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Kronika města Rychnova u Jablonce nad Nisou za rok 2012 

 

Světové události 

Ani letošní rok se po politické stránce příliš nelišil od předcházejících, a to nejen ve světě, ale 

i u nás. Přes celou řadu optimistických předpovědí se svět nadále zmítal v ekonomické recesi. 

Vyspělé státy světa po očku šilhaly po některých asijských zemích, kde ekonomika lehce 

koketovala s více než pětiprocentním růstem HDP, hlavně pak po Číně, ač i zde došlo 

k částečnému poklesu ve srovnání s lety předcházejícími. V Číně se i letos růst přiblížil 

k osmiprocentní hodnotě. Z jednotlivých událostí jistě zaujala utajená jednání představitelů 

Spojených států amerických s vedením Talibanu a odchod spojeneckých jednotek 

z Afghánistánu.  

Egyptské parlamentní volby přinesly bouře protestů a vášní. Nakonec byly egyptskými soudy 

zrušeny pro celou řadu pochybení, která je doprovázela. V zemi panoval chaos, po celý rok 

chyběla ústava i parlament. V řadě případů docházelo k ostrým střetům, nechyběli zranění, ale 

i mrtví.  

USA poskytly politický asyl vládci Jemenu, ale přes jeho odchod ze země mezi Jemenci 

trvaly ostré spory. I v této zemi tekla nadále krev a umírali lidé.  

V Německu se po zjištění celé řady faktů neslučitelných s prezidentským úřadem rozloučil 

CH. Wulf. Na tomto vysokém postu působil pouze jeden rok a necelých devět měsíců.  

Letošní rok byl i rokem prezidentských voleb. Na počátku března se v Rusku ze sto deseti 

milionů voličů vyslovilo letos plných 63,78 % již potřetí pro V. V. Putina. Jeho volba však 

vyvolala v řadách ruských opozičních politiků a řady občanů celou řadu anti akcí. V. V. Putin 

se ujal úřadu v květnu.  

Paní A. S. Su Tij, disidentka a opoziční politička, zvítězila v dubnových doplňujících volbách 

se svojí opoziční stranou Národní liga pro demokracii v Barmě. Paní Su Tij pak na svých 

zahraničních cestách získávala sliby pro investice v její zemi. Navštívila i Českou republiku. 

Guinea – Bissau drží světový rekord v nedokončení prezidentských mandátů a to již od roku 

1979. Letos takto odešel další z prezidentů. Jako ve většině případů v těchto zemích stála za 

jeho odvoláním vojenská junta.   

Po poměrně bouřlivé prezidentské kampani zvítězil ve Francii nový kandidát na presidentské 

křeslo F. Hollande. Na další politickou činnost zcela rezignoval jeho předchůdce N. Sarkozy.   

Po tvrdé politické prezidentské kampani obhájil svůj post prvního muže USA v souboji 

s republikánským kandidátem M. Rommneym  B. Obama.   

Centrem pozornosti politiků a ekonomů světa se staly mocenské změny v nejlidnatější zemi 

světa Číně, zemi s největším ekonomickým progresem současnosti a zemi, která v nejbližší 

době dosáhne a ekonomicky překoná nejvyspělejší státy světa. Osobnosti se v Číně změnily, 

ale systém zůstává stejný.   

Počátkem léta byl v Káhiře odsouzen na doživotí bývalý president Egypta H. Mubarak. Leč 

jeho pokračovatel M. Mursí však od počátku svého funkčního období rozhodně nemá na 

růžích ustláno, což dokládala opakující se vystoupení lidu proti němu nejen v Káhiře, ale i 

ostatních velkých městech této historicky slavné země.   



2 
 

Výbušná a bouřlivá situace trvala v Řecku, které se zmítalo ve finančních krizích, jako odrazu 

krizí západoevropského finančního světa. Ani opakované volby v červnu nepřinesly kýžený 

obrat. Krize se přes pomoc Evropské unie prohlubovala. Své sehráli i europolitici, kteří Řeky 

zahrnovali sliby, které však neplnili a odkládali s poukazy na různé analýzy prováděné 

Mezinárodním měnovým fondem i Centrální evropskou bankou. Z politiků si největší 

nenávist řecké populace vysloužila německá kancléřka A. Merkelová.  Značné problémy měli 

i Španělé, Portugalci i Kypřané. V Itálii padla vláda premiéra Berlusconiho.     

V červnu oznámil syrský president Bašar al Asad, že v zemi již po několik měsíců zuří 

občanská válka. Presidentovy stoupence podporují šiité z Íránu, Íráku a Libanonu, které 

zaštiťují na diplomatickém poli představitelé Ruska a Číny. Podporu vzbouřencům poskytuje 

Turecko, Saudská Arábie a Katar spolu se západní aliancí včetně sunnitů.   

Na summitu NATO v Chicagu došlo k oznámení, že byl zprovozněn protiraketový deštník od 

Turecka až po Německo. Sídlem velitelství systému se stal Rammstein v Německu. 

Anglická královna Alžběta II. a spolu s ní celé společenství Commonwealthu si připomněli 

šedesátiletí její vlády nad touto velmocí světa. Ji a tentokrát celý svět potěšila i skutečnost, že 

manželka jejího vnuka prince Wiliama oznámila své mateřství. Tato radostná událost se však 

neobešla bez tragické smrti australské sestřičky, která toto sladké tajemství prozradila 

novinářce, která se vydávala za královnu. Prozrazené tajemství sestřičku natolik zasáhlo, že 

volila smrt.   

V loňském roce jsem se v kronikářském zápise zmiňoval o arabském jaru. Bohužel vysoce 

renomovaní redaktoři poukazují na skutečnost, že stávající situace se blíží arabskému 

podzimu. Ve svých článcích podtrhují, že jedna elita vystřídala druhou. Jen v málo zemích lze 

mluvit o nástupu slibované demokracie, rozhodující jsou zisky, které plynou do kapes nových 

vládců. Mnozí píší o tom, že zisky jdou do kapes i těm, kdož dřívější nespokojence 

podporovali finančně i materiálově především dodávkami zbraní a jimž jsou noví vládci 

oddanými služebníky. Nelze opominout ani těžké vnitřní střety mezi konzervativními 

muslimy a zbožnými radikály. 

Svět však postihla i celá řada fatálních událostí, skandálů i katastrof. Jméno P. Gabrielle, 

papežského majordoma, skloňovali katoličtí věřící i laická veřejnost ve všech pádech od 

měsíce května. Tento muž totiž vynášel na veřejnost papežovu korespondenci, protokoly 

z jednání svaté stolice i tajné poznatky o hospodaření banky ve Vatikánu.   

Skandál značného formátu se nevyhnul ani Rusku. Tři punkerky v chrámu Krista Spasitele ve 

svém hudebním vystoupení žádaly Pannu Marii, aby z matičky Rusi vyhnala Putina. Byly 

odsouzeny na dva roky nucených prací. Proti rozhodnutí ruské justice se postavila řada 

světových osobností včetně ministra zahraničí ČR.     

Události ve Fukušimě přiměly Japonsko i řadu zemí světa k rozhodnutí likvidovat jaderné 

elektrárny. Sami Japonci šli příkladem, neboť v květnu zrušili poslední ze svých padesáti čtyř 

reaktorů. Japonsko se tak prvně od roku 1970 octlo bez proudu vyrobeného z jádra.      

Letošní rok byl i rokem katastrof, tentokrát nejen přírodních, ale i neskutečných zkratových 

jednání jedinců vůči spoluobčanům.     

Příroda se letos skutečně vyřádila. Psát o jednotlivých událostech by jistě bylo nad rámec 

kronikářského zápisu. Rozhodně největší událostí letošního roku byl hurikán Sandy, který na 

sklonku října postihl Jamaiku, Haiti, Baleáry, Dominikánskou republiku, Kanadu a východní 
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pobřeží USA včetně New Yorku. Hurikán způsobil škody za 524 miliardy amerických dolarů. 

Za oběť mu padli dvě stě padesát tři lidé, desítky tisíc dalších byly zraněny.    

Vedle přírodních katastrof prakticky od poloviny ledna především evropský tisk naplňovaly 

informace o italské výletní lodi Concordia, která najela na útes a ztroskotala. Při havárii ve 

vodách Středozemního moře našli smrt třicet dva pasažéři. Je až neskutečné číst o tom, že po 

střetech diváků po fotbalovém utkání při nekompromisních bitkách zemřelo sedmdesát dva 

fandů.    

Světové agentury stále častěji přinášejí informace o nesmyslném vraždění nevinných lidí 

šílenými střelci. Takové zprávy k nám většinou přicházejí ze Spojených států amerických, 

občas z Ruska, ale hlavně ze zemí, které se v nedávných letech zmítaly ve válečném běsnění.  

20. června šílený střelec J. Holmes nesmyslně zastřelil dvanáct lidí a dvacet šest dalších 

zranil. Za dalším masakrem v americké škole v Newtonu v Connectitu byl A. Laura, který 

zavraždil dvacet dětí a osm dospělých a sám pak i sebe. Tyto události vyvolaly v USA ostrou 

polemiku o tom, zda je třeba, aby tolik lidí v zemi vlastnilo zbraně.    

Je škoda, že svět bere s jakousi samozřejmostí i desítky mrtvých na Blízkém východě, 

Afghánistánu, Iránu, ale třeba i v Syrii či jinde. Působení vraždících sebevrahů přesahuje 

rámec lidství.   

Guinessova kniha rekordů se rok co rok plní dalšími fantastickými výsledky. Letos se do ní 

vedle jiných zapsal Rakušan F. Baumgartner svým seskokem padákem ze stratosférické výšky 

třiceti devíti kilometrů. Při volném pádu dosáhl rychlosti zvuku, konkrétně 1127,6 km/hod.    

23. listopadu všechny ty, kdož rádi sledují úkazy na obloze, potěšilo zatmění Slunce. V Itálii 

se před zraky nadšenců schovalo na plné dvě minuty.     

Závěr letošního roku se měl stát apokalypsou planety Země. K jejímu zániku mělo dojít 21. 

prosince. Leč nic se nedělo, stejně jako u předcházejících předpovědí. Mnozí lidé jistě věří 

středověkému lékaři a astrologovi Nostradamovi, který směřuje konec světa do roku 3797, 

Židé naopak mluví o tisícileté éře míru, harmonie a blaženosti, která má začít v roce 2237 a 

teprve po ní přijde skutečný konec. Jen jehovisté to ve svých předpovědích o konci světa 

zatím prošvihli na celé čáře. Vždyť jeho existence měla končit již v letech 1914, pak v roce 

1941 a nejnověji v roce 1975. Leč nekonalo se, další termín pro jistotu zatím veřejně 

nevyhlásili.  Ať Nostradamus nebo Židé, nás z konce světa jistě hlava bolet nebude.    

 

Události v České republice 

Pro Českou republiku byl letošní rok obdobím politických krizí, které se opakovaly v kratších 

nebo delších obdobích, a nekonečně pokračujících korupčních afér dokonce i ve státní správě, 

policejních orgánech včetně vysokých politických i ekonomický kruhů. Na prosté lidi začaly 

tvrdě dopadat důsledky přijatých ekonomických balíčků a navýšení daně z přidané hodnoty.      

Na počátku roku pronesl president republiky V. Klaus prognostická slova o tom, že rok 

k nejlepším patřit nebude. Ukázalo se, že až příliš dobře zná své pappenheimské. Ke zlepšení 

rozhodně nedošlo, ba naopak.   

Z vlády ustavené na počátku roku na jeho konci zůstalo pouhé torzo. Svůj úřad si nadále 

podržel předseda vlády Nečas, ministr financí Kalousek, ministr zahraničí Schwarzenberg a 
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ministr zdravotnictví L. Heger. Zbývající byli odejiti, ale nahrazeni jinými. Z jiných pak 

mnozí odešli za poměrně krátký čas, ale byli rychle vyměněni novými.  

Sociální demokraté, vědomi si narůstající podpory voličů naší republiky, usilovali o předčasné 

volby, což se jim permanentně nedařilo. V té době žurnalisté velmi často citovali známé 

úsloví, že si přece tuční kapříci svůj rybník sami nevypustí. Koaliční strany držely vládní 

otěže i za cenu podpory odpadlíků. V závěru se dokonce hodil hlas muže, který byl soudně 

potrestán odnětím svobody. Ze strany Věci veřejné se vydělila strana Lidem v čele s  K. 

Peake. Lidem, ač nikým nevolena, se pevně držela ve vládě, v čemž si zdatně vedla právě její 

předsedkyně. Zapletla se však do vládních rošád, kdy po osmidenní funkci ministryně obrany 

sice odešla, ale za tento krátký čas dokázala řádně zamíchat posty na ministerstvu.   

S prosazením některých nepopulárních opatření, s nimiž nesouhlasili tak zvaní „rebelové“ 

z řad ODS, pomohl vládě s jejich provedením právně odsouzený muž. Když „mouřenín“ 

splnil svůj úkol, byl z řad členské základny ODS odejit. Rebelující členy uklidnily kvalitní 

„trafiky“ v řadě orgánů s rozhodně ne malými platy a odměnami.            

Vězněm roku se stal za svou úplatkářskou aféru poslanec ČSSD a hejtman Středočeského 

kraje D. Rath. Je prvním, kdož bez jakéhokoliv oddalování odchodu z funkce putoval 

z politického výsluní přímo do žaláře. Na straně druhé uchopili lilium nevinnosti do svých 

rukou poslanci Bárta, Škárka a Kočí. I oni byli původně obvinění z korupční činnosti.    

Podzimem letošního roku doslova a do písmene cloumala aféra s pančovaným alkoholem. Na 

jejím konci bylo na čtyřicet mrtvých, desítky přiotrávených a další desítky lidí s podlomeným 

zdravím.   

Byl to rok voleb do krajských zastupitelských orgánů. Celostátně ve volbách zvítězila ČSSD 

s 23,6% před KSČM s 2O,4% a ODS, které odevzdaly hlasy 12,3 % voličů. Jen další tři 

strany v České republice překročily pětiprocentní hranici.   

Rovněž senátní volby přinesly ČSSD vítězství ziskem třinácti mandátů před ODS se čtyřmi. 

V praxi to znamená, že senát zrůžověl čtyřiceti šesti senátory, za ODS zasedlo do 

senátorských lavic patnáct zvolených, pět z KDU ČSL, TOP 09 zastupují tři senátoři, KSČM, 

nezávislí a Severočeši pak mají po dvou senátorských křeslech.     

Rok 2012 byl prvním rokem bez exprezidenta V. Havla a posledním s prezidentem V. 

Klausem. Připravované přímé prezidentské volby přinesly jiskření mezi navrhovanými 

kandidáty. Po všech zmatcích a přepočtech hlasů občanů pro navrhované předstoupí v lednu 

příštího roku před voliče v České republice devět kandidátů.   

Letošní rok se rozhodně zapíše do historie naší země schválením dlouhodobě odkládaných 

církevních restitucí, které přinesly rozdílné názory nejen mezi politiky, ale i právníky, 

odbornou i občanskou veřejností.  

Rozporuplné reakce se týkaly kontroverzních sKaret a chyb ve vedení registrů na úřadech 

práce. Prostí lidé tvrdě doplatili i na do poslední chvíle tajené okolnosti okolo zvýšení DPH a 

schválený daňový balíček.   

Od počátku roku to vřelo na vysokých školách okolo stále neujasněného placení 

vysokoškolského studia i z obav o oklešťování pravomocí universit. Do popředí se znovu 

vyhoupla kauza Právnické fakulty Západočeské university Plzeň a ani konec roku nepřinesl 

na řešení jednotný pohled v orgánech, které jsou za vyjasnění problému odpovědny.     
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Proti vládní politice vystoupilo 21. dubna v Praze na sto tisíc demonstrantů, nejvíce od roku 

1989.    

Židle se rozhoupala pod generálním ředitelem Sazky A. Hušákem pro neomalené vyplácení si 

milionových odměn. Jeho konec přinesl i změny ve financování sportu touto loterií.     

Padl i ředitel Centra pro přípravu maturit P. Zelený. Na maturity byly vyhozeny z prostředků 

státu a ministerstva doslova miliony korun. Výsledky konání zodpovědných pracovníků 

přinesly letos neúspěch plným 21,2 % studentů, ale to pouze z těch, kteří byli k maturitě 

připuštěni.  

Rozhoupaly se i orgány, které řeší trestnou činnost a zařadily se mezi ty, kdož ve Švýcarsku 

řeší tunelování Mostecké uhelné. Sedm představitelů společnosti je stíháno za rozkrádání 

miliardových částek. Ministr financí i K. Peake však zůstali v klidu s konstatováním, že náš 

stát o své peníze logicky přijít nemůže.     

Rovněž nákupy letounů CASA se dostaly do hledáčků vyšetřovatelů. Zděšení v řadách TOP 

09 však vyvolala žádost o trestní stíhání exministryně obrany V. Parkanové. Jejím úporným 

obhájcem se stal místopředseda TOP 09 ministr M. Kalousek.   

O tom, že v naší zemi není příliš dobré stát se oblíbeným, se přesvědčil ministr spravedlnosti 

J. Pospíšil, který byl ze svého postu odvolán předsedou vlády P. Nečasem prakticky ze dne na 

den. Jako důvod bylo uvedeno, že ve svém resortu neplnil pokyn o úsporách.   

Řada politiků i žurnalistů vyslovila názor, že v naší zemi je otevíráno orgány trestné služby 

příliš mnoho kaus. Znovu byla otevřena záležitost kolem neúměrných finančních prostředků 

firmě ProMoPro, což bylo spojeno až příliš úzce s ministrem obrany A. Vondrou. I on byl 

jedním z těch, kdož po volbách z Nečasovy vlády odešli. Nespokojené mručení se ozvalo při 

odvolání nejvyššího představitele policie u nás Lessyho. Vrchní státní zástupkyní byla 

jmenována L. Bradáčová, která za svoje nekompromisní postoje získala přezdívku „český 

Cattani v sukních.“    

Na ČR upřela pozornost světová media, když dělník P. Vondrouš napadl střelbou z kuličkové 

pistole v Chrastavě prezidenta republiky V. Klause. Ve své výpovědi poukázal na to, že 

nechtěl prezidenta zranit, ale svým činem jen upozornit na neutěšený život prostých lidí a 

mafiánské praktiky, které decimují národ. Sdělovací prostředky tvrdě zkritizovaly, a to plným 

právem, prezidentskou ochranku za její laxnost při ochraně nejvyšší hlavy státu.    

Zajímavou postavou roku se stal řidič autobusu J. Smetana, který „ozdobil“ billboardy 

některých politiků svými kresbičkami.  Nepomohla mu ani podpora prezidentských kandidátů 

T. Fischerové a J. Dientsbiera a slíznul šedesát sedm dní natvrdo.   

Letošek byl ve znamení zhroucení celostátně významných počítačových systémů. V lednu se 

zhroutil systém pro výplaty sociálních dávek, v červenci pak nový registr vozidel. 

