradí doslouživší plynový kotel, úpravy provedené dodatečně v návaznosti na akci odvedení povrchových vod v prostoru Na Hranici prohlásila rada za nadbytečné. Závažným bylo rozhodnutí o nutném vypracování projektu na optimalizaci veřejného osvětlení, které je podmíněno řádných měřením v síti města.    
31. října vyslechli přítomní zprávu městského policisty a vyslovili připomínky a podněty k jeho práci. Pravidelná informovanost v radě a na stránkách Rychnovského zpravodaje by jistě měla být mimo jiné podmínkou jeho činnosti. Další úkoly by měly jeho činnost zintenzivnit a zviditelnit. Vítězem výběrového řízení na nový lesní hospodářský plán se stala společnost EKOLES – projek, s.r.o., opravy balkonu v čp. 20 byly svěřeny firmě Pavel Škop. Na základě doporučení výběrové komise radní rozhodli uzavřít smlouvy s firmami Ekolamp (zpětný odběr použitých světelných zdrojů z domácností), Elektrowin (zpětný odběr elektrozařízení) a Asekol (výpůjčka domku na elektroodpad). MěÚ byl pověřen předložením informace o fakturaci energie v knihovně a systému vytápění tamtéž včetně místností, které používá základní umělecká škola a Taneční a pohybové studio Magdalena. V případě obou posledních zařízení informovat radu o počtech   docházejících žáků z Rychnova. Radní na jednání rozhodli o variantách použití materiálů na střechy čp. 209 a 569, odsouhlasili přetřídění dlouhodobého majetku města a vyslovili souhlas se stavbou nízkého napětí pro domek na pozemku 2146 Rychnov pomocí zemních kabelů přes městský pozemek 2140/1, a to s výhradami. V nebytovém prostoru domu čp. 173 byla majiteli umožněna instalace kotle, rozvodů a radiátorů. Ředitel školy byl pověřen, aby v době odstávky elektrického proudu v mateřské škole využil pronajatého agregátu. Na základě informací o nabídkách na opravu střechy kůlen u čp. 20 bylo rozhodnuto akci uskutečnit v roce 2012. Panu Turínkovi bylo povoleno provádět ve volné místnosti MěÚ autogenní trénink, pokud tuto činnost bude žadatel vykonávat zdarma.   
14. listopadu radní vyslovili souhlas s pořádáním turnaje v nohejbalu za obvyklých platových podmínek SK PULEC Pulečný. Na vymezených místech města firma Dimatex CZ rozmístí kontejnery na textil na základě nabídky, kterou městu učinila. Tajemníkovi města bylo uloženo, aby zjistil podmínky pronájmu a účtování energií za učebny, které pro svoji činnost využívají základní umělecká škola a Taneční studio Magdalena, s.r.o. Radní rozhodli zveřejnit všechny návrhy na vlajku města a při výběru přihlédnout ke stanovisku vexilologa. Součástí zveřejnění bude uvedení důvodů nepřijatých návrhů. Přítomní nepodpořili požadavek Povodí Labe na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a nájmu na opravu mostku u benzinové čerpací stanice, neboť parcela 527/1 Rychnov, na které se mostek nachází, je ve vlastnictví státu.      