Zodpovědní ministři v důsledku toho ze svých postů odešli, ale sami si stanovili termín 

rozloučení.    

Politické dění se nevyhnulo ani poslednímu měsíci roku. Ministryní obrany se za odvolaného 

M. Vondru stala K. Peake. Začala pěkně zostra odvoláním velmi zkušených pracovníků 

ministerstva. Po osmi dnech byla předsedou vlády P. Nečasem odvolána. Strana Lidem si 

vymínila dobu do prvních dnů nastávajícího roku, zda setrvá ve vládní koalici.    
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Jablonecko v roce 2012 

I Jablonecko zažilo řadu událostí, které narušily život občanů. V Tanvaldě byl počátek roku 

poznamenán střelbou. Muž napadený o silvestrovské noci dvěma občany romského původu 

zastřelil v sebeobraně jednoho z nich. Událost vyvolala napětí v minoritní i majoritní částí 

společnosti, a to nejen na Tanvaldsku.    

26. ledna byl prakticky pro pár korun úkladně zavražděn v ulici Za Plynárnou v Jablonci nad 

Nisou dvěma muži taxikář. Zhruba o měsíc později rovněž v Tanvaldě byl zabit pro několik 

stokorun skupinou několika mužů senior.   

Nejotřesnějším momentem roku byla vražda nadané dvanáctileté dívky přítelem její matky, 

kterého k tomuto kroku dovedla chorobná žárlivost.   

Jablonecko ale žilo i jinými událostmi, než jen vraždami. Přibližně v polovině března došlo na 

Horním náměstí k demonstracím. Jejich organizátory se stala skupina mužů, která si na své 

oblečení připnula placku s nápisem „Stydím se“. Tak vyjadřovali svoji nespokojenost 

s politickým stavem v ČR.    

Jen málokdo si při dnešní situaci připomněl skutečnost, že počátkem roku 1952 byla 

v Jablonci nad Nisou – Rýnovicích zahájena výroba nákladních automobilů, z nichž liazky 

proslavily um českých rukou po celém světě i v těch nejnáročnějších podmínkách. Žel v roce 

2002 vstoupil Liaz, jedna z perel průmyslu republiky, do likvidace. Dnes jeho výroba 

neexistuje, jen nápisy na budovách nabízejí případným zájemcům prostory pro jakékoliv 

podnikání.   

Krajské volby vyhrálo neparlamentní politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Novým 

hejtmanem byl zvolen M. Půta z hnutí Starostové v koalici s hnutím Změna pro Liberecký 

kraj. Na kandidátní listině hnutí Starostové pro Liberecký kraj se objevilo i jméno 

rychnovského starosty.  

Vítězem senátních voleb v našem volebním obvodu se po souboji kandidátů z ODS a ČSSD 

stal J. Zeman, majitel firmy Detoa z Albrechtic v Jizerských horách. Politicky přísluší do 

ODS.  

 

Sportovní události roku 

Jistě největší sportovní událostí roku byly Olympijské hry v Londýně, na nichž se naši 

reprezentanti rozhodně neztratili. Domů si přivezli čtyři zlaté, jednu stříbrnou a tři bronzové. 

V medailovém hodnocení národů skončili na výborném devatenáctém místě na světě. 

Jablonečáky může těšit již druhá zlatá medaile v hodu oštěpem B. Špotákové, která je nejen 

jabloneckou rodačkou, ale i čestnou občankou našeho statutárního města. Češi sklízeli 

úspěchy i na paralympijských hrách. Na těch letošních v Londýně se blyštivými kovy mohlo 

pochlubit celkem jedenáct zdravotně postižených sportovců. Historicky nejúspěšnějším 

paralympionikem je cyklista Jiří Ježek, který má ve své sbírce již jedenáct cenných kovů. I 

letos si odvezl zlato. Doslova žeň úspěchů si přivezli atleti i z Mistrovství Evropy.   

Rychlobruslařka M. Sáblíková se již po páté stala mistryní světa, vyhrála letošní Mistrovství 

Evropy v rychlobruslařských vícebojích a finále Světového poháru na dlouhých tratích.    
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Doslova bombou se stala vítězství českých tenistů v nejvýznamnějších světových pohárových 

kolektivních soutěžích, ať se již jednalo o Fed Cup nebo Davis Cup či Hopman Cup. Škoda 

jen, že se jim nedařilo dle očekávání na OH, odkud si pouze dvojice Hradecká a Hlaváčková 

přivezla stříbrnou medaili.   

Více než spokojeni byli se svým bronzovým umístěním na Mistrovství světa naši hokejoví 

reprezentanti. Své po problémech nakonec uhráli i hráči kopané postupem do čtvrtfinálových 

bojů na Mistrovství Evropy. Dařilo se i klubovým fotbalovým celkům v mistrovských 

evropských soutěžích. Nejdále to po zásluze dotáhla Viktoria Plzeň.  

Nejlepším házenkářem světa byl celkem jednoznačně již po druhé vyhlášen F. Jícha. Nejlepší 

atletkou ČR a nejúspěšnější sportovkyní roku se stala olympijská vítězka B. Špotáková.  

Tento svět ve věku sedmdesáti let opustil legendární lyžař, skokan a nositel zlaté olympijské 

medaile J. Raška. Ze světa odešel i známý český spisovatel J. Škvorecký. V požehnaném věku 

devadesáti devíti let zemřela filmová a divadelní diva 30. a 40. let minulého století 

nezapomenutelná Z. Kabátová. Do divadelního nebe ji v devětasedmdesáti letech následoval i 

bard našeho filmu a divadla R. Brzobohatý. Autor nesmrtelných postaviček Bob a Bobek a 

Pat a Mat, výtvarník a animátor V. Jiránek, své postavičky opustil ve čtyřiasedmdesáti letech.     

Ze světově proslulých autorů sci-fi již nenapíše další řádky slavný a uznávaný autor Ray 

Bradburry. O svých prvních krocích po měsíčním povrchu, které vykonal 21. června 1969, již 

nikdy nebude vyprávět kosmonaut N. A. Armstrong, jehož život se letos ukončil v osmdesáti 

dvou letech.      

 

Jak šel rok 2012 v našem městě, se pokusím postihnout v následujících zápisech.       

Po bujarých oslavách silvestrovské noci a následném vyspávání na Nový rok se život vrátil do 

starých kolejí, ač s některými zajímavostmi.  

 

Místo zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů   

Od 7. ledna naplno funguje každou sobotu v prostoru za sportovní halou sběrna zpětného 

odběru poškozených a nepotřebných elektrospotřebičů. Zpětný odběr zajišťují firmy 

ASEKOL, ELEKTROWIN a EKOLAMP. Sběrna přijímá pouze kompletní elektrospotřebiče, 

které již dosloužily. Nelze z nich odmontovat, co by vlastník mohl případně použít. Kladem je 

skutečnost, že je možno odevzdávat i zářivky. Na řadě míst občany lákají nové červené 

kontejnery, do kterých lze odkládat drobnější spotřebiče. Jistě se stanou výrazným 

konkurentem dosud nenápadně umístěným obdobným zařízením, jak tomu například bylo na 

městském úřadě.    

 

Rozšíření informací    

S novým rokem se rozšířily informace o našem městě na on-line stránkách a nově na You 

Tube. Je možno si vyhledat i zápisy z jednání rady a zastupitelstva. Nyní jde jen o to, aby 

občané města příslušná zařízení  používali a dokázali s nimi pracovat.  
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Návštěva elektrárny v Mezivodí  

Od 7. ledna bude skupinka malých turistů z naší školy vědět, kde je Mezivodí a v kterém 

místě stojí spádová elektrárna, jež je dnes již technickou raritou. Zdrojem energie potřebné 

pro výrobu elektrické energie je voda z říčky Kamenice. K elektrárenské budově ji vede 

podzemní štola. Ta začíná na konci města Tanvaldu ve směru na Velké Hamry a je dlouhá asi 

pět set metrů. Naše děti se seznámily se skutečností, že elektrárna v Mezivodí a na Spálově 

dnes patří mezi technické památky a obě jsou těmi, které využívaly na vodu bohatých a 

prudkých toků podhorských řek k výrobě elektrické energie již na počátku minulého století.   

 

Myslivecký ples    

Jak je tradicí i letos pozvali jako první z organizací města do sálu Besedy tancechtivé 

spoluobčany naši myslivci ze sdružení Dolina, jedné z nejstarších a nejaktivnějších organizací 

města po roce 1945, dále členy, ale i své mimo rychnovské přátele, aby ochutnali 

mysliveckou krmi a radovali se z bohaté tomboly již 14. ledna. Více než dvě stě tanečníků 

bylo s večerem a vystoupením kapely rozhodně spokojeno.     

 

Přílet helikoptéry    

Dne 18. ledna přistála v našem městě helikoptéra Letecké záchranné služby. Ta se totiž 

postarala o to, aby dítě, které se vážně popálilo při jídle, mohlo být urychleně umístěno na 

popáleninovém centru v Praze.    

 

Půjčky na modernizaci bydlení   

V letošním roce MěÚ opět pro zájemce vyhlásil půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení. 

U půjček dochází k některým změnám, o kterých je třeba se zmínit. Půjčku nelze získat pro 

akce prováděné opakovaně v jednom domě. Na druhé straně je možno ji čerpat až do konce 

kalendářního roku a její splácení po dohodě obou subjektů urychlit. Pro udělení půjčky není 

rozhodující pouze poslední leden, ale MěÚ může vypsat i dva termíny. Půjčky mohou být 

poskytovány od padesáti do sto čtyřiceti tisíc na zřízení ekologického vytápění v domě až po 

nástavbu domu a rušení plochých střech. Úročení se tentokrát pohybuje v rozsahu 4 – 6 %, 

lhůta splatnosti horní hranice půjčky může být dokonce osmiletá. V letošním lednovém 

termínu projevilo zájem o půjčky devět občanů města.     

 

Hasičský ples   

Místní hasiči pořádali svůj ples 28. ledna v sále Besedy. Navázali jím nejen na dlouholetou 

tradici zábav pro členy rychnovské jednoty a jejich hosty, ale nesporně potěšili místní 

příznivce. V Besedě více než dvěma stům tanečníků hrála k jejich spokojenosti skupina 

Krakatit. Příjemné prostředí akce doplnila bohatá tombola. Pamětníci jistě zavzpomínali na 

léta, kdy místní hasiči ve svých slavnostních stejnokrojích obcházeli rychnovské rodiny a 

v předprodeji nabízeli vstupenky. Jen málokdo je odmítl a alespoň jednu vstupenku koupil.  
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Umějí méně 

V průběhu loňského roku byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR provedeny 

prověrky znalostí žáků devátých ročníků základních škol. Na základě výsledků ministerstvo 

konstatovalo, že výsledky nejsou příliš přesvědčující. Znalosti žáků se v porovnání 

s minulými roky především v matematice a mateřském jazyku zhoršily, v cizím jazyce došlo 

k mírnému zlepšení především v poslechové části. V porovnání s rokem 2005 vzrostl počet 

podprůměrných dětí (samozřejmě dle prověrky) na 35 %, v matematice se ustálil na 31 %, 

v cizím jazyce na 34 %. Školy a příslušné školské orgány mají tedy o čem přemýšlet.  

     

Skončila pod koly auta    

V poslední lednový den zažil horké chvíle řidič osobního auta na silnici v rádelském lese. 

V podvečerních hodinách mu totiž vběhla před automobil srnka. Na zasněžené silnici 

nedokázal střetu zabránit. Ač posádka vyvázla bez zranění, na autě vznikla škoda přes čtyřicet 

tisíc korun. Srnce život již nikdo nevrátí.    

 

V. Havel se zasloužil o svobodu a demokracii    

Tak je formulován zákon o zásluhách emeritního prezidenta V. Havla, který na sklonku 

minulého roku skonal. Zákon podobného znění vyzdvihl před lety osobnost prvního 

prezidenta ČSR T. G. Masaryka i jeho pokračovatele Dr. Eduarda Beneše.   

 

Protestující vysokoškoláci   

Prvního února vyrazili do ulic moravské metropole Brna studenti šesti vysokých brněnských 

škol. Vyjádřili svoji nespokojenost s návrhy zákonů o vysokých školách, zamítli plánované 

změny v řízení těchto škol a přípravná jednání o zavedení školného. Zastupovali cirka šedesát 

pět tisíc moravských vysokoškoláků. Od 21. února začal Týden neklidu vysokoškoláků, jenž 

se postupně dotkl všech vysokoškolských zařízení naší republiky. Studentská vystoupení 

zřejmě zatím přiměla ministra J. Dobeše k tomu, že otázka školného byla dočasně stažena 

z jednání vlády. Počátek února přinesl rozhodnutí akreditační komise o ukončení 

magisterského studia práv na Západočeské universitě v Plzni. Toto prohlášení bylo vydáno na 

základě problémů ve studiu některých studentů především z řad politiků a policistů. Je jisté, 

že ti, kdož na škole řádně studovali, se proti prohlášení rozhodně postavili. Samozřejmě, že 

výše napsané řádky plně nekorespondují s posláním místní kroniky, ale jsou obrazem života 

mnohých mladých lidí současné doby.      

 

Návštěva ministra dopravy v Jablonci nad Nisou   

Při své cestě po Libereckém kraji 3. února zavítal na Jablonecko ministr dopravy P. Dobeš. 

Jako člověka, jenž má dopravu na starosti, ho zajímala právě tato otázka na Jablonecku. Po 
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jednáních s jabloneckými funkcionáři zavítal i do prostor nově a dobře zrekonstruovaného 

hlavního nádraží. Sám poznal, že pracovní podmínky těch, kteří usedají za volanty či řídí 

vlaky, nejsou v našich podmínkách příliš záviděníhodné. Cestu k nádraží a zpět 

k zaparkovanému autu musel totiž absolvovat po úzké pěšince vyházeného sněhu, který krátce 

před tím zasypal krajinu i město třiceti centimetry čerstvého prašanu.    

 

Havárka v tzv. kontejnerové části mateřské školy   

Dne 3. února došlo k tzv. kontejnerové části mateřské školy k havárii. Vlivem vysokých 

mrazů v oněch dnech, ráno jsem naměřil kolem mínus dvaceti a přes den záporných deset 

stupňů Celsia, zamrzla v jedné z umyváren voda a došlo i k popraskání radiátorů. Zdá se, že i 

přes všechny úpravy přístavby silné mrazy snáze proniknou stěnami zařízení, než je tomu 

v klasických stavbách.      

 

7. reprezentační ples města   

V pořadí již 7. reprezentační ples města a Hudebního klubu Bažina byl konán 10. února 

samozřejmě v sále restaurace Beseda. Kolem dvou set přítomných se dobře bavilo při tanci a 

poslechu dnes již kultovní liberecké skupiny Big´O´Band. Přítomné dobře společensky 

navnadil i moderátor D. Jelínek z libereckého rozhlasu. Pozorní pořadatelé neopomněli pro 

účastníky zajistit kvalitní jídla i jiné tekuté občerstvení a bohatou tombolu. Ples rozhodně 

účastníky uspokojil po všech stránkách. Někteří z nich i jejich přátelé si mohli v následujících 

dnech prohlédnout celostránkovou barevnou informaci v denním tisku. Součástí plesu bylo 

vystoupení krásných tanečnic s vášnivým kankánem. Do jejich vystoupení se vloudila 

chybička, neboť zklamala hudební technika. Ale po odborné domluvě přístroji se sálem 

rozlily podmanivé melodie kankánu, tance slavného Moulin Rouge.    

 

Uzavřena diskuse na webových stránkách   

Vzhledem k tomu, že se na webových stránkách města objevovaly naprosto nevhodné útoky, 

byla omezena diskuze na těchto stránkách jen na příspěvky neanonymních přispěvatelů. 

Podobně jednali i v Tanvaldě, v Železném Brodě, Pěnčíně a třebas i v Plavech, kde došlo 

obdobně k omezenému přístupu, jak se stalo u nás. Ukázalo se, že právě na těchto stránkách 

dokážou mnozí občané uplatnit své hulvátství a neomalenost, o nemravných a vulgárních 

slovech ani nemluvě. Skrývají se totiž za anonymitu těchto moderních prostředků, aniž by 

museli odhalit svoji identitu.       

 

Korálky stále táhnou    

Ač bižuterní a sklářská produkce Jablonecka nevykazuje příliš velkých výsledků, čas od času 

jsou konány akce, které zašlou slávu evokují. Jí byl například Korálkový den dne 10. února 

v Jablonci nad Nisou. Účastníci akce měli možnost se doslova pohrabat v korálkách všech 

druhů a vytvářet z nich vlastní kreace. Jistě zaujala i prohlídka muzejní expozice zaměřené na 

produkci Mincovny Jablonec nad Nisou, která je jedinou v republice. Navlečené šňůry 

korálků se dostanou do rukou zdravotně postižených dětí na jejich tvůrčí aktivity. Akce se 

účastnily i děti z našeho města. Domů se vrátily skutečně spokojené.    
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Jablonec nad Nisou statutárním městem   

7. únor letošního roku naplnil několikaleté tužby a úsilí funkcionářů města, neboť Jablonec 

nad Nisou se stal na třetí pokus (prvně město žádalo v roce 1990) statutárním městem spolu 

s Prostějovem a zařadil se mezi dvacet pět měst ČR, která se mohou tímto označením pyšnit. 

Přívlastek statutární tak ukončuje celou řadu významných událostí, které umožnily městu jeho 

rozkvět, ať se již jednalo o titul obce s tržním právem z roku 1808, či titulu město 

posvěceného podpisem Františka Josefa I. z roku 1866. Významným byl i rok 1906, kdy 

Jablonec získal znakové privilegium, městské barvy i predikát „nad Nisou.“ Tentokrát o 

udělení statutu museli rozhodnout poslanci obou našich nejvyšších komor a podpis připojit i 

prezident republiky V. Klaus. Výhodou statutární podoby je skutečnost, že tato města jsou 

zařazena do zpravodajství, anket a statistik. Nesporně zajímavou je i skutečnost, že jsou 

rozpočtově dotována podle počtu obyvatel -  co obyvatel, to čtyři tisíce. A to při více než 

čtyřiceti pěti tisících obyvatel v současné době již statutárního města znamená docela slušnou 

příjmovou částku. Možná, že se Kokonínští dočkají i dílčí samostatnosti, neboť statutární 

města se mohou dělit na městské části s vlastním zastupitelstvem a starostou. Říká se: „Každá 

sranda něco stojí.“ Jablonečtí vynaložili na nová razítka, hlavičkové papíry i změny označení 

budov na sto tisíc korun. Ale přívlastek „statutární“, to zní hrdě a podtrhuje prestiž Jablonce 

nad Nisou na věky věků. Jen lidé si budou muset zvykat, že nejdou na městský úřad, ale na 

magistrát a pan starosta je od 7. února primátorem (kdysi to býval první purkmistr s péčí o 

hospodářské záležitosti) – tak ať se mu daří úspěšně hospodařit.   

 

Zápis dětí do 1. třídy   

9. února se prostory školy na Ještědské ulici zaplňovaly novými žáky, kteří v září nastoupí do 

1. třídy. Po nutných formalitách s rodiči si děti převzaly učitelky – elementaristky – a řešily 

s nimi úkoly, které by měl nastupující žák zvládnout, aby úspěšně absolvoval první ročník. 

Letos se k zápisu dostavil úctyhodný počet třiceti devíti nových žáků.   

 

Masopust        

Masopustní průvod byl letos konán 18. února. Jeho účastníci se sešli odpoledne na náměstí a 

po tradičním pochodu městem za doprovodu hudby zamířili i se svým doprovodem do sálu 

Besedy. Zde vedle tanečního křepčení proběhly nejrůznější soutěže a pochopitelně i tradiční 

vyhodnocení nejlepších masek. Tombola byla bohatá. Její atraktivitu znásobila i skutečnost, 

že každý maskovaný účastník zdarma obdržel od pořadatelů i slosovací lístek. Mezi cenami se 

letos objevily i dětské hodinky, což svědčilo o tom, že sponzoři akce nebyli žádnými skrblíky. 

Pro zajímavost uvádím, že si zájemci mohli nechat nalíčit obličej, a to zdarma. A tak jsme 

mohli vidět i v dalších dnech pobíhat po Rychnově děti zdobené tvářemi koček i jiných tvorů 

a netvorů. Občanskému sdružení Rychnováci dětem se podařil dobrý vstup do nového roku 

při organizování akcí pro malé i odrostlejší občany města.    

 

Život v zemi věčného ledu a sněhu   
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Tak se jmenovala hra, kterou v zimních měsících absolvovali žáci naší mateřské školy. Cílem 

hry bylo putování dětí za obyvateli živočišné říše severských oblastí – tučňáky – a jejich 

záchrana. Záchranáři se na akci dlouhodobě a pečlivě připravovali. „Studovali“ nejen 

potřebnou literaturu, nepohrdli ani filmovými záběry. Země Eskymáků je bez ledových iglú 

nemyslitelná, a proto se je také naučili stavět. Cílem noční cesty záchranářů bylo naučit se 

překonat bázeň z nezvyklého příšeří. Z putování je neodradilo ani pekelné chrápání ledního 

medvěda, ani nástrahy cesty mezi ledovými krami, které bylo možno překonat jen společným 

úsilím. Po ukončení hry zavládla spokojenost nejen mezi dětmi a kolektivem učitelek, které 

hru připravily, ale spokojeni byli i rodiče dětí.    

    

Smrt taxikáře  

V neděli ráno 26. ledna v jablonecké ulici Za Plynárnou byl nalezen kolegy v kufru jeho 

služebního auta zavražděný osmačtyřicetiletý řidič z liberecké taxislužby. Muž byl nezvěstný 

od půlnoci předchozího dne. Statný taxikář zemřel na následky několika bodných ran a 

podříznutého krku. Jak policie za krátký čas zjistila, stal se obětí dvou mladých mužů 

prakticky pro několik málo stovek korun. Jeho smrt vyvolala zděšení nejen mezi jeho kolegy, 

ale i jabloneckou veřejností. Vždyť se jednalo o oblíbeného člověka, po kterém zůstaly dvě 

děti.   

 

Sokolové slavili   

V letošním roce uplynulo již sto padesát let od založení České obce sokolské, nejstarší české 

sportovní organizace. K založení tělovýchovného spolku Sokol došlo 16. února 1862. Jeho 

duchovními otci a organizátory byli pánové M. Tyrš a J. Fügner. Sokolství se stalo hybnou 

silou vlastenectví. Za dobu své existence prošlo nejedním složitým obdobím.      

Oslavy vzniku probíhaly počátkem června v Železném Brodě a v Liberci, kde byla konána 

krajská akce. Vyvrcholením jubilea na Liberecku byl krajský slet 10. června v Turnově, kde 

vystoupilo v jedenácti společných skladbách na pět set cvičenců. Byl generálkou na celostátní 

15. všesokolský slet ve dnech 5. a 6. července v Praze.   

Pro zájemce uvádím i několik poznámek ke vzniku tělovýchovného dění v našem městě. Je 

samozřejmé, že sokolství ve vyloženě německé obci nemohlo vzniknout. Lze ale poznamenat, 

že v Rychnově v roce 1864 založil místní lékař Möller německý tělocvičný spolek 

(Turverein). Sokolství se do Rychnova dostalo teprve po vzniku ČSR, a to ve třicátých letech 

minulého století, konkrétně v roce 1935 jako odbočka sokolské jednoty ve Frýdštejně, od roku 

1937 jako samostatná jednota se starostou učitelem Macháčkem. Spolkovou místností se stal 

hostinec U Michlů (dnešní Beseda). Výboři ale schůzovali v Nádražní restauraci. Členové se 

však scházeli na pravidelných cvičeních na sále hostince U Michlů. V roce 1937 si členové 

jednoty posílení cvičenci z okolí troufli i na veřejné vystoupení. U kolébky Sokola stáli 

v Rychnově občané české národnosti (např. páni Hraše, Tůma, Cejnar) za vydatné pomoci 

pražských sokolů. Byli to také pražští cvičenci, kdož zajistili pro rychnovské sokoly většinu 

základního nářadí a různé sportovní potřeby. Je nesporně zajímavé, že místní jednota poměrně 

brzy získala značné množství peněz a funkcionáři zamýšleli zakoupit poblíž nádraží pozemek 

a na něm postavit své spolkové zařízení. Po Mnichovu bylo v Rychnově sokolství zakázáno. 

K nelibosti turnerů se sokolům podařilo svoje vybavení odvést do nedalekých českých obcí. 

Po Květnové revoluci a porážce nacismu se v Rychnově začaly psát nové kapitoly 

tělovýchovného dění. Nová sokolská organizace vznikla již 13. září 1945, kdy se v dnes 



13 
 

neexistujícím Lidovém domě konala ustavující schůze jednoty za přítomnosti dvaceti pěti 

zájemců. Prvním starostou se stal pan J. Stadtherr, náčelníkem Z. Pekař a náčelnicí paní M. 

Palmová. Ze schůze vzešel požadavek adresovaný místní správní komisi, aby veškerý movitý 

majetek německého turnvereinu přešel na jednotu, a to včetně čp. 582 (dnes klubovna 

zahrádkářů) a hostince U Michlů, který byl slavnostně přejmenován na Sokolskou besedu. 

Dokud nebyl sál provozuschopný, cvičenci docházeli do tělocvičny měšťanské školy. 22. 

května 1946 se se Sokolem spojili místní hráči kopané, dokonce i členové Junáka a cvičenci 

Federace proletářské tělovýchovy. Společnými silami se pustili do nelehkého úkolu výstavby 

hřiště na kopanou, na které pozemek poskytla ochotně místní správní komise, a do oprav 

Sokolské besedy. V listopadu roku 1946 vznikl v našem městě i oddíl ledního hokeje, který 

svoje první utkání hrál na hřišti proti dnešní samoobsluze (dnes park). V současnosti jen 

málokdo ví, že při jednotě v roce 1947 vznikl nesmírně aktivní dramatický odbor Sokola se 

zanícenými divadelníky i režiséry pány J. Kracíkem, D. Klivickým a J. Zemínem v čele. 

V roce 1948 se šest žáků, devatenáct žákyní, osmnáct dorostenců, šest dorostenek, patnáct 

mužů a dvaadvacet žen zúčastnilo památného XI. všesokolského sletu v Praze. 

Hlavní náplní činnosti jednoty v prvních letech po osvobození byla výstavba hřiště na 

kopanou. Při sokolské jednotě vznikaly další oddíly (například cyklistický). Došlo i ke 

změnám struktury hnutí. 1. února 1949 se spojily všechny tělovýchovné obory pod společný 

název Sokol. 7. dubna 1951 se sloučily jednoty závodu TOS a místních sokolů do společné 

jednoty -  v Závodní jednotu Sokola TOS Rychnov. Ta se 26. a 27. května téhož roku blýskla 

sokolskými dny, v jejichž náplni byly vedle společných hromadných cvičení i závody 

v cyklistice a kolektivní hry. Pozdější léta byla neodlučně spjata se jmény V. Sysel, B. Rellich 

a Juraj Kmec. Výraznou náčelnickou osobností pak byl pan O. Jeřábek. Jednota se pustila 

v roce 1958 do oprav sálu Besedy, což bylo nedílně spojeno s panem J. Novotným a například 

i O. Šikolou. Rekonstruovaný sál však byl otevřen až mnohem později. Horlivě se cvičilo. 14. 

6. 1959 byl Rychnov svědkem místní spartakiády, vznikl například oddíl běžeckého lyžování, 

výborně si vedli šachisté i odbíjenkáři stejně jako hráči kopané, hrál se i dobrý hokej. 

Nejaktivnějšími cvičenkami byly ženy, značná část dětí chodila do cvičení. V rámci 

reorganizace tělovýchovného hnutí došlo ke změně názvu jednoty – Tělovýchovná jednota 

Spartak ZEZ Rychnov. Jednota se ve spolupráci s národním výborem a hlavně vedením 

závodu ZEZ pustila v roce 1966 do výstavby tehdy jedné z největších sportovních hal 

Jablonecka. Z pozdějších akcí došlo v roce 1974 na opravu kabin u hřiště na kopanou a 

několika pokusům opravit koupaliště pod Rádlem. V roce 1989 bylo zatravněno hřiště na 

kopanou. Zajímavostí je skutečnost, že v roce 1979 vznikala na rychnovské škole celostátní 

spartakiádní skladba pro žáky s házejícími plastovými talíři. Tu zde připravoval náš 

významný tělovýchovný pracovník P. Belšan z Výzkumného ústavu pedagogického v Praze 

spolu s vychovatelkou školní družiny paní E. Strnadovou. Prvními, kdož se se skladbou 

seznámili a jako demonstrátoři ji předváděli i v televizi, byli žáci školy J. Farkaš, P. Nosek, T. 

Hofrichter a další. Z jednoty vzešli i českoslovenští reprezentanti v kopané hráči V. Kopal, J. 

Jarolím, ligové zkušenosti měli i B. Patka a J. Bartoš, za šachisty hrál i velmistr J. 

Lechtýnský. I další léta přinášela zlepšování podmínek pro tělovýchovné dění, ať se již jedná 

o opravy haly, kabin u hřiště na kopanou, nebo zřízení víceúčelového sportovního areálu u 

hřiště tamtéž. Rozhodující pro sportovní činnost však byl vznik nových oddílů, které pod 

jednotu, která je nesporně pokračovatelkou sokolského hnutí, spadají. Ale o tom se zmiňuji 

v ročních zápisech.  

 

Hasičští elévové v Liberci    
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18. února vyrazili budoucí rychnovští hasiči na exkursi do prostor Hasičského záchranného 

sboru v Liberci. Službu konajícími příslušníky byli nejprve provedeni garážemi, kde si adepti 

hasičského cechu prohlédli výjezdová vozidla a další techniku, o kterou zde profesionální 

hasiči nejen pečují, ale v případě potřeby ji účelně používají. Přítomné děti byly u vytržení, 

když mohly sledovat řídící pult operačního důstojníka, na kterém se scházejí informace nejen 

o požární situaci, ale i o dopravních nehodách a přírodních katastrofách, při nichž později 

liberečtí hasiči hrají důležitou roli. Vyvrcholením návštěvy byla projížďka v moderním 

obojživelném vozidle útvaru. Akce připravená rychnovskou hasičskou jednotou a zajišťovaná 

panem L. Hanykou rozhodně přítomných patnáct účastníků plně uspokojila. Pokud budou 

hasiči v Rychnově takto pečovat o své nástupce, jistě o ně nebudou mít nouzi. 

 

D. Duka kardinálem     

Dne 18. února jmenoval papež Benedikt XVI. v pořadí šestého českého kardinála od roku 

1945. Stal se jím Dominik Duka, stávající pražský arcibiskup. Tuto v pořadí druhou nejvyšší 

církevní hodnost svého života přijal spolu s dalšími jednadvaceti duchovními z celého světa 

při slavnostním obřadu ve Vatikánu. Následujícího dne se s novými kardinály účastnil 

bohoslužby ve svatopetrské bazilice. Od uvedeného dne má právo nosit čtyřrohý biret, jasně 

červené roucho a kardinálský prsten a být oslovován titulem Vaše Eminence.      

 

Referendum v Kokoníně  

Referendum o odtržení místní části Jablonce nad Nisou Kokonín se uskutečnilo 19. února. Je 

však neplatné, neboť se k urně dostavilo pouze 35 % oprávněných voličů a pouze třicet čtyři 

se vyslovili pro odluku. K referendu došlo i proto, že řada občanů nesouhlasila s výstavbou 

čističky vod, které odvádí Mohelka, což pochopitelně zajímá naše město, na místě, které 

Kokonínští pokládají za nevhodné a domnívají se, že statutární město Jablonec nedodrželo 

příslib úprav plánů, které kokonínští občané požadovali. V Kokoníně nešlo o první 

referendum o odtržení od Jablonce. Jeho občané o této záležitosti hlasovali již v roce 1992. 

Ač účast i výsledky byly výrazně lepší letošních, ani tehdy nedošlo k naplnění požadavku. 

Přesto by Kokonín mohl získat statut městské části s vlastním zastupitelským orgánem a 

vším, co s tím souvisí, neboť vedení Jablonce jako statutární městský úřad může tento krok 

provést. Letošní referendum přišlo Jablonec nad Nisou na šedesát tisíc korun.     

 

Plán a rozpočet Rychnova na letošní rok   

Zásadní dokument města byl schválen zastupiteli 20. února. V příjmové části městský 

rozpočet počítá s částkou 40.925.926,23,- Kč. Ve výdajové části jsou uvedeny částky na 

jednotlivé akce dle příslušných kapitol.   

V kapitole Lesy je počítáno s částkou 216 tisíc, kdy více než polovina je určena na 

zalesňování, úklidové práce a ochranu lesních kultur.   

Výrazná částka je určena na opravy a udržování silnic. Jde totiž o 3,49 milionu, kdy největší 

finance připadnou na úpravy v prostoru Liščí Jáma.  

Poměrně zanedbatelná částka je určena na údržbu zastávek MHD. Odvádění a čištění 

odpadních vod a nakládání s kaly odčerpá z rozpočtu 230 tisíc.    
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Výdaje na dopravní obslužnost a provoz veřejných dopravních sítí si vyžádají 1,918 milionu.   

Školská zařízení města budou moci čerpat v jednotlivých položkách 2,995 milionu, kdy 

podstatná část financí padne na provoz.    

Na koncertní činnost vynaloží město zhruba 250 tisíc. Na činnost místního muzea bylo 

vyčleněno 50 tisíc. V kapitole Ostatní záležitosti kultury jsou zařazeny finance pro občanské 

sdružení Rychnováci dětem a Rychfest. Na instalace výstav včetně oslav bylo původně 

naplánováno 193 tisíc.  

V kapitole Činnosti knihovnické odsouhlasili poslanci částku 839,5 tisíc korun. Převážná část 

financí padne na platy, povinná pojištění a energie.    

V kapitole Zachování a obnova kulturních památek lze najít 540 tisíc na opravu schodů do 

kostela a prostranství před ním. S ní související kapitola Pořízení, zachování a obnova 

památek místního kulturního a historického povědomí může zatím být dotována 170 tisíci.   

Na Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků včetně Rychnovského zpravodaje a vydání 

městského kalendáře bylo zatím přiděleno 111 tisíc, na akce Spozu a města (ples) pak částka 

79 tisíc.    

Pro mimořádné transfery, správcovství, činnost Spartaku a občanského sdružení TS 

Magdalena včetně výstavby víceúčelového hřiště v kapitole Ostatní zájmová a rekreační 

činnost poslanci potvrdili 3,033 milionu korun.   

Na oblast zdravotnictví počítá rozpočet s částkou 263 tisíc. Podstatná část financí padne na 

proplacení energií a vody.     

Bytové hospodaření odčerpává z rozpočtu částku 3,692 milionu korun, nebytové pak 798 

tisíc. Podstatný díl rozpočtované částky půjde na platy a energii, zvláště pak teplo (286 tisíc).   

Rovněž osvětlení města pravidelně vyžaduje vysoké částky, letos je předpokládáno, že to 

bude 872 tisíc korun.   

Pohřebnictví má naplánovánu částku 110 tisíc, na údržbu inženýrských sítí města by mohlo 

být vydáno až 180 tisíc. Komunální služby a jinde nezařazené služby mají zastupiteli 

potvrzeno 110 tisíc. Sběr a svoz komunálního odpadu odčerpá z rozpočtu značnou částku 

2,661 milionu. Péče o vzhled města se může v rozpočtu podílet částkou až 1, 243 milionu. 

Největší část peněz této kapitoly je určena na platy a zdravotní pojištění zaměstnanců a 

pochopitelně na údržbu a s tím související činnosti.   

Dům pečovatelské služby je na základě rozhodnutí zastupitelů zabezpečen 685 tisíci. Místní 

hasiči letos obdrží od města dotaci ve výši 451 tisíc. Do této částky se musí vejít i nákup 

potřebných materiálů a vybavení. Městské policii rozpočet přiděluje bez tisíce půl milionu.  

Zastupitelé obce včetně starosty mají v rozpočtu 893 tisíce. Několik tisíc korun si vyžádá 

zajištění letošních voleb.        

Místní správa disponuje v rozpočtu 5,59 miliony korun. Více než polovina částky připadne na 

platy zaměstnanců a jejich pojištění.     

V ostatních případech je na výdaje z finančních operací, pojištění, převodů a ostatních 

finančních operací naplánována částka 4, 027 milionu.   
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Příjmová část městského rozpočtu je 44 807 697,87 milionů, výdajová pak spolu s dalšími 

kapitolami 40 184 271, 62,- korun. Poměr částky příjmové proti výdajové je dán částkou ve 

výši 4 623 426, 25,- Kč. Rozpočet ve svých jednotlivých kapitolách může být dle potřeb a po 

schválení zastupiteli upravován.       

Provoz vleku   

Letošní problematická zima se vyznačovala výraznými teplotními změnami. Střídal se déšť, 

silné mrazy i kalamity způsobené enormním spadem sněhu. Přesto se dá konstatovat, že s ní 

byli spokojeni lyžaři a tam, kde se dá zasněžovat, i provozovatelé vleků. Vlek Na Zálesí se 

letos plně rozběhl až kolem 21. ledna a konečnou pak měl 27. února. I letos byl vyhledáván 

nejen místními lyžaři, ale i návštěvníky z okolí, kterým nevadí poměrně jednoduchý a 

pozvolný svah v prostoru poblíž bývalého hotelu Schweiz. U nás si zájemci mohou skutečně 

bezproblémově zalyžovat bez dlouhého čekání v nekonečných frontách, jak je tomu ve 

vyhlášených místech Jizerských hor. K dispozici je i občerstvení. V zimě sloužil vlek i pro 

lyžařský výcvik žáků z nižších ročníků školy, kteří zatím necítí potřebu okouzlovat své okolí 

siláckými řečmi o tom, jak to „mydlí“ na vyhlášených sjezdovkách například v Harrachově či 

Pasekách nad Jizerou.   