28. listopadu se radní seznámili s návrhem kalendáře na rok 2012. Při jeho úpravě bude vycházeno z dobových fotografií míst na stezce manželů Scheybalových včetně informačních popisků. Fotbalovému oddílu TJ Spartak byla na 26. prosince pronajata hala, kde se uskuteční tradiční vánoční turnaj. Pronájem byl stanoven na tisíc korun. Sál restaurace Beseda získali bezplatně pro svůj ples konaný 28. 1. místní myslivci. Radní po prodiskutování závěrečné zprávy ředitele místních školských zařízení za minulý školní rok doporučili, aby mu byla vyplacena pedagogická odměna. Po rezignacích zastupitelů J. Melichara a J. Margolusové odmítli funkce náhradníci p. Kaufmann a p. Vrátný. Novými zastupiteli byli jmenování p. T. Levinský a Mgr. P. Svobodová. Přítomnými byl schválen provozní řád zařízení na zpětný odběr elektrospotřebičů. K otevření dojde 10. prosince. Od 7. 1. 2012 bude provoz každou sudou sobotu v dopoledních hodinách. Oprava poškozené vozovky na Liščí Jámě si dle nabídky vyžádá více než dva miliony korun. S p. Kaufmannem, který komunikaci používá při své podnikatelské činnosti, bude jednáno, jakou finanční částkou se bude na opravách podílet. Přítomní se seznámili s činností TS Magdalena a detašovaného pracoviště ZUŠ Jablonec nad Nisou. Vyžádali si informaci, jakou měrou se obě zařízení, která působí v městské knihovně, podílejí na krytí odběrů energií a vody. Je třeba upřesnit metráže jednotlivých místností knihovny. V závěru jednání starosta informoval o 62. změně ÚP města Jablonec nad Nisou a výroční zprávě Centra pro zdravotně postižené. Radní Mgr. Čaňková upozornila na dílčí nedostatky na místním hřbitově a nutnosti provést zbroušení parket v sále Besedy.
7. prosince se radní rozhodli o zrušení soutěže na výměnu oken v čp. 537 a zadání práce firmě LG Dinex, bourací práce byly svěřeny firmě Intes. Pan Melichar na zasedání podepsal dodatek ke smlouvě o zimní údržbě a on-line sledování traktorů, které budou údržbu provádět. Vzhledem k neplacení hypotéky jednoho z bydlících v čp. 800 jeho byt připadne městu. Kalendář na příští rok bude znovu prodáván za 150,- Kč.    
19. prosince radní pověřili starostu schvalováním krátkodobých pronájmů na akce v sále Besedy nebo ve sportovní hale. Neměli připomínek k pronájmu místnosti v čp. 490, kde pan Mgr. Turínek bude zdarma provozovat psychologickou poradnu. Panu P. Kusalovi byl na základě rozhodnutí prominut poplatek za prodlení úhrady nájemného za měsíc srpen. Za tisíc korun byl organizátorům oblastního kola Porta 2012 schválen pronájem sálu Besedy dne 10. března příštího roku. Firma GE&CA bude upozorněna, že rada nemůže rozhodnout o pokácení šesti bříz, neboť se nacházejí na pozemku, který je v majetku Pozemkového fondu ČR. (Poz. 2150 Rychnov). Kácení náletové zeleně kolem komunikace na Liščí Jámu je podmíněno podáním řádné žádosti zájemcem. Radní se seznámili se zprávou místního strážníka i se zprávou o hospodaření v místních lesích a přijali informaci starosty o realizaci pilotního projektu města a firmy JABLOCOM při ověřování bezpečnostních kamer Eye-02 ve městě. Přítomní uložili řediteli příspěvkové organizace základní a mateřské školy zabezpečit snížení provozních nákladů a mzdových nákladů přijetím vhodných opatření. Mateřská školka bude uzavřena dle návrhu od 23. do 30. 12. letošního roku. Radní po diskuzi rozhodli ponechat nájemné v DPS v upravené výši, která odpovídá jednotné metodice uplatňované v ostatních domech v majetku města. Pan Melichar, dodavatel zimní údržby ve městě, bude neprodleně vyzván, aby plnil dodatek smlouvy o sledování prostředků, které provádějí zimní údržbu komunikací, pomocí GPS, a to nejpozději do 27. 12. Pokud nesplní, bude s ním ukončena smlouva. Radní jednoznačně zamítli požadavek pronájemce Besedy na snížení nájemného o osm tisíc korun měsíčně.

Počasí roku     
Ač se to nezdá, letošní rok byl s průměrnou teplotou 8,4 stupně teplotně nadprůměrný, neboť byl o 0,8 stupně vyšší, než činí celoroční průměr z porovnávání od roku 1961. Pro zajímavost uvádím, že letošní teplota byla stejná jako v roce 2009. Nejteplejším rokem však byl za sledované období rok 2007 se svými 12,3 stupně.   
Je zajímavé, že rok byl srážkově podnormální, neboť meteorologové naměřili pouze 92 % dlouhodobých průměrů. Téměř vůbec nepršelo v listopadu, kdy spadla pouze 2 % měsíčních průměrů. Zato červenec byl na dešťové srážky více než bohatý. 185 % dešťové vody v měsíci nebude jistě tak snadno překonatelných. Největší kladné teplotní odchylky proti dlouhodobému normálu ukázal duben. V naší republice bylo naměřeno 10,5 stupně, ale dlouhodobě dosahuje tento měsíc hodnoty 7,3 stupně. I prosinec byl zvláštní. Běžně dosáhla měřená teplota – 1 stupně, letos dokonce plus 4,1 stupně. I letní měsíce se vymykaly ze zvyklostí. Červen byl totiž v průměru teplot poměrně výrazně vyšší než červenec. Květen, jak je známo, začal nízkými teplotami a na horách napadlo ke třiceti centimetrům sněhu, ale v jeho polovině už padaly teplotní rekordy a v závěru měsíce dokonce i tropické třicítky. V poslední dekádě února jsme pěkně mrzli i při mínus 26 stupních. Rovněž březen byl zvláštní. Již v jeho polovině začaly padat dlouhodobé teplotní rekordy a rtuť teploměru koketovala s 18 stupni. Na slunci bylo podstatně více. Na řadě míst došlo i k neočekávaným větrným výkyvům. Je jistě dobře, že se počasí nečekaným anomáliím z jiných míst státu našemu městu téměř vyhnulo.   
Počátek ledna na Rychnovsko přinesl po většinu dnů zataženou oblohu, bylo klidno, jen občas mírně sněžilo. Ranní teploty se pohybovaly od mínus dvou do mínus sedmi stupňů, přes den pak byly teploty podobné. Ale již po 7. lednu se oteplilo – ráno nula, přes den až kolem plus pěti a začalo tát. 10. ledna přišla silná obleva, tálo, mžilo, občas padal mokrý sníh a začalo pršet. K 16. lednu sníh téměř zmizel, zato se zvedly všechny potoky, především ty, které směřovaly z Planského lesa. Právě 16. bylo nezvykle teplo. Na slunci téměř kolem plus dvaceti. Až do 28. ledna ranní teploty většinou koketovaly s nulou, ale pak náhle spadly i na mínus čtrnáct. Přes den na sluníčku bylo při téměř patnáctce celkem příjemně.   
První únorový týden byl chladný. Teploty kolem mínus deseti byly i v denních hodinách. Pak se začaly objevovat mlhy a inverzní ráz počasí. Jaro se však hlásilo. „Selská strana“ byla téměř holá. Problémy však činily silnice, které byly až do poledních hodin značně kluzké. Ne nadarmo říkají Poláci únoru luty. Ráno mrazy později přitvrdily na mínus dvacet. I přes den se ukazovaly záporné hodnoty.   
I prvních zhruba čtrnáct dnů března bylo mrazivých. Ráno poblíž mínus deseti, ale azurová obloha a slunce za poledne zvedaly teploty nad plus deset a na slunci i ke dvojnásobku stupňů. Až po 18. si březen uvědomil, že o něm lidé kdysi tvrdili, že je značně rozmarný. I letos trochu sněžilo, obloha se opět zatáhla, nízká oblačnost se střídala s vysokou, občas mžilo. Počasí již téměř dubnové.  