 

Sportovní ples  

Sál Besedy přivítal 25. února na dvě stovky účastníků II. sportovního plesu. Tanečníky vítali 

nejen pořadatelé z oddílu kopané, ale i melodie v podání skupiny Falco. Pro přítomné byla 

vedle občerstvení připravena teplá a studená kuchyně a tradičně dobře naplněná tombola. 

Příjemným zážitkem pro účastníky byla i taneční vystoupení a nejrůznější soutěže. Při nich se 

pobavili nejen soutěžící, ale i ti, kdož jejich počínání často s notnou dávkou škodolibosti 

pouze sledovali. Svým druhým plesem navázal SK Spartak, oddíl kopané, na tradiční a 

oblíbené plesy oddílu od roku 1946 až do osmdesátých let minulého století, které byly 

nedílnou součástí společenského života v našem městě.    

 

Únorové počasí  

Ačkoliv počasí věnuji v kronice samostatnou kapitolu, nemohu jinak, než se o letošním 

únorovém zmínit poněkud obšírněji. Ve dnech 5. - 7. 2. byly silné mrazy, které se pohybovaly 

kolem mínus 20 stupňů, skutečně výborné podmínky pro lyžování. Z 11. na 12. únor na 

Jizerce klesla teplota dokonce na – 33,8 stupně, ale nebyl překonán rekord z 2. na 3. únor, kdy 

se rtuť teploměrů v této oblasti přikrčila na - 35,3  stupně Celsia. Ze 14. na 15. únor napadlo 

přes půl metru sněhu. Bílá tma komplikovala viditelnost řidičů i pohyb lidí na chodnících. Z 

těchto důvodů byl v naší oblasti vyhlášen stav kalamity, který byl odvolán teprve 20. února. 

Prudké tání v závěru měsíce vyděsilo především lidi žijící poblíž Jizery a Kamenice. Své však 

zažili i občané v Jablonci nad Nisou, kde byla zatopena prostora kolem kostela Dr. Farského 

a Podhorská ulice. V řadě míst byla čerpána voda především ze zatopených sklepů. Aktuální 

nebezpečí hrozilo z nahromaděných ker v Železném Brodě a na Malé Skále. Ledové masy se 

Jizerou doslova valily a ucpávaly její koryto. Bylo štěstím, že došlo k jejich uvolnění a za 

hukotu, třesků a vytí sirén hasičských vozů nahromaděné kry opustily Železný Brod. Přesto 

byly poškozeny některé domy na Malém náměstí. V době kalamity trpěla vedle silniční i 

kolejová doprava. V Jablonci nad Nisou dokonce vykolejil vlak, řada silnic v podhůří byla pro 

silnou vrstvu sněhu uzavřena. Na silnicích byly postiženy kamiony v jeřmanickém kopci, 
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ouvej bylo i za odbočkou ze silnice 35 na Jablonec, neradostno ve stoupání z Dolního 

Rychnova na Dobrou Vodu. Svoji daň zimě odvedli v oněch dnech i řidiči, kteří překonávali 

stoupání z Jablonce ve směru ke Smržovce, o problémech na vozovkách z Desné na 

Harrachov je škoda utrácet slov. Kolony aut se jen zvolna dávaly do pohybu, až po zásahu 

silničářů s těžkou technikou a tolik diskutovaném chemickém posypu.        

Nezaměstnanost na Liberecku v měsíci únoru   

Nezaměstnanost v našem kraji dostává stále hrozivější podobu. V měsíci únoru činila 

nezaměstnanost 9,2 %, práci hledalo 23 420 občanů. Na jedno místo připadalo v kraji 13,2 

uchazeče. V tomto ohledu bylo nejlépe na Liberecku, kde se o jedno místo ucházelo deset lidí, 

nejhůře na Jablonecku, kde na jedno místo připadalo dvacet nezaměstnaných. Nejvíce 

nezaměstnaných bylo na Českolipsku, kde index nezaměstnanosti vystoupil až na 14,3 %, 

následovalo Semilsko s 9,8 %, jen o desetinu méně mělo Liberecko. Na Jablonecku tentýž 

ukazatel skončil na 8,7 %. 

 

Služby nejen ženám, ale i mužům 

V současné době jsou součástí života nejen kosmetické služby, ale i nejrůznější druhy masáží 

a různé druhy péče o ruce i nohy. Ač v našem městě v tomto oboru pracuje profesionálně 

studio v Nádražní ulici, někteří naši občané, jako je třeba paní P. Šímová, se již věnují 

masážní činnosti po několik let ve svých bytech. Novou masérkou od měsíce února je paní Z. 

Havrdová ve svém domácím ateliéru. Pan B. Valenta jako profesionální masér působí ve 

zdravotnickém zařízení v Jablonci nad Nisou. Ti všichni jsou schopni poskytnout své služby 

nejen ženám, ale v posledních letech je vyhledávají stále více i muži.     

 

Cukrárna a bufet hotových jídel   

5. březen letošního roku se stal odrazovým dnem otevření cukrárny a bufetu s hotovými jídly 

v našem městě. Po počátečním rozjezdu, který byl zaměřen na cukrárenskou produkci a 

podávání polévek, se v průběhu roku počet jídel, která bylo možno za únosnou cenu 

v obchůdku zakoupit, rozrostl na solidní úroveň běžných restauračních zařízení. Jídla byla 

kvalitní, a to zásluhou pí. Pfeffrové a jejího kuchařského kumštu. Majitel bufetu pan Z. 

Dvořák prokázal, že mu není cizí pouze práce se železářským a drogistickým zbožím, ale že 

rozumí i gastronomickým potřebám rychnovských občanů, dělníků a návštěvníků města.  

 

Zdražování pokračuje   

V naší zemi pokračuje vysokým tempem zdražování. Za první tři měsíce roku dosáhlo 

zvýšení 3,7 % v  porovnání s prosincem 2011. Zvedly se ceny potravin, pohonných hmot, 

energií i nákladů na bydlení a zdravotní péči. Pro zajímavost uvádím, že v březnu letošního 

roku například cena vajec v meziročním porovnání dosáhla růstu o 39,2 %, cukru o 27,0 %, 

běžného pečiva o 18,9 %, chleba o 16,6 %, ceny školního stravování se zvýšily o 7,4 % 

v mateřských školách, o 8,4 % ve školách základních. Za plyn se nyní platí o 25,1 % více, 

vodné a stočné povýšilo o 10 – 12 %, teplo a teplá voda pak o 7,7 %. Na straně druhé poklesly 

ceny brambor v porovnání s loňským rokem o 40 %, zeleniny v průměru o 11,2 % a ovoce o  

3 %. Nikdo se však nenají ani neohřeje lacinějšími fotoaparáty, které stejně dosahují 
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tisícových hodnot, ani jinými výstřelky moderních technologií. I u lacinějších televizorů se 

však rozhodně často dopálí bez ohledu na ceny. Průměrná mzda v prvním čtvrtletí roku 

vystoupala na 24 319,- Kč, tedy v průměru o 522,- Kč více v porovnání s předešlým rokem. 

Když odečteme inflaci, je nárůst 0,3 %. Je jasné, že na průměrný plat nedosáhnou více než 

dvě třetiny pracující populace. O důchodcích ani nemluvě.  

Severočeské oblastní kolo porty   

Restaurace Beseda a její sál dne 10. března ožily účastníky Severočeského oblastního kola 

porty. Jde o soutěž, která dává příležitost hlavně začínajícím zpěvákům a souborům, kteří si 

oblíbili trampské písně a z modernějších žánrů folk, country nebo bluegrass. Tradice porty 

sahá až někdy do roku 1967. Nejlepší soutěžící mají otevřenu cestu do celostátních akcí 

v Řevnici. Zde se mají od koho učit, neboť mezi hosty vystupuje L. Filipová, Tomáš Klus, 

Pavel Žalman – Lohonka a ze souborů třeba Hop Trop či Blue Efect.       

 

Vlajka pro Tibet   

10. března jsme i letos mohli vidět na budově MěÚ vyvěšenou vlajku Tibetu, jak se v našem 

městě stalo zvykem. O důvodech jejího vyvěšení jsem se již několikrát zmínil, proto jen 

krátce. Letos uplynulo již třiapadesát roků od počátku čínské okupace této vysokohorské 

země s hrdými obyvateli. Leč v řadě měst již od tohoto aktu ustoupli. Vyvěšování tibetských 

vlajek je totiž solí v očích velmocenské Číny, jedné z ekonomicky nejsilnějších zemí světa, 

která uplatňuje své politické postavení i v nejvyšších orgánech planety Země. Vlajka 

nezavlála ani v Jablonci nad Nisou. To proto, že město uzavřelo partnerskou smlouvu 

s jihočínským Pej-chaj. Od spolupráce s čínskými představiteli města si Jablonec slibuje 

rozvoj hospodářských styků na tamních trzích i turistiku čínských občanů ve statutárním 

městě.   

 

Cestuje po celém světě   

V našem městě je jen málo těch, kdož si pamatují na jméno Václav Špillar. Před lety chodil 

do rychnovské školy spolu s jedenapadesáti žáky z Rádla, pro které byla naše devítiletka 

spádovou školou. Po svém předku zdědil nejen tropickou helmu, ale zřejmě i toulavé boty. 

Jeho pradědeček měl údajně cestovat s Dr. Emilem Holubem. Pan Špillar spolu se svojí 

manželkou a dospívajícím synem procestovali celou řadou zemí na americkém i africkém 

kontinentu. Z jejich putování vznikla řada knih a dokumentů a především nepřeberná spousta 

fotografií s neopakovatelnými záběry. Své poznatky z cest si neponechává jen pro sebe, o 

čemž svědčí hojně navštívené výstavy fotografií i artefaktů v řadě míst Prahou počínaje a 

Jabloncem konče. Jeho besedy s posluchači jsou místem, kde se schází i několik stovek 

pozorných diváků, jak tomu bylo 11. března v jabloneckém Eurocentru. Je dobře, že si na jeho 

další akci přibližně o týden později našli cestu i žáci naší školy pod vedením paní učitelky 

Mgr. Navrátilové. A je vůbec dobře, že ti, kdož něco viděli a poznali, dokážou velmi 

objektivně hodnotit skutečnost. Je zcela výborné, že se dokážou hlásit k místu, kde chodili do 

školy.    

 

Spisovatelka I. Procházková v knihovně   
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Naši knihovnici paní R. Chloubové se podařilo získat k besedě se žáky 8. a 9. ročníků naší 

školy spisovatelku I. Procházkovou. Ta se ve své tvorbě zaměřuje nejen na díla pro děti a 

mládež, cizí jí totiž není ani psaní pro dospělé. 12. března seznámila žáky se svou knihou 

Uzly a pomeranče, která je určena dospívajícím a problémům generace „jahod nezralých“, 

tedy adolescentů. 

 

 

Rychnovský Rock´n´roll   

Se společenskými akcemi se letos v Rychnově roztrhl pytel. Vedle plesů organizovaných 

místními spolky byl Rychnov 17. března svědkem rock´n´rollové akce v místní Besedě. 

Účastníci se mohli vyžít za zvuků kapel XAAKRU, RUN´N´DÁL, F. A. KING HEADSHOT 

a FLY 64. Hostem večera byl T. Smetáček ze známé kapely WANASTOWI VJECI.    

 

Druhá jablonecká grešle na světě     

V polovině měsíce března rozhodla odborná komise o podobě již druhé jablonecké grešle. 

Vítězkou se stala studentka II. ročníku VOŠ z Jablonce nad Nisou Aneta Juklíčková, která 

pochází z Hejnic. Porota ocenila čistotu její práce a výtvarné pojetí spočívající v uplatnění 

tradiční bižuterie a sklářského pojetí s uvedením cenové hodnoty grešle. Jde o další podobu 

grešle (první byla emitována na vánoční svátky v roce 2010), která tentokrát bude 

reprezentovat již statutární město Jablonec nad Nisou. Grešle byla prodávána za 45 korun od 

počátku velikonočního období letošního roku.      

 

Zajímavá žádost   

Do jednání zastupitelů dne 19. března se dostala žádost společnosti Shov, s. r. o. Firma totiž 

podniká v oblasti pěstování rychle rostoucích energetických dřevin. Dřevo jako palivo se opět 

stalo hitem v několika málo posledních letech i v Rychnově. U celé řady domů se na 

zahradách vrší palivové dřevo. Pan C. Dostál se soustředil na prodej maloodběratelům. Poblíž 

nádraží v prostorách bývalé pily a kdysi prodejny uhlí si založil dobře prosperující podnik. Je 

samozřejmostí, že se žadatelé nesoustřeďují ani na buky, duby či jehličnany, ale na speciálně 

vyšlechtěné dřeviny, které lze kácet za několik málo let. Firma požaduje dlouhodobé 

pronájmy nebo dokonce prodeje pozemků. K nabídce se zastupitelé postavili kladně. Dokonce 

pověřili MěÚ přípravou přehledu pozemků o nejmenší výměře tři hektary, které by bylo 

možno firmě nabídnout po upřesnění jejích požadavků. Osobně si myslím, že takových míst i 

přímo při nejfrekventovanější ulici k nádraží v těsné blízkosti panelových domů je dost. 

Zarůstají náletovou zelení, kopřivami i ostružiním, neboť dnes není sebemenší zájem o seno, 

případně zahrádkářskou činnost. Tak proč ne.    

 

Medaile dárcům krve   

21. března se v obřadní síni statutárního města Jablonec nad Nisou sešli dobrovolní dárci 

krve, aby z rukou ředitelky ČČK okresu K. Havlové a primátora Beitla převzali ocenění za 
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dobrovolné dárcovství nejcennější tekutiny – krve. Nositelem Zlatého kříže I. stupně se stal i 

rychnovský občan pan P. Bartoň, ředitel profesionálních hasičů v Jablonci nad Nisou.     

 

Pěna na Mohelce   

Zdá se, že se říčka Mohelka nezbaví svých znečišťovatelů ani v letošním roce. 23. března se 

po její hladině opět vznášela pěna “neznámého“ původu. Bylo jí sice méně než v minulosti, 

ale objevovala se i v následujících dnech. V průběhu dubna pro změnu po řadu dní při 

jihovýchodním proudění bylo poměrně výrazně cítit pach od pulečenského kravína. 

Nepříjemný odér působí otevřené krechty.   

 

Disko ples   

Umělecká agentura Dirami se stala 24. března v sále restaurace Beseda organizátorkou 

posledního rychnovského plesu zimního období tentokrát ve stylu disko. Šlo vlastně o 

videodiskotéku, kterou řídil DJ Mirek Rais. Přítomní si mohli vyslechnout a především si 

zařádit při reprodukci tanečních hitů minulého i současného století. Tahákem akce byly tzv. 

dancing heads. Jde o jediné zařízení tohoto typu, které je v ČR provozováno. Zájem o akci 

pozdvihla i soutěž o nejlepšího amatérského zpěváka plesu. Pochopitelně, že v průběhu 

večera nechyběla ani laser show.   

 

Nezaměstnanost v březnu   

Nezaměstnanost za první čtvrtletí roku dosáhla v Libereckém kraji 9,8 %. V regionu bylo bez 

práce na třiadvacet tisíc lidí, kteří by mohli do práce okamžitě nastoupit, ale ta nebyla. Míra 

nezaměstnanosti ve všech bývalých okresech Libereckého kraje v porovnání s počátkem roku 

mírně poklesla s výjimkou Jablonecka, kde zůstala na hodnotě 8,6 %. O jedno volné místo se 

na Jablonecku mohlo ucházet jednadvacet práce schopných občanů. Nejvíce lidí bez práce je 

na Českolipsku – 11,7 %, na Liberecku hledalo práci 9,5 % nezaměstnaných, na Semilsku pak 

9,6 %. V ČR za stejné období ukazoval index nezaměstnanosti 8,9 %. Bez práce bylo přes pět 

set dvacet pět tisíc lidí. Z uvedeného plyne, že Liberecký kraj, kdysi bašta textilního, 

sklářského i strojního průmyslu, je nad celostátním průměrem o plné jedno procento.    

 

Nevítaná návštěva   

V posledních březnových dnech zjistil majitel čp. 246, že se mu do domku uprostřed poměrně 

silné zástavby „podíval“ neznámý poberta. Svoji „návštěvu“ měl ulehčenu tím, že majitel 

bývá ve svém domku jen zřídkakdy.  

 

Pokácení stromů u samoobsluhy  

Na počátku měsíce dubna byl pokácen velmi pěkný dub před samoobsluhou a vzrostlý jasan 

na její pravé straně. Dub na řezu nenesl známky vážnějšího poškození. Měl zřejmě jen smůlu 

v tom, že byl kdysi zasazen v příliš nevhodném místě a navíc měl až příliš mnoho listí, které 
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padalo na střechu a znečišťovalo prostor před samoobsluhou i nedaleký park. Prostora po něm 

se stala místem pro vystavování osobních aut. Jasan však hrozil v případě silných bouřlivých 

větrů pádem do míst, kudy prochází značné množství lidí, mohl poškodit i domy a 

samoobsluhu stojící v jeho bezprostřední blízkosti. 

 

 

 

Knihovna k Velikonocům   

I v letošním roce připravila knihovnice města paní R. Chloubová v knihovně odpolední 

velikonoční dílnu. Účastníci dílny se 3. dubna učili pod dozorem zkušeného pracovníka plést 

pomlázky, dále zdobit velikonoční vajíčka různými technikami a krášlit perníčky 

velikonočními náměty. Velikonoční dílnu připravila paní knihovnice nejen pro děti, ale mohli 

se jí zúčastnit i dospělí. Zájemci měli navíc zdarma k dispozici všechny potřebné materiály.   

 

Smrt muže   

Ač se tato událost bohudík nestala u nás, ale v Lučanech, je hodná zaznamenání. 3. dubna 

večer došlo totiž k tomu, že autobus městské dopravy zachytil čtyřiceti sedmiletého muže, 

který venčil psa. Muž byl vlečen asi tři sta metrů, aniž co řidič zpozoroval. Zareagoval teprve 

na světelná upozornění projíždějícího auta. Přestože se na místo dostavili za poměrně krátkou 

dobu zdravotníci, mohli jen konstatovat, že funkce mužova organismu nejsou slučitelné se 

životem. Proč o tom píši? I u nás se může něco podobného přihodit. Poměrně značné 

množství občanů chodí v podvečerních hodinách venčit své pejsky. Nezřídka jsou mezi nimi 

děti poměrně nízkého věku. Většinou se chovatelé věnují svým čtyřnohým miláčkům a 

situace na vozovkách je příliš nezajímá. Navíc pro řadu projíždějících řidičů je padesátka 

pouhou formalitou. Ani řidiči městské hromadné dopravy ne vždy dodržují to, k čemu je 

zavazují dopravní předpisy a provozní řád organizace. Sám jsem byl ve dvou případech 

svědkem toho, že si řidič i s autobusem v pohodě zajel před svůj dům, a to i v uličkách, kde 

podobné monstrum zcela eliminuje jakoukoliv jinou dopravu. Navíc to bylo v zimní době.     