Duben začal polojasným i jasným počasím, ráno bylo kolem plus pěti, přes den většinou kolem patnácti, na slunci výrazně více. Po 4. dubnu se pěkné počasí zhoršilo i zásluhou silných větrů. Po 13. dubnu se déšť střídal s mokrým sněhem a ranní teploty poklesly opět pod nulu, přes den došly maximálně k desítce. Od 18. dubna začaly teplé jarní dny. Ráno téměř pravidelně ukazoval teploměr deset stupňů, v poledne většinou přes dvacítku a na slunci i přes třicet stupňů. Na stromech a keřích se objevily první zelené lístečky. Velikonoce počasí zhoršily. Začalo pršet a 28. dubna si dokonce zabouřilo.   
A pak přišly nešťastné májové dny. Ranní teploty od 2. května klesaly pod bod mrazu, dešťové kapky střídaly sněhové vločky. I odpoledne bylo blízko k nule. Tak bylo až do 6. května, kdy ráno byly ještě mínus čtyři stupně, ale v následujících dnech za jasného počasí ve dne ukazoval teploměr na slunci kolem dvaceti. Po mrazivém dechu přírody vzaly za své slibně kvetoucí stromy peckovitého ovoce, nehezký byl pohled na omrzlé květy jarních rostlin, zvláště rododendronů v rychnovském parku na náměstí i u rodinných domů. Prakticky do 20. května ranní teploty nepřekročily deset stupňů, ale přes den se ukazovala i dvacítka. Následující dny byly vskutku pěkné, ale po 25. květnu došlo k mírnému ochlazení.   
Počátek června se vyznačoval zataženou i střídavě jasnou oblohou, občas zapršelo a teploty šplhaly hodně vysoko. V některých dnech dosáhly tropických hodnot, na slunci bylo i kolem čtyřiceti stupňů. Od 20. května po několik dnů ze zatažené oblohy padaly proudy deště, 24. května přišel s bouřkou poměrně silný liják. Poslední tři dny měsíce byly vskutku krásné i velmi teplé.   
První červencové dny přinesly většinou zataženou oblohu, ze které se linuly provazce deště. Počasí natěšilo houbaře. Nadšené očekávání houbařských žní však stále nepřicházelo a dá se říci, že s výjimkou několika lokalit vlastně letos nepřišlo. I v rychnovských lesích třeli milovníci lesních plodů nouzi s bídou. Hned na začátku měsíce se po silných deštích objevilo na Liberecku nebezpečí záplav, které však naštěstí neměly sílu minulých. Jen Mohelka dokazovala, že se její líný tok může za jistých okolností pěkně rozdivočit. Déšť podmočil i řadu stromů. Pád jednoho z nich na železniční trať mohl napáchat daleko více škod na životech i materiálních hodnotách. O této skutečnosti píši na jiném místě. Červenec a teploty kolem patnácti stupňů se příliš neslučují. Přesto tomu tak v některých dnech především po dvacátém v tomto měsíci bylo. Na období prázdnin a dovolených skutečně bída. Měsíc byl bohatý na bouřky. Ze 13. na 14. července prošla celou republikou silná bouřková fronta, za noc prý bylo napočítáno přes šedesát sedm tisíc blesků. Po ní hrozily na řadě míst lokální povodně. Ani Mohelka nelenila a poměrně hodně se zvedla. Po 20. červenci často pršelo, ani bouřky si nedopřály klidu. Avšak ranní teploty často v tomto období klesaly až k deseti stupňům, přes den pravidelně kolem dvaceti čtyř stupňů. Jen poslední červencový den byl blízký říjnovým dnům.   
Srpen se poněkud zlepšil. Ráno bylo kolem čtrnácti, jasné počasí hnalo teploty až ke dvaceti osmi. Pak bylo poněkud chladněji. Občas zapršelo, obloha byla většinou oblačná. Silná bouřka a déšť přišly 19. srpna. Pak srpen ukázal i tropické teploty nad třicet stupňů, na slunci více než čtyřicet. Avšak 27. srpna došlo k výraznému poklesu ranních i denních teplot o dvanáct stupňů. V době veder řádily i bouřky a vzduté toky hrozily záplavami především na Jizeře v Železném Brodě i na Maloskalsku. Chladno a nepříjemné počasí trvaly až do posledních srpnových dnů. 31. srpna mi teploměr ráno ukazoval šest stupňů, přes den pouze šestnáct.  
První zářijový týden přinesl výrazné oteplení. Do našich krajin vniklo babí léto ve vší parádě. Obloha byla naprosto jasná, ranní teploty se pohybovaly lehce nad jedenácti stupni, přes den i přes třicítku, na slunci o osm až deset stupňů více. Ale již 5. září prakticky po celých pět dnů bylo zataženo, občas zapršelo, zvláště nepříjemně bylo 8. září.  Pak se počasí umoudřilo, obloha se opět zamodrala, občas ji pokryly ciry. Přes den se teploty přiblížily patnácti stupňům, v poledne pak až ke dvaceti devíti. Krásný podzimní čas trval přibližně do 17. září. Občas sice sprchlo, ale polední teploty byly stále vysoko, až na dvaceti pěti stupních. I rána byla teplá s výjimkou 15. září, kdy bylo pouze pět stupňů. Pak se znovu zatáhlo, pršelo, teploty přes den poklesly pod dvacítku, ráno bylo i mezi čtyřmi a šesti stupni. Od rychnovské pouti se počasí opět umoudřilo a až do konce měsíce bylo pěkně. Jen občasná kupovitá oblačnost a ranní mlhy věstily, že se blíží podzimní dny. 27. září si však ještě pěkně zabouřilo a snesl se prudký déšť.    
Rovněž prvních pět dnů října bylo vskutku pěkných, jasno ráno i v poledne, teploty od čtyř stupňů ráno až po dvacet tři v poledních hodinách. Zvláštností bylo, že na stromech i keřích se drželo listí, které jakoby nebralo na vědomí pokročilou dobu. Pak se zatáhlo a začalo pršet až do konce měsíce. Ráno bylo již blízko k nule, od 14 října dokonce pod nulou, přes den od pěti do dvanácti stupňů, prostě nepříjemně.  
Listopad vařil počasí ve stejném hrnci jako měsíc říjen. Mlhy, zatažená obloha, jednoduše řečeno příznačné dušičkové období. Až od 11. listopadu se vyjasnilo, ale ranní teploty se většinou přikrčily pod bod mrazu, přes den nejvyšší hodnoty nepřesahovaly desítku. 17. listopadu se znovu zatáhlo, z mlh vypadávaly pouze drobné kapky. Ráno bylo sice jen velmi mírně pod nulou, ale přes den jen několik málo stupňů nad mezní hranicí. 27. listopadu se po více než deseti dnech znovu ukázalo slunce. Po třech dnech se však znovu zatáhlo. Meteorologové mohli konstatovat, že po celý měsíc spadly pouze řídké mlžné kapky. 29. listopadu bylo sice jasné a krásné počasí, ale vše kazil nepříjemný vítr. 
Teprve 11. prosince se opět ukázalo slunce. Od prvních dnů měsíce bylo totiž stále zataženo, občas mrholilo nebo padal drobný déšť. Teploměr ráno ukazoval jen mírně nad nulou, přes den však zřídkakdy kolem šesti. Již od 12. prosince bylo vše hráno na stejnou notu. Ze zatažené oblohy však místo deště začaly padat sněhové vločky. Celodenní sněžení 21. prosince vystřídala předvánoční obleva, která provázela i celé vánoční svátky. Ani následující dny příliš nepotěšily milovníky zimních sportů. Většinou pršelo nebo mžilo, pokud se ukázaly mokré sněhové vločky, za krátký čas se rozplynuly. Teploty ráno i přes den byly mírně, stále jen nepatrně nad nulou. Darované lyže většinou odpočívaly pod vánočními stromky, bruslit se dalo pouze na zimních stadionech.    

Dění ve vesmíru    
Letošní rok byl naplněn nejen celou řadou procesů, které nám připravila vesmírná tělesa, ale přinesl i velké množství poznatků, jež lidstvo získalo pomocí moderních způsobů pronikání i do nejvzdálenějších světů. Popisovat je všechny by jistě vydalo na více stran, než má kronikářský zápis. Proto se soustředím jen na některé z nich.       