 

Sražené zvěře přibývá   

Za období čtyř měsíců letošního roku zahynulo na silnicích Jablonecka osm lesních zvířat. 

Dle informací policistů jich v loňském roce bylo celkem dvacet. Nejrizikovějším místem, kde 

může dojít ke střetu aut se zvěří, byla vyhodnocena část silnice I/65 v úseku rádelský les a 

pod Dolním Rychnovem před nájezdem na silnici Turnov – Liberec.    

 

Rychnovský flek    

Rovněž i letos dne 4. dubna pleskaly o stoly sálu Beseda karty téměř třicítky borců při 

tradičním turnaji O rychnovský flek. Organizátorem akce byl pan L. Svoboda.     
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Velikonoce    

Letošní Velikonoce byly slaveny v prvních dubnových dnech a vyvrcholily 9. dubna 

velikonoční pomlázkou. Počasí nebylo příliš excelentní, ale ranní kladné tepelné hodnoty, byť 

poměrně nízké, se přes den přiblížily až 15 stupňům a zelenající se tráva evokovala příchod 

skutečně pěkných dubnových dnů. Nejslavnější církevní svátek začal Květnou nedělí a na 

Zelený čtvrtek mší u nás v Rychnově a v podvečer v Jablonci nad Nisou. O Velkém pátku si 

ukřižování připomněli věřící opět u nás. V Jablonci nad Nisou byla připravena křížová cesta. 

Bílá sobota byla ve znamení velikonočních vigilií, Velikonoční neděle pak zmrtvýchvstání 

Páně a obřadu žehnání pokrmů. Velikonoční pondělí, nejoblíbenější svátek Velikonoc, 

v současné době prodělává svoji „krizi“. Ty tam jsou časy, kdy ještě před několika lety se 

Rychnov doslova hemžil koledníky všeho věku s košíky a hlavně s pestrobarevnými 

pomlázkami. Dnes již jen vytrvalci tu a tam navštíví dům, kde nebydlí jejich příbuzní. K 

příbuzným koledníky obyčejně doprovázejí jejich rodiče. Téměř zcela zanikají velikonoční 

zvyky a obyčeje. Alespoň v našem městě tomu tak je.   

 

Velikonoční rituál   

I v letošním roce se v souladu s tradicí utrpení Ježíše Krista stovky lidí na Filipínách bičovaly 

do krve, nechávali stékat svoji krev na dlažbu ulic a vrhali se proti zdím domů. Řada 

účastníků procesí se nechala rituálně přibít na kříž. Přestože katolická církev tyto krvavé 

rituály odsuzuje, desetitisíce turistů a zvědavců se sjíždí do San Pedro Futur severně od 

Manily a lačně sledují toto krvavé divadlo, které si v ničem bohužel nezadá s dobou před více 

než dvěma tisící lety.   

 

Srážka na rádelské křižovatce   

8. dubna došlo na rádelské křižovatce k zajímavé dopravní nehodě. Ve směru od Jablonce nad 

Nisou jely v těsném sledu dva automobily zn. Škoda Octavia. Těsně před křižovatkou řidič 

předního vozu zpomalil, a aniž dal znamení o změně směru jízdy, odbočoval k Rádlu. Tuto 

skutečnost přehlédl řidič druhého auta a vrazil do zadní části odbočujícího vozu. Bylo to dáno 

i tím, že se plně nevěnoval řízení. Navíc nerespektoval na tomto úseku, kde se stala již celá 

řada karambolů, předepsanou rychlost. Při sedmdesátce se dá na suché silnici udělat mnohé. 

Škoda na obou vozidlech dosáhla téměř tří set tisíc korun. Viník vedle ztracených bodíků 

přišel o tisíc korun, které na místě vyinkasovali příslušníci policie.  

 

Zápis do mateřské školy   

11. dubna přicházeli rodiče se svými dětmi, aby je nechali zapsat do tohoto předškolního 

zařízení na další školní rok. Kritéria pro přijetí se nezměnila včetně diskutovaného potvrzení o 

povinném očkování jejich potomků. 

 

Turnaj ve stolním tenise   
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Místní aktivní oddíl stolního tenisu uspořádal v sále restaurace Beseda dne 14. dubna turnaj 

ve stolním tenisu. Klání měla kvalitní úroveň a byla dobrou prověrkou místních porovnat 

svoji sportovní výkonnost s hráči jiných oddílů okresu i širšího okolí.     

 

Krádež v rekreační chalupě   

Příslušníci PČR ve druhé polovině dubna řešili vykradení rekreační chalupy v Pulečném. 

Neznámí pobertové nebo poberta z ní odnesli vše, co se dalo ukrást - od nástěnných hodin a 

dřevěných mlýnků přes kovové žehličky, obrazy či vrtačky až po jiné drobné nářadí. Krádeži 

jistě napomohla skutečnost, že majitel do chalupy prakticky po celé zimní období nezašel. 

Celková výše škody, o které policie informovala 15. dubna, dosáhla zhruba patnácti tisíc 

korun.      

Dřevěná prodejna zmrzliny před samoobsluhou   

Ve II. polovině měsíce dubna začal vyrůstat v těsné blízkosti samoobsluhy dřevěný stánek, ze 

kterého se později vyklubala prodejna zmrzliny. Prostor kolem prodejny byl upraven. Za 

lavice posloužily i části kmenů stromů, které byly v tomto prostoru pokáceny. Po prodejně 

s pečivem je to již druhá dřevěná stavba, která zdobí naše náměstí.   

 

Vystoupení středověkého divadla Traken   

V březnových a dubnových dnech předváděli svá představení po celém Jablonecku a 

Liberecku členové středověkého souboru Traken. Dne 24. dubna zavítali i do našeho města a 

v odpoledních hodinách u klubovny zahrádkářů ukázali své reminiscence na středověké střety 

chrabrých rytířů tváří v tvář s persona non grata. Zvítězit však mohli jen rytíři bez bázně a 

hany, kteří osedlali své válečné oře, a to ke spokojenosti všech přihlížejících. Součástí 

vystoupení byla lukostřelba i střelba z kuší a srážení terčíků dřevci. Svojí obratností na koni 

při napichování kroužku udivovala krásná členka souboru oděná v šat zdobený královskými 

liliemi. Právě ona byla jednou z těch členů souboru, které před radnicí přijal starosta F. 

Chlouba. Na nevšedním představení se podílelo deset lidí a pět koní. Důležité však bylo, že 

při představení byla jednoznačně potvrzena skutečnost, že láska zvítězí nad zlobou a 

nenávistí. V jejich podání k tomu skutečně došlo, dobro triumfovalo. Ve svém programovém 

materiálu soubor sliboval velkolepá klání na koních i na zemi v bojích muže proti muži. 

Protagonisty vystoupení byli zlý rytíř a jeho rozumem nepříliš obdařený bratranec. Krásná a 

neohrožená princezna svým „charmem,“ ušlechtilostí těla a jistě i duše zcela jasně zvítězila 

nad zlobou a nenávistí tak prostě a jednoduše, jak je to možné jen v pohádkách a představách 

naivních lidí.    

 

Krádež vytěženého dřeva   

Koncem dubna řešili příslušníci rychnovského oddělení Policie České republiky krádež 

vytěženého dřeva sice až ve vzdálených Jenišovicích, ale v rámci svého obvodu. Majiteli byla 

zcizením způsobena škoda ve výši šestnácti tisíc korun. Psát o tom, co by, kdyby, je za 

takovéto situace zcela zbytečné.   
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Vápnění Jizerských hor   

Tolik problematické vápnění Jizerských hor mělo své pokračování i v letošním roce. Koncem 

dubna vyletěla znovu letadla, aby provedla práškování v prostoru kolem přehrady na Souši. 

Na tuto lesní lokalitu, ve které se nachází i významný zdroj pitné vody pro Jablonecko, 

v letošním roce spadlo úctyhodných devadesát pět tun mletého vápence.  

 

Problematika DPS   

Jak zastupitelstvo, tak i rada se v průběhu jarních měsíců zabývaly problémy v rychnovském 

DPS. Upozornil na ně člen rady pan R. Veverka, když poukázal na nedostatečné vytápění 

jednotlivých bytů, i obyvatelka toho zařízení paní E. Hudcová. Ta vedle zmíněné skutečnosti 

kritizovala opožděné provádění nutných oprav i záležitosti kolem nájemného. Zastupitelé 

proto doporučili poskytnout ubytovaným snížení nájemného zhruba o padesát procent. Radní 

byli ve svém rozhodování opatrnější a doporučili vyčkat s řešením až po výsledku studie o 

tepelném hospodaření. 19. března upozornil pan Polach zastupitele na skutečnost, že postup 

města při zvyšování nájemného tamtéž je protiprávní. Z jednání nakonec vyplynulo 

doporučení Ing. Vágnera o padesátiprocentní slevě nájemného po dobu jednoho roku. 

V únorovém Rychnovském zpravodaji byl zveřejněn i dopis paní E. Hudcové. Ta se v něm 

zmiňuje o tom, že bydlící v pečovatelském domě podepsali zvýšení nájemného z neznalosti 

věcí, a tudíž zřejmě neoprávněně. Velké zklamání vyjádřila za obyvatele DPS v záležitosti 

nezájmu představitelů města alespoň jednou v roce navštívit důchodce a řešit s nimi jejich 

problémy. Dle jejích slov se obyvatelů DPS dotkl dopis starosty města, který jim jako součást 

zvýšení nájemného zaslal i poučení, kde lze získat příspěvek na živobytí a bydlení. Zklamání 

z jejího dopisu čiší i ze skutečnosti, že přes veškeré sliby ze strany některých zastupitelů, 

nedošlo zatím k řešení. Poděkovala však i těm, kdož se podíleli na zpříjemnění Vánoc roku 

2011 v rychnovském domě pečovatelské služby.    

 

Místo kontejnerů moderní školka    

Když byla v Rychnově postavena tzv. „kontejnerová školka,“ řada představitelů míst z okolí 

k nám zajížděla omrknout montovanou plechovou stavbu. K uvažování o tom, zda postavit, či 

nepostavit tento typ stavby, je vedla stejně jako v Rychnově vidina nižších vynakládaných 

financí. Taková měla stát i v areálu jablonecké nemocnice. Leč jablonečtí zastupitelé se při 

závěrečných jednáních přiklonili ke klasické zděné stavbě. Ukázalo se, že rozhodli správně. 

Budova totiž získala první místo v celostátní soutěži v kategorii veřejně prospěšných staveb, 

autor fasády pak ocenění v neméně prestižní soutěži Fasáda roku 2011. Vítězové pak převzali 

svá ocenění na celostátním vyhlášení v Hudebním divadle Karlín 19. dubna. Sám jsem se 

nikdy netajil tím, že spojení termínů kontejner a děti ve mně vyvolává velmi negativní 

asociace. Stále však platí: „Účel (a já dodávám - nedostatek peněz) světí prostředky.“ Ač jsem 

zjišťoval, zda někde v okolí stojí třídy školky umístěné ve stavebních buňkách či provizorních 

kancelářích, nedopídil jsem se. Ať tak, či tak. Do kontejnerového oddělení rychnovské školky 

docházejí děti rády. Spokojeny jsou i vyučující a nakonec i rodiče, kterým mohly být splněny 

požadavky na umístění dětí v předškolním zařízení.    

 

Letošní Kulaťák    
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V posledních letech se pravidelně zmiňuji o tradičním rybářském klání na rybníku Kulaťák na 

Malé Skále. I letos zde proběhla soutěž pro mládež do patnácti let i dospělé. Pochopitelně, že 

zde bojovali i letos rychnovští vyznavači Petrova cechu. Navázat na výsledky předchozích let 

se jim však nepodařilo.    

 

Čarodějnice  

Letošní čarodějnice se do Rychnova sletěly, jak jinak, než o filipojakubské noci, v předvečer 

1. máje, nejkrásnějšího dne roku nejen od dob K. H. Máchy, tedy 30. dubna. Valpružina noc 

byla zahájena poměrně početným a zdánlivě neorganizovaným průvodem občanů města od 

náměstí k místu konání v prostoru bývalého depa dřeva Českých lesů. Účastníkům vyhrávala 

živá hudba. V průvodu se objevila celá řada čarodějnic různého věku, nechyběli ani 

čarodějové. Zvláště malé děti dle vážného chování těšilo kráčet rychnovskou hlavní ulicí po 

boku svých rodičů i s rozsvícenými lampiony. Na místě konání pochopitelně vzplála vatra 

připravená místními hasiči. O buřty nebyla nouze, připraveno bylo i dostatečné množství 

moku různého druhu na posílení i povznesení nálady. Na bývalém depu se účastníci bavili 

dlouho do noci. Pochopitelně že řada lidí „slavila“ tento den v kruhu přátel v nejrůznějších 

místech města i v jeho okolí. Řadu majitelů restaurací těšila hojná účast „štamgastů“.   

 

Sběr nebezpečných složek komunálních odpadů 

Rovněž letos byl v prvních májových dnech konán sběr nebezpečných složek komunálních 

odpadů. Akci opět zabezpečoval MěÚ ve spolupráci se Severočeskými sběrnými surovinami 

dne 6. května. Ukazuje se, že umístěním kontejnerů na tříděný sběr i domovní odpad a dalších 

kontejnerů na drobné vysloužilé elektrospotřebiče a šatstvo přece jen přináší výsledky ve 

zlepšení pořádku ve městě. Umístění sběrného dvora za sportovní halou se zdá být výhodnější 

pro občany, než tomu bylo v prostoru poblíž bývalého manipulačního skladu Lesů České 

republiky.   

 

Na obloze super Měsíc  

V prvním květnovém týdnu nás provázel po noční obloze neobvykle velký a asi o třicet 

procent jasnější Měsíc, než jak jsme tomu běžně zvyklí. Tato skutečnost byla dána ekliptikou, 

kterou Měsíc kolem naší planety koná. Právě 6. a 7. května byl Měsíc naší planetě blíže o 

plných 545 kilometrů než obyčejně. Ač tomu mnozí nevěří, náš souputník právě v těchto 

dnech ovlivnil kvalitu a délku spánku. Řada lidí trpěla zvýšenou nervozitou a podrážděností. 

Průvodním jevem tohoto úkazu byla i zvýšená vyčerpanost, malátnost, bolesti hlavy, mnozí 

trpěli i pocitem nezvyklé oteklosti především v obličeji. Přesto, že přes den bylo většinou 

zataženo, noci lákaly k pohledu na Měsíc zavěšený jako veliká koule na bezoblačné obloze.      

 

Den osvobození   

V Den osvobození naší vlasti byly i letos 8. května položeny u památníků obětí 

koncentračního tábora Rychnov kytice zásluhou okresních orgánů Svazu bojovníků za 

svobodu a KSČM. Jejich kladení však není jednotné, akce probíhá vyloženě po linii obou 

organizátorů, a to většinou jen za účasti delegátů, nebo velmi omezeného počtu občanů.    
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Zatčení poslance D. Ratha  

Dne 16. května byl protikorupční policií zatčen poslanec za ČSSD a hejtman Středočeského 

kraje D. Rath, první „velká ryba“ v oblasti korupce u nás. Byl obviněn z manipulací se 

zakázkami na různé akce ve Středočeském kraji, přitížila mu skutečnost, že měl na úplatcích 

získat až dvacet dva miliony korun. Vyšetřovací orgány mu kladou za vinu nesprávné postupy 

při rekonstrukci zámku Buštěhrad, kde z ceny oprav za sto devadesát dva miliony, měly být 

na úplatcích rozdány dvacet čtyři miliony, z rekonstruovaných nemocnic v Kolíně a Kutné 

Hoře za sto třicet milionů měly zmizet úplatky dosahující dvanáct milionů. Obdobně za 

rekonstruovanou nemocnici v Mladé Boleslavi za osmašedesát milionů odhadli protikorupční 

pracovníci úplatky za více než šest milionů. Opravy Domova důchodců při Nemocnici Kladno 

přišly na více než jedenadvacet milionů, úplatkáři si odnesli přes dva miliony. Je však škoda, 

že protikorupční policie zatím nevystoupila stejně razantně i v jiných případech rozkrádání 

státního majetku a zpronevěr i v jiných daleko větších korupčních akcích od roku 1990. Lze 

věřit, že dojde i na jiné, kteří získali více než sedm milionů v krabici od vína, jak bylo 

nalezeno u Dr. D. Ratha.   

 

Protipovodňová štola v Jablonci nad Nisou   

Ač je nepravděpodobné, že by říčka Mohelka mohla způsobit v našem městě ničivé povodně, 

i když se v minulosti často rozlila po loukách na jihovýchodní straně města i v jeho části pod 

železničním viaduktem a přinesla smrt, jsou na Jablonecku místa, kde například řeky Jizera a 

Kamenice dovedou být velice kruté. Nebezpečí povodní se obávají i v Jablonci nad Nisou, 

kde začali stavět protipovodňovou štolu z prostoru od přehrady ve Mšeně k bývalé plynárně 

ve směru na Liberec. Celá akce si má vyžádat na 450 milionů korun, které jdou většinou z 

protipovodňové dotace Evropské unie, více než 25 miliony se podílelo Povodí Labe, zbytek 

zaplatí z rozpočtu statutární město. Štola je naplánována v délce 1,25 km. Práce vycházely ze 

šesti stavenišť. Při akci musela být odstřelována jizerskohorská žula. To zavdalo řadu 

připomínek občanů, kteří si stěžovali, že se na zdech jejich domů, které stojí nad trasou sloje, 

objevují praskliny. Prováděcí podnik jejich podněty označil za bezpředmětné. V souvislosti se 

stavbou uvádím některé kuriozity, které vyplynuly ze snížení vody v přehradě na zhruba 

třímetrovou výšku. Byla ulovena želva nádherná (již druhý úlovek v přehradě), zřejmě 

„dárek“ chovatele, kterému se omrzela. Před čtyřmi lety zde jablonecký rybář nalezl uhynulou 

piraňu, jednu z nejdravějších ryb světa v současnosti.   

 

Manifestace v Jablonci nad Nisou  

Nejen v Praze, ale i na řadě míst naší republiky probíhaly manifestace namířené proti stávající 

situaci v naší zemi. Jedna z nich proběhla 16. května na Dolním náměstí v Jablonci nad Nisou 

v podvečerních hodinách a vycházela z tak zvané Holešovické výzvy proti vládě a 

prezidentovi republiky. Stejná se v tutéž dobu konala v Praze na Hradčanském náměstí. 