Hned 1. leden přinesl částečné zatmění Slunce. Bylo největším za posledních osm let, neboť Měsíc zakryl v našich podmínkách přibližně 78 % slunečního kotouče, ve Švédsku dokonce 86 %. Proces zakrývání zaznamenali jako první na Brněnsku již v osm hodin čtyři minuty a padesát čtyři sekundy, do Prahy došlo v osm hodin jedenáct minut, ve Frýdku Místku končilo v deset hodin padesát sedm minut a osmapadesát sekund. Lidé většinou z jeho pozorování neměli nic, neboť jim v něm bránila zatažená obloha. Jen nezvyklé dopolední příšeří a posvátné ticho nasvědčovaly, že se ve vesmíru cosi děje. Další zatmění připravuje náš souputník Měsíc na 20. březen roku 2015.   
19. březen naopak souvisel s činností Měsíce. Ten byl totiž v tento den velmi blízko Zemi. Naposledy došlo k podobnému přiblížení před devatenácti lety. Mnozí vědci tuto skutečnost dávají do souvislosti s pustošivými procesy tohoto období, najmě s vlnou tsunami, jež postihla Tichomoří a poničila japonské ostrovy včetně elektrárny Fukušima. Pochopitelně že na jejím poničení mělo podíl i gigantické zemětřesení o síle 8,9 stupňů Richterovy stupnice a desítky otřesů v zemské kůře.  
V jarních měsících došlo k zániku značného procenta ozonového obalu naší planety, který „hlídá“ pozemské prostředí.   
7. května v podvečerních hodinách proťal oblohu nezvykle jasný svit. Ten způsobily zbytky vesmírné rakety, která vstoupila do zemské atmosféry a začala hořet. Podobných úkazů bylo v průběhu roku několik.
Přibližně od dubna až do červnových dnů bylo možno pozorovat astronomy označovanou „nebeskou show“. Nejvýrazněji se projevila 8. května, kdy bylo možno před východem Slunce pozorovat na severním obzoru planety Merkur, Venuše, Mars a Jupiter na obloze pouhým okem, Uran a Neptun i méně výkonnými dalekohledy. Pastvou pro astronomy byl tranzit Venuše přes sluneční kotouč z 5. na 6. června od deseti večer až do východu Slunce. Černá tečka planety Venuše poskytne tento úkaz až v roce 2117 a v roce 2125.   
Měsíc si přichystal jedno ze svých nejdelších zatmění na 15. června. Při něm prošel, středem zemského stínu. Svůj nejdelší „odchod“ z nebeské klenby však měchystá v tomto století na 27. červenec 2018. 27. června prolétl kolem Země přibližně dvacetimetrový asteroid. Byl dvacet tři krát blíže, než je od Země vzdálen Měsíc, tedy jen dvanáct tisíc kilometrů nad jejím povrchem   
27. července se objevily informace o gigantickém oceánu a vůbec zatím nejvzdálenějším množství vody, jaké kdy bylo ve vesmíru zjištěno. Je v kvazaru APM O82 279 + 5255 a od Země „pouhých“ dvanáct miliard světelných let.  
Srpen a perseidy jdou ruku v ruce. I letos tomu nebylo jinak. Hvězdnou oblohu protínaly jejich světelné čáry často i v desítkách pomyslných blesků. Vědce však v srpnu daleko více zajímala trojice mohutných slunečních bouří. Bouře vyvolávají poruchy v energetice a elektronické komunikaci. Nepodařilo se mi zjistit, jak tomu bylo letos.   
Jistě zajímavý poznatek přineslo v září zkoumání planety Mars. Bylo zjištěno, že se v balvanu u kráteru Endeavour nachází životadárný gejzír vody. Jde o obdobu známou z Islandu, kde vodní páry pronikají na povrch a zde sublimují. 8. září pronikla z vědeckých kruhů zpráva, že v souhvězdí Hada se nachází skalnatá planeta, která má, ač výrazně menší, větší hmotnost než Jupiter. Astronomové usuzují, že je tvořena samými diamanty. Má průměr pětkrát větší než Země, ale hmotností předstihuje Jupiter o průměru asi sto padesát tisíc kilometrů. Zajímavý úkaz sledovali 26. září návštěvníci Jizerských hor. Mohli totiž obdivovat polární září, která začínala charakteristickým načervenalým zabarvením. Po 23. hodině se plných třicet minut ukazovaly v prostoru Velkého vozu jasně bílé pruhy. Jistě šlo o jev, který spíše souvisí s dalekými polárními oblastmi.   
Na počátku měsíce října pronikaly do zemské atmosféry stovky meteoritů zdánlivě ze souhvězdí Draka, proto drakonidy. Ale ve skutečnosti je jejich zdrojem kometa Giacobini – Zinner. Za hodinu jich mělo osvětlit oblohu až na sedm set padesát, což je zhruba desetinásobek pádu nám dobře známých perseid. Nejintenzivnější průniky bylo možno zjistit kolem 8. října. 15. října objevili amatérští astronomové spolu s pracovníky Evropské vesmírné agentury asteroid NEO. Jde o objekt pohybující se poblíž Země. Kolem ní proletí ve vzdálenosti třiceti milionů kilometrů. Takových těles však astronomové zaznamenávají na osm tisíc.
Kolem 12. listopadu proletěl poblíž Země asteroid 2005 YU 55, který má tvar nepravidelné kamenné koule. Vesmírem se řítil ve vzdálenosti tři sta čtyřiadvacet tisíc kilometrů od naší planety. Srážka se Zemí však z jeho pohybů nehrozí. Naposledy byl zjištěn v roce 1976, další průlet tělesa o váze několika milionů tun má být až v roce 2028. Zato asteroid APOPHIS, který by se měl k Zemi přiblížit v roce 2029, by se s ní teoreticky střetnout mohl v roce 2036. Co by udělalo takové setkání tělesa o průměru až čtyři sta metrů a šestačtyřiceti miliony tunami hmoty, je nasnadě. Ve výzkumech, jak asteroid odklonit nebo jej v dostatečném předstihu zničit, jsou v současné v době nejdále čínští vědci.     
Ani prosinec nezůstal pozadu za svými jedenácti předchůdci. 6. prosince jsme se z odborného tisku dozvěděli o tom, že byla objevena z lidského hlediska první obyvatelná planeta. Je zhruba dvaapůlkrát větší než Země a povrch dosahuje přibližně dvaceti dvou stupňů. 10. prosince se náš souputník Měsíc rozloučil s rokem svým druhým letošním zatměním.  
Co na závěr této kapitoly? Snad jen to, že 14. listopadu 1912 dosáhl norský polárník R. Amundsen jižního pólu. U příležitosti stoletého výročí byly v Norsku konány mohutné oslavy. Norský premiér J. Stoltenberg vyrazil slavit se skupinou vědců v tento den na jižní pól. Nevadilo mu ani na základně panujících mínus čtyřicet stupňů. V červenci publikoval původem černohorský vědec Dragan Slavkov Hajdukovič novou teorii velkého třesku, jenž je pokládán za okamžik zrodu vesmíru. Za prazdroj velkého třesku pokládá supermasivní černou díru. 
Svět přišel opět o další dny svého zániku. Americký kazatel H. Campinc konec světa stanovil na měsíc květen, po přepočtech měla naše planeta rozhodně zaniknout 21. října. Je dobře, že život na ní pokračuje dál.  