Účastníci podepisovali petici, která zněla: „Podporujeme odborové svazy a další iniciativy 

v nátlakových akcích na vládu. Chceme nové volby, všeobecné, závazné a vyvolatelné 

referendum, přímou demokracii a odvolávání politiků.“    
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Přesun mezideponie  

Přesun mezideponie z konce Husovy ulice byl proveden na základě rozhodnutí rady města ze 

14. května po stížnostech občanů, které obtěžoval odér rozkládajících se biologických 

odpadů, na nové stanoviště na lesním pozemku č. 1819 Rychnov proti domu při lesní cestě, 

která protíná Planský les a vede na Liščí Jámu. Nová prostora je v dostupné vzdálenosti od 

intraviánu města, ale její přístupové podmínky je nutno rozhodně zlepšit a zamezit vyvážení 

bláta na vozovku ve směru na Pelíkovice. Mostek přes potůček, který teče v bezprostřední 

blízkosti skládky, je třeba zpevnit a rozšířit. Řada lidí, a to nejen rychnovských, sem totiž 

zajíždí auty s přívěsy naplněnými odpadem. Je otázkou, zda do potůčku nebude vtékat kal 

vznikající rozpadem vyváženého odpadu. Místo se stalo záhy známým v okolí. Bioodpad sem 

dovážejí i lidé z Jablonce nad Nisou, neboť nemusí platit skládkovné a komplikovat si život 

vymezenými odběrnými dny. Je škoda, že mnozí lidé klidně vyklopí odpad i doprostředka 

přístupové cesty.   

 

Kauza škola   

Čas od času se na naší škole objeví problémy, které vedle některých dalších přijímá 

nepříznivě rodičovská veřejnost i sami pracovníci školy. I letos se taková kauzička objevila. 

Šlo o to, že vyučující, která má aprobaci na I. stupeň školy, po svém návratu z mateřské 

dovolené neměla na škole vzhledem k organizačním změnám její aprobaci odpovídající 

úvazek. Vedení školy jí nabídlo rozvázání pracovního poměru, což nepřijala, stejně jako 

náhradní činnosti. Nakonec byla pověřena výukou fyziky v 7. a 9. ročníku školy na poslední 

dva měsíce školního roku. To vzhledem k náročnosti a významu předmětu odmítla rovněž. I 

v tomto případě vyučující i rodiče s rozhodnutím ředitele školy nebyli spokojeni. Po řadě 

jednání ředitel školy informoval na stránkách Rychnovského zpravodaje veřejnost o 

opatřeních, která na škole učinil, aby případné problémy, které s kvalitou výuky fyziky 

vznikly, byly v příštím roce napraveny. Stěžovatelka bude od příštího školního roku působit 

na I. stupni školy.    

 

Dny kulturního sdílení aneb Rychnovské kulturní dny v novém hávu   

Rychnovské kulturní dny, jež jsme v našem městě konali dlouhá léta, dostaly nové označení – 

Dny kulturního sdílení. Jejich první ročník proběhl ve dnech 18. května až 2. června. Náplní 

byly opět kulturní a sportovní akce. Rozhodně je obohatila vystoupení pěveckých a tanečních 

souborů z polské družební Gromadky i účast početné skupiny polských žáků, kteří byli hosty 

základní školy. 18. května koncertoval v rámci oslav v sále Besedy Hradišťan. Psát o tomto 

uskupení, které přináší radost a opojení z lidových melodií, by bylo nošením dříví do lesa. 

V Rychnově vždy patřil k těm souborům, které byly hitem sezóny. Hradišťan výborně navodil 

atmosféru dalších dnů. Následujícího dne se na náměstí představil taneční a pěvecký soubor 

hostí z Gromadky . Melodie jejich kolových tanců mi připomněly dobu mého dětství, kdy se 

v podhůří bez nich neobešla žádná vesnická zábava ani slavnost. Jim sekundoval pěvecký 

sbor žáků naší školy a místní rychnovský Rock“n“roll Randál. Ty tam jsou však doby, kdy 

v Rychnově vystupoval pěvecký soubor řízený učitelem L. Kouřilem nebo Mgr. J. 

Hozákovou. Písně z Podještědí, na které si tyto soubory troufly, by byly jistě i velkou výzvou 

polským přátelům. Tradiční malování křídami na chodníku 18. května bylo určeno především 

pro mladší děti. V podvečerních hodinách proběhla vernisáž výstavy kresleného humoru 

Závislost 2012 s mezinárodní účastí a pod patronací České unie karikaturistů, o. s.  25. května 
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se utkali hráči kopané z Gromadky a Rychnova. Rozhodně nešlo o to, kolik branek se octne 

v sítích rivalů. Hráči se dobře bavili na hřišti i při společném podvečerním posezení. Dny 21. 

až 25. května byly určeny dětem. 21. května se setkali polští a rychnovští žáci. O průběhu akcí 

v tento den se zmiňuji v části o činnosti rychnovské školy. Odpoledne 22. 5. bylo sportovní. 

Bc. V. Choutka a jeho svěřenci se prezentovali svým bojovým uměním – karate. Potom 

následovala tradiční turnajová klání ve floorballu. Dne otevřených dveří ve škole 

následujícího dne využili i polští hosté. Divadelní soubor Anička a letadýlko z Brna předvedl 

v sále Besedy pohádkový kabaret Království. Představení rozhodně nebylo určeno jen pro 

děti. Pěvecký soubor žáků ZUŠ Jablonec nad Nisou vystoupil se svým koncertním 

programem v místním kostele dne 25. května. Ani následující den se neobešel bez kulturní 

akce. V zasedací místnosti vzpomínali na své zážitky z cest po Peru manželé L. a L. 

Vondruškovi. Své vyprávění doplnili kvalitními fotografiemi. Zvláštní zájem byl o zemi 

dávných Mayů. Vždyť podle jejich kalendáře a jejich učení má 21. prosince nastat 

apokalypsa. Termín své přednášky si vybrali vhodně. Právě na počátku května zveřejnila 

agentura Reuters výsledky průzkumu společnosti Ipos ve dvaceti zemích. V USA očekává 

globální zkázu svého života na 22 % respondentů, v Evropě je to cirka třikrát méně – ve 

Francii šest procent, v Belgii sedm a ve Velké Británii osm procent respondentů. Závěrečná 

akce I. ročníku Dnů kulturního sdílení se uskutečnila 2. června Dnem dětí, který tradičně 

s vysokou odborností zabezpečili místní hasiči.   

 

Je rekordmanem   

O dárcovství krve a našem občanu P. Bartoňovi jsem se již několikrát zmínil. Je skutečným 

rekordmanem v bezplatném dárcovství krve. Za sto šedesát odběrů, které dovršil v letošním 

roce, obdržel na Pražském hradě zlatý kříž. U příležitosti 50. výročí organizovaného 

dárcovství se v Jablonci nad Nisou konala konference s názvem Cesta krve. Za svoji aktivitu a 

podporu dárcovství byl pan Bartoň oceněn spolu s několika málo dalšími občany pamětní 

medailí od primářky transfusního oddělení. Dárcům krve na okrese dominuje pan L. Loprais 

se dvěma sty odběry.    

 

Jednání zástupců čínského města  Pej – Chaj v Jablonci nad Nisou   

Ve II. polovině května došlo v našem statutárním městě Jablonci nad Nisou k jednání 

s dvacetičlennou delegací zástupců jihočínského města Pej – Chaj, které má 1,6 milionu 

obyvatel. Obě města věří v kulturní a sportovní spolupráci, společný zájem mají o proces 

vzdělávání, ale především sledují ekonomické vztahy. Číňané hledají odbytiště pro své 

výrobky. Jablonecko může nabídnout spolupráci v oblasti elektroniky, automobilového 

průmyslu a na čínském trhu ceněné luxusní bižuterie. Číňany láká i sklo a lustry. Kontakty 

byly navázány v loňském podzimu, smlouva o partnerství v měsíci únoru letošního roku.      

 

Den dětí        

Letošní Den dětí byl konán 2. června v prostorách bývalého manipulačního skladu Lesů 

České republiky. Jeho organizaci si, jak velí tradice našeho města, opět vzali na starost místní 

hasiči. Dlužno říci, že znovu uspokojili přítomné děti měrou vrchovatou. Organizátoři pro ně 

připravili celou řadu atrakcí i ukázek vysoké úrovně. V místě konání pochopitelně nechybělo 

občerstvení nejen pro děti, ale i jejich dospělé průvodce. I letos členové místní hasičské 
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jednotky prokázali, že umějí nejen požárnické činnosti, ale dokážou zabezpečit i pěkné 

kulturní a společenské akce. 

 

Městský policista automobilizovaný    

S počínajícími letními měsíci jsme mohli vidět v ulicích našeho města čas od času projíždět 

automobil Škoda Fabia s nápisem Městská policie Rychnov. Místní policista totiž obdržel 

služební automobil, aby mohl snadněji a rychleji kontrolovat nejvzdálenější místa v obvodu 

svého působení.     

 

Grešle v dárkovém   

Místní platidlo – jabloneckou grešli v nominální hodnotě 45 korun – začalo na počátku 

měsíce června prodávat Kulturní a informační centrum v Jablonci nad Nisou v dárkových 

kazetách nebo atraktivních měšcích. Mince má průměr 30 mm a hodnotu čtyřicet pět korun. 

Je dílem studentky Střední uměleckoprůmyslové a Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou 

Anety Juklíčkové. Do oběhu šlo deset tisíc kusů, o které byl veliký zájem. Připomínám, že 

první žeton tohoto druhu navrhla studentka téže školy P. Kobrlová, jak jsem psal v roce 

minulém. Emise tehdy čítala pět tisíc kusů v hodnotě čtyřicet korun za grešli. Obě netradiční 

platidla se stala hitem mezi numismatiky i v široké jablonecké veřejnosti. Pro mnohé bude 

nová grešle i vítaným dárkem pod vánoční stromek.   

 

Úspěch Adélky Kusalové    

Jen zřídkakdo z Rychnova ví, že v rámci Tanečního a pohybového studia Magdalena, které 

řídí občanka našeho města paní B. Rellichová, působí skupina čtyř handicapovaných 

tanečníků, kteří si dali jméno PATZ dle prvních písmen svých křestních jmen. Začleňují se do 

různých projektů, které jim dávají možnost zapomenout na své životní svízele. Taneční 

choreografie s nimi připravuje Mgr. I. Kulichová. Malí vozíčkáři s nimi vystupovali s velkým 

úspěchem na řadě přehlídek například v Jablonci nad Nisou, Brně i v řadě dalších míst v ČR. 

Jsou zapojeni do dlouhodobé celostátní soutěže O cenu modrého slona. Vyhlášení soutěže 

bylo provedeno 16. června v Liberci a členové PATZu Petra, Adélka, Tomáš a Zuzana získali 

absolutorium v kategorii Tanec. Jednou ze členek minisouboru je i malá Adélka Kusalová 

z našeho města. Náš dík jistě patří nejen jí, ale i pedagogickým pracovníkům Tanečního a 

pohybového studia Magdalena paní Rellichové a paní Kulichové, vedoucí dětí a choreografce, 

i obětavým rodičům, kteří své děti na akce doprovázejí. Jen tak mohly děti dosáhnout 

výrazného úspěchu ve vskutku netradičním provedení tance. 

 

Elévové soutěžili   

17. června se v prostoru hřiště na kopanou sešli se svými vedoucími a většinou i s rodiči malí 

hasičští elévové z Bratříkova, České Lípy, Lučan a pochopitelně i z Rychnova, aby se zde 

zúčastnili II. ročníku Festivalu malých hasičů Libereckého kraje. Soutěžící předvedli ukázky 

požárnického útoku, pochopitelně s použitím stříkaček, a zvláště otrlí jedinci i překážkový 

běh. Pro mnohé účastníky byla používaná hasičská technika téměř nad jejich síly, ale své 

úkoly zvládali s urputností, kterou by jim mohli závidět i dospělí. Pochopitelně, že v několika 
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případech došlo i k drobným zraněním, která by jinak končila pláčem, ale tentokrát všichni 

hrdě odolali. Jednalo se o soutěž předškoláků, ale nechyběl ani hasič „cvrček“ se svými třemi 

roky. Účastníky soutěže jistě potěšily drobné odměny, jejich velitele pak navíc i symbol 

dětských a žákovských soutěží mladých hasičů Soptík.    

 

Gromadka    

17. června vyrazil autobus s Rychnováky do polské Gromadky, aby spřátelené obci oplatili 

pobyt u nás při květnových oslavách Dnů kulturního sdílení.     

 

Megalomanské maturity končí  

„Komu zvoní hrana? Ty se ptáš? Tobě zvoní.“ E. Hemingway. Tak by se dala označit situace 

kolem českého školství a po léta diskutovaných celostátních maturitách, na jejichž přípravu a 

provedení byly doslova vyházeny miliony korun. Nejprve zazvonila a smetla „nejlepšího 

ministra školství polistopadové doby“ J. Dobeše (V. Klaus – president republiky), nyní zvoní 

megalomanským státním maturitám, které mají po letošních výsledcích maturantů skutečně na 

kahánku. Letos si na maturitním řízení, připravovaném Cermatem, „vylámal zuby“ každý 

pátý maturant. Konkrétně jich propadlo z těch, kdož byli připuštěni k maturitám, plných 21,2 

%, což je přibližně o 1,7 % více než v loňském školním roce. Je téměř neskutečné, že 

z písemných slohových prací z českého jazyka neprošlo pětkrát více žáků než v roce 

předešlém. Mezi propadlíky byl nejeden premiant třídy. Rovněž o pět procent žáků více si 

neporadilo s matematikou. Ostatně na daných příkladech pohořeli i renomovaní středoškolští 

učitelé. Zvýšit náročnost je jistě důležité, ale nelze u studentů vyvolávat pocit strachu a 

vyžadovat na nich, co vzhledem k roztříštěnosti osnov velmi často ani neslyšeli. Každý 

nemůže být Einsteinem nebo Mendělejevem. Ale i ti měli ostatně v době studií řadu 

problémů. U maturit si pohoršily v porovnání s předchozím rokem téměř všechny typy 

středních škol, technické a ekonomické o plných 6,2 %. Ke zlepšení došlo jen v případě 

různých nástavbových zařízení. Proto bude mít nový šéf resortu pěkně zamotanou hlavu nejen 

se zákonem o vysokých školách, ale i s přípravou maturit 2013. Pod dojmem letošních 

maturitních výsledků děsily zvláště rodiče připravované prověrky v 5. a 9. ročnících na 

základních školách v českém jazyce, matematice a cizím jazyku. Ač školní inspekce 

zdůraznila, že testy jsou v těchto ročnících pouze ověřovací, sémě nedůvěry v jakékoliv 

prověřování znalostí žáků základních škol začalo více než klíčit.    

 

Jožka Černý oslavoval   

Známý zpěvák lidových písní Jožka Černý v letošních červnových dnech oslavil své 

sedmdesátiny. V naší zemi patří k jedněm z nejoblíbenějších zpěváků především lidových 

písní. V jeho podání jsou jistě nejznámnější Když jsem šel z Hradišťa a Za tú horú za vysokú. 

 

Alžběta II. diamantovou královnou aneb God save the queen Elizabeth II    

V prvních červnových dnech oslavila britská panovnice Alžběta II. šedesáté výročí nástupu na 

jeden z nejvýznamnějších trůnů světa. V letošním roce oslavila, ač nerada, i své osmdesáté 

šesté narozeniny. Britští poddaní si mohli v rámci jejích oslav užít plné čtyři dny volna a 
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účastnit se na některé z velkolepých akcí, které její životní jubileum provázely. Za její 

velkorysost se jí občané Commonwealthu odměnili koupí luxusní jachty, na kterou byly 

vyhlášeny veřejné sbírky. Alžběta II. je druhou nejdéle panující královnou této námořní, 

politické i ekonomické velmoci. V délce panování ji zatím překonává pouze legendární 

Viktorie, která zemi vládla o čtyři roky déle. Ale co dosud není, může při vitalitě Alžběty 

snadno být.               

 

V Tanvaldě vyřešeno    

V loňském zápise jsem se zmiňoval o tragické události silvestrovské noci, která skončila smrtí 

romského mladíka, který hrubě napadl tanvaldského občana, jenž v sebeobraně střílel.  Teprve 

po půl roce soud rozhodl, že použití zbraně bylo oprávněné. Případ ukázal, jak citlivé jsou 

konflikty mezi občanskou minoritou a majoritou nejen v Tanvaldě, ale tam o to choulostivější. 

Nezletilá dívka, které se nechtělo do školy, oznámila na policii, že byla přepadena třemi 

Romy. Šetření ukázalo, že lhala. Dračí sémě však slavilo své na obou stranách. Tanvaldem 

zmítá i letos případ vraždy dvaasedmdesátiletého českého důchodce pro pouhých dvanáct set 

korun. Bohužel mezi těmi, kdož zabíjeli, figuruje rovněž občan romského původu.                  

Vláda řekla ano   

Vláda řekla své ano dlouho diskutované severní variantě silnice R 35 přes Český ráj. Její 

rozhodnutí vzešlo i ze schválené územní studie ministerstev dopravy, životního prostředí a 

místního rozvoje. Celá záležitost přestává být v kompetenci Krajského úřadu Libereckého 

kraje. Je prohrou tisíců aktivistů a občanů Turnovska i přilehlých oblastí. Proti tomuto 

rozhodnutí nadále brojí ekologové i aktivisté. Objevila se však i řada názorů, že dříve než za 

dvacet - třicet roků k realizaci zamýšleného koridoru nedojde. A do té doby se uvidí. 

Detailněji jsem se o výstavbě zamýšlené R 35 zmínil v zápise z loňského roku.   

 

Myslivci pečují o své nástupce  

Jen málo lidí v Rychnově ví, že i myslivci ze sdružení Dolina se starají stejně jako hasiči o 

své budoucí nástupce. I letos těsně před koncem školního roku pro žáky I. stupně školy 

uspořádali besedu o myslivosti ve své klubovně na Pelíkovicích. Nezůstalo však jen u 

povídání, ale děti se seznámily i s tím, s jakou zvěří se mohou setkat v rychnovské honitbě a 

s chutí si zastřílely ze vzduchovky pod pečlivým vedením mysliveckých instruktorů. Do 

Pelíkovic a zpět je to přece jen kousek cesty. Hostitelé proto připravili pro návštěvníky akce i 

chutné pohoštění.        

 

Rychnov se podělí s Rádlem   

S cílem zabránit krádežím a zvýšit prevenci nejen v dopravě i u našich sousedů na Rádle přišli 

zastupitelé této obce s nápadem podílet se finančně s Rychnovem na dalším členovi městské 

policie. Jak je známo, městský policista začal v Rychnově fungovat 1. dubna 2010. Je jisté, že 

jeden strážce pořádku ve městě nemůže svojí činností pokrýt všechny pracovní dny. Proto by i 

stávající policista přivítal posílení stanice. K rozhodnutí v záležitosti městských policistů 

došlo na jednání zastupitelstva města Rychnov dne 25. 6., ale konečné slovo měl Krajský úřad 

Libereckého kraje. Ten se vyslovil kladně.   
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Čištění koryta Mohelky   

23. června se z iniciativy místního občanského sdružení Na Zemi sešli někteří občané včetně 

dětí při dalším čištění toku říčky Mohelky a jejího okolí. Na akci se podílel i MěÚ, který 

zabezpečil pytle na shromažďování drobnějších předmětů a odvoz materiálu do míst, kam 

patří, tedy na sběrný dvůr. Je jistě dobře, že mezi námi žijí lidé, kterým není lhostejná čistota 

ve městě. Kéž by tomu bylo tak i v některých lokalitách, zvláště při hlavní ulici, kam není pro 

kopřivy a náletovou zeleň ani vidět.  