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     Jízdy parním vlakem                                                                                          
     Pamětní medaile                                                                                                    
     Dříve narození poznávali Podještědí                                                                      
     Přepadení benzínové stanice                                                                                 
     Den dětí                                                                                                              
     Zájezd do Anglie                                                                                                                                                                                                     
     Srážka aut                                                                                                                                                                                                                             
     I v červnu je vozovka zrádná                                                                                                                                                                                                    
     Rybář Lána                                                                                                                                                                                                                                
     Magdalena v Jablonci nad Nisou                                                                                                                                                                                                                                                                                        
     Odložená stávka                                                                                                                                                                                                                          
     Slavnostní otevření stezky J. a J. Scheybalových                                                  
     Soutěž na návrh vlajky města                                                                                   
     Střet auta a motocyklu                                                                                              
     Podnapilý havaroval                                                                                                 
     Rychfest 2011                                                                                                      
     Přišel o naftu                                                                                                        
     Zápis do Tanečního a pohybového studia Magdalena                                            
     Rallye Bohemia                                                                                                   
     Žhářství                                                                                                                
     Problémy na kolejích                                                                                              
     Propadlo dvacet procent maturantů                                                                         
     Nečekaná připomínka II. světové války                                                                  
     Velká voda nepřišla                                                                                                
     Otevření večerky                                                                                                  
     Za houby miliony                                                                                                  
     Vzplály vstupní dveře novostavby                                                                           
     Superseverní stále aktuální                                                                                       
     Zcizil peněženku                                                                                                      
     Krádež v Dalešicích                                                                                                
     Zemětřesení v Čechách                                                                                            
     Proti Romům                                                                                                        
     Nedal pozor, skončil pod silnicí                                                                               
     Obnova poničené Raspenavy                                                                                   
     Zahájení školního roku                                                                                        
     Zmizel slunečník                                                                                                  
     Pracují s perspektivou                                                                                              
     Cesta lesem řemesel                                                                                                
     Zahraniční partner města                                                                                          
     Vranov stále s problémy                                                                                           
     European Heritage Days                                                                                          
     Klub asijských bojových umění                                                                               
     Pouť                                                                                                                     
     Stezka odvahy                                                                                                      
     Drakiáda                                                                                                                 
     Zateplení domu čp. 607 – 608                                                                                  
     Soutěž na novou vlajku města                                                                                  
     Podzimní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu                                     
     Tragická smrt                                                                                                            
     Na světě je sedm miliard lidí                                                                                    
     Úspěch malé výtvarnice                                                                                           
     Nevšední nabídky                                                                                                     
     Slavnostní rozsvícení vánočního stromu                                                                  
     Radioaktivní jód nad Českou republikou                                                                 
     Zajímavý nápad                                                                                                     
     Odpoledne svatého Mikuláše                                                                                   
     Nové kontejnery                                                                                                   
     Tajenka vyřešena                                                                                                   
     Kokonínské referendum                                                                                          
     Stávka vyučujících                                                                                             
     Prověrky v pátých a devátých ročnících                                                                
     Krádež stromů                                                                                                     
     Smrt Václava Havla                                                                                           
     Otevření stánku s pečivem                                                                                    
     Spotřebitelské ceny                                                                                             
     In-line dráha v Rychnově                                                                                   
     Romská otázka                                                                                                   
     Vánoční svátky věřících                                                                                     
     Kolik nás bylo                                                                                                     
     Nezaměstnanost                                                                                                     
     Kulturní život – koncerty a výstavy                                                                        
     Školská zařízení města                                                                                           
     Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou -  pobočka Rychnov                    
     Zájmové a společenské organizace – Myslivecké sdružení Dolina                        
     Základní organizace Českého svazu zahrádkářů                                                    
     Sbor dobrovolných hasičů                                                                                     
     Taneční a pohybové studio Magdalena                                                                
     Městská knihovna                                                                                                    
     Sbor pro občanské záležitosti                                                                              
     Tělovýchovná jednota Spartak ZEZ Rychnov                                                        
     Jednání zastupitelstva                                                                                          
     Jednání rady                                                                                                           
     Počasí roku                                                                                                             
     Dění ve vesmíru                                                                                                     

     Jindřich Kurfiřt, kronikář města         