 

Videodiskotéka   

V Rychnově se začínají konat v sále Besedy akce, za které by byla vděčna i větší města. 

Umělecká agentura Dirami uskutečnila 23. června pro mladé i věčně mladé dříve narozené 

videodiskotéku, kterou uváděl a řídil DJ Mirek Rais. V průběhu večera zněly Besedou 

videoklipy a nejznámější taneční hity 20. a 21. století. Se svými písněmi vystoupil i italský 

zpěvák. Pochopitelně, že při akci nemohly chybět tančící hlavičky, karaoke show a dnes na 

těchto pořadech všude přítomná laserová show.    

Nová rychnovské vlajka před posledním rozhodnutím   

25. červen se stal významným dnem v jednání zastupitelů města. Jejich rozhodnutím o 

postoupení finální podoby nové rychnovské městské vlajky do vrcholného orgánu České 

republiky vstoupilo do poslední fáze dlouholeté úsilí funkcionářů města Rychnov u Jablonce 

nad Nisou na jejím získání. Nyní bude příslušná dokumentace předložena do heraldického 

podvýboru Poslanecké sněmovny České republiky ke schválení. Po tomto aktu, o jehož 

naplnění jsou všichni skálopevně přesvědčeni, bude i naše město mít svoji novou vlajku.    

 

Netradiční výlet 

26. června vyrazili žáci 2. a 3. tříd školy na netradiční výlet po řece Jizeře. Po loňských 

zkušenostech z jízdy loděmi zasedli letos do raftů a pod vedením zkušených lodivodů z řad 

rodičů absolvovali Jizeru z Malé Skály až po turnovskou restauraci U Zrcadlové kozy. Ti 

odvážnější část cesty projeli ve velkých plastových koulích, které však spíše vídáme na 

sněhových pláních. Oba „dopravní prostředky“ pěkně pocuchaly nervy účastníků, zvláště pak 

třídních učitelek. Ale právě vyplavovaný adrenalin a vzrušení přináší o „tyto dopravní 

prostředky“ v současné době značný zájem. Pan P. Lejsek, bývalý úspěšný lyžařský trenér, 

který tyto atrakce provozuje, tak přešel ze skupenství tuhého na tekuté. Pochopil zřejmě 

požadavky doby. Ale sportu zůstal věren.   

 

Holešovická výzva   

Před 20. červnem se na řadě míst Rychnova objevily letáky, jimiž autoři tzv. Holešovické 

výzvy oznamovali vyhlášení odporu a občanské neposlušnosti vůči vládě a některým 

zákonům v naší republice. Ve výzvě se objevují často značně silná slova jako například: „ ... 

Stydím se za vládu a prezidenta republiky ČR a chci jejich demisi.“ Výzva končí téměř 

výhružně: „ ... Nastal čas vypořádání!“ Tuto výzvu doplňoval i leták jabloneckých 
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organizátorů, kteří ve stejném duchu zvali občany Jablonce a okolí na 20. června před radnici 

města, aby zde vyjádřili svoji nespokojenost. I v něm zazněly ostré výzvy: „Přijďte podpořit 

demokracii proti této vládě – Přijďte podpořit demokracii proti sociálnímu útlaku – Pojďte dát 

najevo mocipánům, že toho máme již dost. Budeme-li zticha, oni budou brát ještě víc a my 

budeme žebráky – Pojďme se skutečně bránit a poslat tyto zloduchy, kteří rozkradli tuto zemi 

a kteří se obohacují na úkor obyčejných lidí, do pekel, kam patří.“    

 

Všesokolský slet   

150. výročí svého založení v únoru roku 1862 M. Tyršem a J. Fügnerem si připomněla 

nejstarší česká sportovní organizace Československá obec sokolská svým již v pořadí 

patnáctým sletem ve dnech 5. až 6. července. Sokolové byli od svého založení vlasteneckou 

organizací, která sehrála významnou roli při zakládání státu v roce 1918 i v dobách okupace, 

kdy sokolové patřili k organizátorům boje proti německým okupantům. V poválečných letech 

se spolupodíleli na obnově národního hospodářství a organizaci společenského života. Jejich 

činnost vyvrcholila XI. sletem v roce 1948. Se změnami politického dění u nás byla činnost 

Sokola utlumena. Že myšlenky sokolství nezanikly, dokázal rok 1989, kdy bývalí členové 

tělovýchovnou organizaci znovu oživili a dodali jí důstojnosti v nově utvářené společnosti. 

V současné době Českou obec sokolskou tvoří čtyřicet dvě župy se sto osmdesáti tisíci členy. 

Župa Jizerská, která má nejaktivnější složky a funkcionáře především na Železnobrodsku a 

v Jablonci nad Nisou, sdružuje na dva tisíce tři sta cvičenců.  

 

Rallye Bohemia   

12. července se opět řevem závodních aut rozbouřily silnice v našem okolí při 39. ročníku 

tohoto populárního závodu za účasti kompletní závodní špičky ČR a řady zahraničních 

jezdců. Ozdobou byl Nor M. Östberg, který vyhrál závod WRC v Portugalsku a dále 

zahraniční jezdci startující v továrním týmu Škoda Motosport. Z našich se postavili na start i 

R. Kresta a loňský nejúspěšnější závodník tohoto podniku P. Valoušek. Počet osmdesáti osmi 

posádek byl rekordní. Rallye však byla od počátku smolná. Při krátké rychlostní zkoušce 

havaroval Nor Östberg, havaroval i lídr Mistrovství Evropy Fin Hänninen a nejúspěšnější 

český závodník R. Kresta.  O víkendu bourala u obce Dneboh česká posádka M. Semerád a B. 

Čepelka. Těžkou havárii odnesl druhý jmenovaný zraněními neslučitelnými se životem. 

V jeho osobě to byla již desátá oběť za posledních deset let závodu. Smrt navigátora 

poznamenala všechny soutěžící, organizátory i diváky. Závod byl zrušen, vítěz vyhlášen 

pochopitelně nebyl.    

 

Seník   

Když se řekne seník, většině lidí se jistě vybaví, že jde o prostoru k ukládání sena. Leč takové 

jméno dostal nový kiosek v katastru Pelíkovic na křižovatce k Rychnovu a Bezděčínu u 

božích muk, jinak na zastavení č. 10 Stezky manželů Scheybalových. Od poledních hodin a 

v neděli dokonce od rána se zde mohou turisté kochat pohledem k Troskám, ale i do 

rychnovské kotliny či na vzdálené Jizerské hory, o Pelíkovickém (Bienertově) kopci či části 

Kokonína a Rádla ani nemluvě. Toto turisticky i pohledově krásné místo si oblíbil místní 

prvorepublikový krajinář Felgenhauer, kterému byl nedaleko odtud postaven pomníček. 

Novou „občerstvovací stanici“ si jistě oblíbí nejen turisté, ale i nejeden místní milec piva. 
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Stavba zařízení trvala od jara až do konce června. Ale jak už to v této zemi občas bývá, i 

Seník doznal prvních nezvaných hostů, kteří do něj vnikli a ke zlosti rychnovských majitelů 

ukradli, co se dalo.    

 

Zemřel I. Bellmann, zakládající člen skupiny Jablkoň    

Nečekaně zemřel ve věku šedesáti dvou let jeden ze zakládajících členů skupiny Jablkoň, 

která u nás hrála v rámci kulturních akcí připravovaných Bažinou. Ač již řadu let se skupinou 

nevystupoval, byl autorem nebo spoluautorem velké části skladeb, které Jablkoň prezentovala 

a rozhodně ovlivnil její specifický zvuk a nevšední hudební směr.     

 

Maloskalská kaple na Pantheonu stále nepřístupná    

Jak jsem se zmiňoval v zápisech z minulých let, byla významná středověká památka Vranova, 

kaple na Pantheonu, závažným způsobem poškozena v roce 2010 při sesuvu opěrné zdi 

parkánu. Přes úsilí obce a hlavně pronajímatele hradu se dosud nepodařilo mezi skalním 

hradem a hradní kaplí obnovit část nádvoří a tu zprovoznit návštěvníkům. Zatím byl opraven 

a zpřístupněn vyhlídkový skalní okruh. K dokončení oprav stačí málo – peníze, ale ty se zatím 

nedaří ze žádných zdrojů získat. Hrad tak i pro letošní sezónu nemůže návštěvníky plně 

uspokojit.      

In-line dráha začala sloužit   

Od července letošního roku mohou sportumilovní občané města využívat asi pět set metrů  in-

line dlouhou trať v prostoru hřiště na kopanou a přilehlých kurtů. Náklady za výstavbu činily 

více než milion korun a byly hrazeny plně z rozpočtu města. Ač tím byl naplněn jeden z cílů 

plánu města, předmětem zájmu mnohem náročnějším je dovést trasu do Planského lesa. Ta by 

mohla v zimních měsících sloužit i milovníkům běžeckého lyžování. Dnes zdevastovaná 

střelnice ve zmíněném prostoru po nutných opravách a běžecké lyžařské tratě by jistě mohly 

přispět ke vzniku velmi atraktivního sportu, jako je biatlon.     

 

Bude se upravovat?   

S rozvojem bytové výstavby vyvstává problém, jak řešit požadavky mladých rodičů o 

umístění jejich dětí do mateřské školy. Dle zjištění zájem rodičů převyšuje stávající kapacitu 

předškolního zařízení přibližně o patnáct až dvacet dětí. Někteří rodiče totiž požadují umístit i 

své potomky mladší tří let. Město vidí cestu ze stávající složité situace v úpravě prostor pro 

jedno oddělení detašovaného pracoviště v budově základní školy na Ještědské ulici, což by 

v našem městě nebylo žádné novum. Oddělení mateřské školy zde bylo již za Rakousko-

Uherska i za I. republiky.   

 

Rychnov desátý    

Na závěr prvního pololetí roku byly v rámci Libereckého kraje vyhlášeny výsledky soutěže o 

tak zvanou Zlatou popelnici. Soutěž je zaměřena na vyhodnocení třídění komunálního 

odpadu, co vše je v dané obci tříděno a jak vedení obce spolupracuje v záležitosti separace 
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odpadů s pověřenými pracovníky Kraje Liberec. Soutěž je organizována ve spolupráci se 

společností EKO – KOM, která zabezpečuje pro obce nasmlouvání počtu potřebných 

separačních nádob. V soutěži obcí letos zvítězil Bedřichov, v soutěži měst Dubá. Naše město 

se umístilo, ač na jedince připadá plných 41,6 kg separovaného odpadu, na místě desátém. 

Šedesát tisíc a zaměstnávací pomůcky na dětské hřiště, což bylo první cenou, je zatím pro nás 

ještě značně daleko.    

 

Nezaměstnanost v pololetí roku    

S trochou nadsázky by se dalo parafrázovat, že strašidlo nezaměstnanosti víc než kdykoliv 

v jiných letech tvrdě zasahuje celý svět včetně naší republiky. Nás nejvíce zajímá, jak 

nezaměstnanost dopadá na pracovně aktivní obyvatelstvo okresu. V roce 2008 bylo na okrese 

poměrně dobře. Nezaměstnanost činila pouze 5 %, bez práce bylo kolem dvou tisíc šesti set 

lidí. O rok později stoupla nezaměstnanost na plných deset procent a téměř dvojnásobek lidí 

bez práce. V roce 2010, kdy na Jablonecku nezaměstnanost kulminovala s 10,9 %, hledalo 

práci přes pět tisíc lidí. Rok 2011 přinesl nezaměstnanost ve výši 8,2 %. Letos je zatím 

v pololetí roku 8,3 % nezaměstnaných, což představuje přibližně čtyři tisíce tři sta šedesát lidí.  

Přes uvedené údaje patří Jablonecko se svojí mírou nezaměstnanosti k nejlepším 

oblastem Libereckého kraje.    

 

 

Oprava mostu přes Mohelku u čp. 26    

V průběhu letních měsíců a v období podzimním došlo k rekonstrukčním pracím na mostu u 

čp. 26, který překlenuje říčku Mohelku na hlavním tahu Rychnov – Kokonín – Jablonec. 

Práce byly prováděny v souladu se žádostí MěÚ tak, že nejprve byla provedena oprava 

poloviny vozovky a po jejím dokončení druhá. Tak byla zabezpečena průjezdnost městem, 

aniž by bylo nutno vyhledávat různé objížďky. Opravována nebyla pouze vozovka, ale i velmi 

silně zkorodované a poškozené zábradlí. Práce byly hrazeny z rozpočtu Libereckého kraje a 

prováděla je firma Firesta.    

 

Pokos řepky    

Řepka se stala zřejmě hlavní zemědělskou plodinou Rychnovska, neboť opanovala pole, na 

kterých byly v minulosti ve většině případů pěstovány brambory (až na osmdesáti hektarech) 

nebo obilniny převážně pro hospodářská zvířata. Zda je to rozumné řešení především 

v záležitosti brambor, ukáže čas. Ale co se týče řepky, platí dnes více než jindy okřídlené: 

„Když o něco jde, tak především o peníze.“ Jako první se letos pustil do pokosu pan A. Miller 

z čp. 19 na svých polích na tzv. „selské straně“, o několik dnů později ho následovali 

zemědělci z Kokonína v prostoru pod Dobrou Vodou ve směru k železniční trati a kostelu. Jen 

plochy na Košovsku na polích obrácených k severozápadu ještě 19. srpna stály. Po řepce byly 

koseny i ostatní druhy obilí. Sklizni napomohly jasné a slunné dny, které koncem července a 

na počátku srpna panovaly.    

 

Opravy ulic a chodníků ve městě     
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V průběhu letních i podzimních měsíců došlo v prostoru města k opravám výtluků v řadě ulic, 

hlavně v Nádražní a na ni navazujících ulicích. Rozsáhlá byla oprava Husovy ulice od 

„kasáren“ ve směru k Pelíkovicím. Zde jistě své sehrála i skutečnost, že ulice byla 

„vyzdobena“ před opravami tabulemi, že silnice je v majetku Libereckého kraje. Všichni jistě 

přivítali rozsáhlé opravy chodníků od čp. 304 ve směru na Kokonín k domu 209. Dále byla 

položena nová zámková dlažba od domu čp. 79 až po dům čp. 62. Občané jihovýchodní části 

města by ještě rádi přivítali opravený chodník před bývalým Lidovým domem po ulici 

Smetanovu. Stávající chodník, spolu s neupravenou prostorou po této bývalé rychnovské 

restauraci, rozhodně hyzdí vstup do města. Jde však především o bezpečnost chodců, kteří 

jdou směrem na Pulečný, zvláště v zimním období. Opravovány a zateplovány byly i domy ve 

městě. Poměrně dlouhou dobu zdobilo průčelí a boční část  čp. 537 (stávající pizzerie) lešení. 

Někteří občané zateplovali své domy, jak tomu bylo například v ulici Truhlářské či Občanské.   

 

Krádeže v okolí    

V průběhu měsíců května až července došlo v obvodu policistů našeho města k několika 

krádežím. Posledního května vnikl do rekreační chalupy v Rychnově zatím neznámý zloděj. 

Vypáčil zámek u garáže a jí se pak dostal do domku, kde si „vybral“ věci za zhruba čtyři 

tisíce korun. Byl to zřejmě zloděj „gentleman“. Pokud ne, asi se v něm hnulo svědomí a lup 

naházel do roští poblíž stavení. Z 26. na 27. května neznámý chmaták kradl v zahradní chatce. 

Zalíbilo se mu nejrůznější elektrické nářadí v celkové hodnotě třiceti osmi tisíc. Pokud bude 

zajištěn a odsouzen, mohl by od soudců „vyfásnout“ až dva roky natvrdo. Jinému „šikulkovi“ 

se zalíbilo v Maršovicích motorové kolo. Vnikl do garáže a nic mu nezabránilo v tom, aby 

v bezpečné vzdálenosti kolo nastartoval a zmizel s ním neznámo kam. Tentokrát by zloděj 

mohl, pokud mu nebude přiznána polehčující okolnost (například nerozumné mládí), dostat až 

pět let v žaláři.      

 

Střet dvou pekařských aut    

U odbočky k našemu městu došlo 26. července ke kuriosnímu střetu dvou pekařských aut, 

která přivážela v ranních hodinách pečivo a chléb do místních obchodů. Řidiči zřejmě 

spěchali, možná, že se jeden druhému snažili dokázat, kdo je pekařským králem Rychnova a 

silnic k nim. Faktem je, že ke srážce došlo proto, že řidič jedoucí v závěsu nedokázal včas 

dobrzdit svoji dodávku. Řidiči vyvázli nezraněni, ale výsledkem jejich střetu byla škoda zatím 

odhadnutá na více než půl milionu korun. V místě střetu se povalovaly přepravky s pečivem, 

mnohé pečivo po příkopech v okolí. Problémem však bylo komplikované poškození 

palivového systému jednoho z aut, z něhož vytékaly pohonné hmoty do okolí. Následky 

nehody byly odstraňovány více než čtyři hodiny. Ale to již dávno dorazila do města jiná auta 

s náhradním pečivem.   

 

Bouřka ničila      

Silná bouřka, která proletěla 4. srpna Libereckým krajem, po sobě zanechávala spoušť 

popadaných stromů, leckde částečně ležících přes komunikace. Poškozený rozvod 

elektrického proudu a jeho výpadky na mnoha místech skutečně s vypětím sil odstraňovali 

pracovníci elektropodniku. Nejvíce byla poškozena oblast Jablonného, poblíž nás pak 

Turnovsko. Přímo v našem městě se bouřka chovala umírněně, ač proudy dešťové vody, které 
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vtrhly do potoků i Mohelky, jejich toky zvedly. Nepříjemné bylo bláto a nejrůznější klacky a 

větve, které zatarasily silniční vpustě i okraje silnic. A tak se z přílivu vody později radovali 

houbaři, kteří domů přinášeli celkem solidní množství hřibovitých hub.    

 

Budou mít nový hasičský vůz   

Zastupitelé města dne 6. srpna rozhodli uvolnit finance na nákup nového požárního vozu pro 

místní hasiče v částce do 1,2 milionu korun. Nový hasičský vůz je vlastně chimérou, která 

členy jednoty doprovází desítky let. Stará vozidla, která místní hasiči pečlivě opravují a 

s nimiž dosahují pravých divů, zcela jednoznačně dosluhují. Zlepšení vybavenosti novou 

technikou je nutné. Už i proto, že rychnovští hasiči ze zásahové jednotky patří k nejlepším 

nejen na Jablonecku, ale i v místech, kam je k požáru dispečink Libereckého kraje dislokuje. 

Nyní jde jen o to, aby se jejich tužby co nejdříve naplnily.   

 

Park na náměstí   

Na základě doporučení výběrové komise a po rozhodnutí rady města byla vybrána k realizaci 

úprav parku na náměstí před čp. 800 firma IZOTRADE, s.r.o. Dostala vskutku šibeniční 

termín dokončení první etapy úprav nejpozději do rychnovské pouti, což jsou vzhledem 

k termínu schválení 6. srpna necelé dva měsíce.    

 

Kokonín nechce čističku    

Vzhledem k námitkám kokonínských občanů a jeho osadního výboru v záležitosti čističky 

odpadních vod ve vytypované prostoře skončila celá záležitost na krajském úřadu, který vše 

znovu posoudí. Jablkem sváru je i nadále spor o vhodnosti místa pro čističku. Kokonínští 

nechtějí přihlédnout ani k nabídce MěÚ Rychnov, jak jsem se již v zápisu zmiňoval. Pro 

budoucnost uvádím, že Kokonín má kolem dvou tisíc obyvatel a více než 40 % z nich odvádí 

splaškové vody tzv. naostro do Mohelky. Jen málo občanů disponuje čističkami. Pouze díky 

tomu, že se Mohelka proplétá lučinami v dolní části Kokonína a především „pulečenským 

lesem“, kde dochází k jejímu samočištění, přitékají do Rychnova poměrně kvalitní vody, ve 

kterých dosud žijí i pstruzi. Jenže i v tomto případě platí pro Kokonín: „Košile bližší než 

kabát.“         

 

Služby občanům   

V našem městě se můžeme setkat nejen s bezplatným odvozem nebezpečných látek a 

možností dát do sběrny vysloužilé elektrospotřebiče, ale přibližně třikrát až čtyřikrát do roka 

přijíždí sběrné auto, kde pracovníci vykupují startéry, elektromotory, alternátory a barevné 

kovy včetně odpadních měděných drátů i autobaterií.  I tato činnost napomáhá zlepšit pořádek 

ve městě. Není tomu totiž tak dávno, kdy mnozí řidiči „ukládali“ vysloužilé a poškozené 

baterie do Mohelky. Zdá se, že i umístění sběrného dvora za sportovní halu dnes nutí ty, 

kterým se nechtělo až za bývalé depo lesů, aby sem dávali vše, co je doma nepotřebné. I 

kontejnery na různý odpad plní svůj úkol.    
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Deset let od povodní    

V letošním roce na počátku srpna uplyne plných deset let od ničivých záplav, které 

devastovaly okolí nejen velkých řek, ale i obyčejných potoků a potůčků. Pod vodou se octly 

nejen České Budějovice, ale i Ústí nad Labem, stejně jako Praha a její metro, či Plzeň nebo 

část Pardubic i se Spolanou. I v průběhu dalších let se voda občas nekontrolovatelně valila 

republikou a brala lidem vytvořené hodnoty a často i životy. Je dobře, že se vyvinulo tolik 

úsilí, aby bylo podobným jevům zabráněno. 12. srpen 2002 a dny následující však zůstanou 

navěky zapsány v historii nejen naší republiky, ale i v podstatné části Evropy.   

 

Závodící perseidy   

Období kolem poloviny srpna bychom mohli nazvat závodištěm perseid. Proudy drobných 

částeček vyletující ze souhvězdí Persea končí svůj „život“ jako svítící čáry v atmosféře Země. 

Jejich vpád začal v letošním roce kolem 12. srpna, nejsilnější roje vlétaly do naší atmosféry 

v den následující. Bylo jich dle odborníků kolem sedmdesátky za hodinu. Vzhledem k tomu, 

že oblohu osvětlovaly od 12. do 24. srpna tedy více než úctyhodný počet. Kdysi lidé o 

perseidách mluvili velmi poeticky jako o slzách svatého Vavřince. To proto, že se objevují 

kolem jeho svátku. Lidová moudrost pravila, že v okamžiku pádu meteoritu je třeba si něco 

přát. Přání se určitě naplní.      

 

 

Návštěva z České televize   

15. srpna navštívil se štábem pracovníků České televize naše město známý reportér a autor 

řady velice zajímavých knih pan Mottl, který na Liberecku a Jablonecku natáčel dokument o 

existenci pracovních táborů včetně poboček koncentračního tábora Gross Rosen. Doprovázel 

ho pracovník Severočeského muzea Liberec pan Lacina, který se svým spolupracovníkem 

panem Rousem připravili v muzejních prostorách krajského města k tomuto tématu výstavu 

fotografií a dochovaných artefaktů. Kronikář města v televizním dokumentu mluvil o 

existenci pobočky tábora Gross Rosen v našem městě a neskutečně těžkých životních 

podmínkách v něm. Pořad byl později vysílán i v České televizi v rámci cyklu o řádění 

nacistů v naší oblasti za II. světové války. Vedle prostor koncentračního tábora natáčeli 

pracovníci i některé materiály z míst, která byla s jeho existencí spojena včetně místních 

památníků. Pan Mottl vyjádřil své kritické připomínky k péči o prostory, kde dle pracovníků 

polského Zbovidu položilo své životy nebo se stalo nezvěstnými na šest set dvacet 

koncentráčníků z dvanácti set, kteří rychnovským táborem prošli.    

 

Chytrý pejsa    

V polovině srpna se po Ještědské ulici projížděl v nočních hodinách na neosvětleném 

motocyklu neznámý muž. Ale Rambo na dvou kolech měl „smůlu“. Po Ještědské 

v inkriminované době projížděla i policejní hlídka, která ho stavěla.  Ten však přidal plyn a 

v noční tmě mizel směrem na Rádlo a odtud k Milířům. Při divoké jízdě stačil ještě u 

koupaliště na Rádle narazit do zaparkovaného osobního auta. Nakonec mu nezbylo nic jiného, 

než aby vyrazil po svých. Ukryl se za jedním domem. Nepočítal s tím, že si cvičený pes, který 
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seděl se svými páníčky v autě policie, s takovým naivkou velmi rychle poradí. Nakonec se 

ukázalo, že jde o recidivistu, který má na svědomí nejen vloupačky, ale zřejmě se mu líbí i 

motocykly. Navíc v týž den kradl v našem městě. Ze zaparkovaného vozidla si odnesl lup 

v hodnotě více než třicet tisíc korun. Příslušníkům policie se podařila zásluhou jejich psa 

dobrá a rychlá akce.      

 

Pokácení stromů a keřů před domem čp. 800   

20. srpna se v centru města v parku u čp. 800 rozhučely motorové pily, které nemilosrdně 

pokácely stromy, o nichž rozhodl projektant parkových úprav a jejichž pokácení posvětila i 

rada města. Pak do „parku“ nastoupil bagrista, který vše shrnul na hromadu. Kam zmizely 

pokácené kmeny, bůh suď, ale nákladní auto odvezlo pouze větve a vytrhané kořeny. Do 

parku pak byla navážena suť, jejíž původ zná zřejmě jen dodavatel akce a zadavatel. 

Připravená plocha byla dlážděna zámkovou dlažbou k nelibosti mnoha občanů. Ti vyslovovali 

názor, že se betonová plocha do parku nehodí, mnozí s nadsázkou tvrdili, že je připravován 

heliport města. Kritice bylo podrobeno pokácení památeční lípy, která byla v parku vysazena 

28. října 1968 na počest padesátiletí vyhlášení Československa. Tehdy, krátce po vysazení, 

byla jedním občanem města zlomena, ale znovu došlo k zasazení jiné. V letošním roce byly 

po čtyřiceti čtyřech letech její dny sečteny. Nepříliš kvalitní strom v její blízkosti zůstal tohoto 

zásahu ušetřen. Práce pokračovaly poměrně rychle, zámková dlažba rostla jako z vody, ale již 

ne jako park, ale jako pokračování betonového náměstí. V době, kdy do Rychnova zajížděly 

první pouťové atrakce, na nové ploše parkonáměstí vesele vystávala auta, až do doby než byla 

plocha označena zákazem parkování a místní policista zde prováděl dohlídkovou činnost. 

Dodatečně vyšla v Rychnovském zpravodaji o akci informace starosty města. Zájemci z řad 

občanů se mohli zúčastnit i jednání zastupitelstva, kde byla řešena otázka budoucí podoby 

celé plochy.       

Jablonecko v bouřkách    

Dny kolem 20. srpna patřily i na Jablonecku k nejteplejším z letošního léta. Teploty 

v odpoledních hodinách šplhaly vysoko přes třicítku, na slunci bylo jako v oblastech 

Středozemního moře. Dle měření byla nejvyšší teplota zjištěna v Dobřichovicích (Praha – 

západ), kde dosáhla 40,4 stupně Celsia. Není divu, že nejteplejší dny většinou končily silnými 

bouřkami. Rovněž Jablonecko bylo bičováno desítkami výbojů, které děsivě osvětlovaly 

přírodu i obce. Zvláště bázlivější povahy se především z nočních bouřek příliš neradovaly.           

 

Kraj má vlastní dukát – krajánek   

I Liberecký kraj má od konce srpna svoji měnu – dukát s něžným názvem krajánek. Jeho 

nominální hodnota je čtyřicet korun, sběratelská rozhodně vyšší. Do oběhu šlo 26. srpna 

dvacet tisíc kusů, ale po nich se brzy slehla zem. Zájem o něj projevili turisté stejně jako 

numismatici, dukát se stal vítaným dárkem i suvenýrem. Autorem návrhu s vyobrazením 

Bezdězu a Trosek na jedné straně a znakem Libereckého kraje na druhé se stal Asmat 

Baltaev, student Vyšší odborné školy mincovní a medailérské tvorby z Jablonce nad Nisou, 

bohem nadaný výtvarník až z daleké Čuvašské (Suvarské) republiky. Ražbu nemohl provést 

nikdo jiný než Česká mincovna z Jablonce nad Nisou.    
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Krajské volby   

25. srpen byl posledním dnem registrace kandidátských listin do krajských voleb ve dnech 12. 

a 13. října. V Libereckém kraji v nich chce kandidovat celkem dvacet politických stran a 

uskupení, jež reprezentuje 762 kandidátů. Pro zajímavost uvádím, že při posledních volbách 

to bylo 542 kandidátů ze čtrnácti stran a hnutí. Za specifikum lze pokládat skutečnost, že 

především silné politické strany postavily do funkcí lídrů ženy: ODS - E. Bartoňovou, ČSSD -

L. Kadlecovou, KSČM - S. Mackovou, Strana pro otevřenou společnost - L. Vajnerovou, 

Starosty pro Liberecký kraj ale bude reprezentovat M. Půta. Z rychnovských občanů se na 

kandidátce starostů objevuje i jméno Ing. F. Chlouby, jehož velký billboard jsme měli 

možnost vidět na vývěsní tabuli u kostela, Stranu pro otevřenou společnost – Zemanovce 

reprezentuje M. Kyzyvát, bývalý pracovník Kokonínské zemědělské, a. s. Na programu voleb 

jsou v podzimních dnech i volby do Senátu ČR. Celkem čtyřicet sedm osobností se 

z Libereckého kraje utká v boji o poslanecké lavice za severo-východočeskou oblast, kterou 

tvoří Jablonecko, Náchodsko, Mladoboleslavsko s částí okresu Semily, dále Chrudimsko a 

Svitavsko.   

 

Letní ceny benzinu    

Stále rostoucí ceny ropy na světových trzích a nesmyslně vysoké marže prodejců u 

benzinových pump doslova vyhánějí peníze z kapes majitelů dopravních prostředků, ať již 

osobních nebo nákladních. Nejprodávanější benzin natural stál v létě v průměru 37,40 koruny, 

nafta pak 36,62,- Kč. Na řadě míst ceny naturalu koketovaly i s hranicí 39,00 korun a nafta 

byla prodávána za 37,50, jak tomu bylo například v Praze a při hlavních tazích v celé zemi. 

V Libereckém kraji se natural prodával za 37,22,- Kč, ropa pak za 36,77. Nejlaciněji bylo na 

Ústecku, kde řidič za litr naturalu zaplatil 36,82 a za naftu 35,96,- Kč. 

 

Nezaměstnanost koncem léta    

Ač dle analytiků mělo dojít v letních měsících ke zlepšení, nezaměstnanost stoupala a na 

počátku září dosáhla celostátně 8,3 %. Jen pár stovek lidí chybělo do půl milionu 

nezaměstnaných. Republikový průměr je však překračován ve čtyřiceti čtyřech okresech. 

Nejhůře je na Mostecku, kde nemá práci 15,8 % lidí, nejnižší míru nezaměstnanosti kolem 3,3 

% vykazují pražské okresy. Podporu v nezaměstnanosti v této době pobíralo na devadesát dva 

tisíce lidí, což však je pouze 18,9 % všech evidovaných. V republice stále více roste armáda 

bezdomovců a lidí žijících na pokraji společnosti. Nezaměstnanost v Libereckém kraji stoupla 

na 9,6 %, evidováno bylo na dvacet dva tisíce osob bez práce. Tradičně nejhůře na tom je 

Českolipsko s mírou nezaměstnanosti 11,1 %. 

 

Před šedesáti lety vznikl Liaz   

Na doplnění, proč vzrostla nezaměstnanost na Jablonecku, uvádím historii největšího podniku 

bývalého okresu, kterému letos po šedesáti letech života i skomírání definitivně odzvonil 

umíráček. Ale ještě na konci osmdesátých let Liaz spolu s Avií Letňany a kopřivnickou 

Tatrou byly více než rodinným zlatem naší republiky a její hospodářské produkce.        

V Liazu po dobu jeho existence nacházela práci řada občanů našeho města. Liaz se 

v Rýnovicích začal organizovat roku 1952, odštěpné závody pak měl v Mnichově Hradišti a 
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libereckém Hanychově. Po několika letech existence se pod křídla Liazu dostal závod 

v Mělníce, ve slovenských městech Zvolenu a Velkém Krtíši, vysokomýtská Karosa i 

choceňský výrobce chladírenských vozů tohoto typu, dobře se vyvíjela kooperace s podniky 

v zahraničí, najmě v Bulharsku. Od roku 1953 začalo v dobách největší produkce z výrobních 

linek Liazu sjíždět ročně v průměru na osmnáct tisíc těžkých nákladních aut. V počátcích byla 

vyráběna auta Škoda RTO 706 v celé řadě modifikací, později legendární řada RT Trambus. 

Počínaje rokem 1990 začal podnik s velmi dobrým zázemím včetně vlastních výzkumných 

pracovišť  výrazně upadat. Za dva roky se jeho produkce snížila na pouhé čtyři tisíce dvě stě 

aut. Rokem 1992 se podnik stal akciovou společností a o jeho záchranu se měl postarat 

německý Mercedes. Leč košile bližší než kabát, jednání ani zbla nevedla ke kýženým 

závěrům. Mercedes dělal vše pro to, aby zničil svého vážného konkurenta. Počátkem roku 

1995 se majoritním akcionářem stala Škoda Plzeň. Podnikatel L. Soudek však dovedl Liaz do 

téměř dvoumiliardového schodku a do konkursu na jaře 2001. Neuspěl ani slovenský 

podnikatel J. Majský, který umírající podnik koupil, ale po roce vyhlásil jeho likvidaci. 

Nezdařily se ani další pokusy, a tak se poslední Liazkou stal asistenční vůz pro dakarský 

závod závodníka M. Macáka. Pak už jen na budovách kdysi slavného Liazu povlávaly 

transparenty s nápisy oznamujícími možnost pronájmu hal a kanceláří i jednotlivě. Škoda 

Liazu. Pro okres i celou republiku byl stejně jako sklářská a bižuterní výroba a textilní 

produkce více než vlajkovou lodí národního hospodářství. Pláč nad zaniklou výrobou je 

naprosto zbytečný. Vydělali na ní především zahraniční podnikatelé v oblasti automobilového 

průmyslu. O práci bohužel přišlo několik tisíc lidí.  

Když již píši o zanikajících podnicích Jablonecka nelze se nezmínit o tom, že srpen se stal 

konečnou pro textilní produkci tanvaldské Seby. I Seba musela koncem srpna letošního roku 

vyhlásit svůj konec. Jen obtížně se ke svým penězům dostávali pracovníci z Mezivodí a 

Velkých Hamrů, posledních fungujících podniků. Textilní magnát Liebig jistě takový konec 

nikdy nepředpokládal, když se pouštěl do tvrdých půtek o místa, kde zamýšlel postavit své 

továrny. Lidé žijící po Kamenici a Jizeře, kde všude stály podniky Seby, rovněž ve stovkách 

případů přišli o práci, peníze i životní jistoty.        

 

Noví prvňáci    

Do školních lavic letos 3. září zasedlo v naší škole celkem třicet devět nových žáků – 

devatenáct dívek a dvacet chlapců. Vzhledem k vysokému počtu byly děti rozděleny do dvou 

tříd. Prvňáci jsou se školou dobře seznámeni ze společných akcí bývalých předškoláků a žáků 

1. třídy i z průběhu zápisu v únoru letošního roku. Vítání byl pochopitelně účasten ředitel 

školy i třídní učitelky. Členky SPOZu pro začínající žáky připravily řadu drobných dárků. Na 

první vstup svých děti do školského zařízení se samozřejmě přišli podívat i jejich rodiče.   

 

Rychfest 2012    

Ani finanční problémy loňského roku při I. Rychfestu neodradily pořadatele od jeho druhého 

pokračování. A tak se 1. září rozduněly v prostoru za nádražím melodie souborů, které do 

Rychnova zavítaly. Vše tedy zdánlivě zůstalo při starém, jen vstupné se snížilo jako u Baťů na 

99 korun a výrazně se ztenčil počet vystupujících skupin. Letos zájemcům hrály JUDAS 

PRIEST REVIVAL, TĚLA, MANDRAGORA, NOU KOMENT, XAKRU, THE BROKEN 

DAM, POST PUBESCENTOS, TRES UDOS – RUN´N´DÁL a bez přestání hřímající 

videodiskotéka DJ Mirka Raise. Partnery akce letos byly Liberecký kraj, IMP, BIG SHOCK!, 
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DIRAMI, ASYX, H. MAMUTA, Zabezpečovací anténní a satelitní technika M. Pfeifera, 

Zateplování budov V. Hraše, Odtahová služba Melichar, Autoservis Tomáš Horna a František 

Polesný. Rovněž i město Rychnov poskytlo ze svého rozpočtu finance.   

 

Na slavnostech v Polsku   

2. září vyrazila opět delegace našeho města a někteří občané spolu s členkami TPS Magdalena 

na dožínkové slavnosti v polské Gromadce, konkrétně v Rožince. Až po v této oblasti 

obvyklém úvodním tanečním vystoupení obou starostů předvedly své umění členky 

Tanečního a pohybového studia Magdalena. Oba představitelé pak hodně a vhodně řečnili a 

rozhodně nešetřili vzájemnými komplimenty. Dožínkové slavnosti se nemohly obejít bez darů 

země, ať se již jednalo o tradiční věnce z obilí, chléb či různé druhy zeleniny. Mnozí členové 

naší delegace si pochvalovali i tekuté výdobytky, které rozvazovaly jazyky. Místní pak 

předvedli vše, co se snoubí s dožínkovými slavnostmi včetně vystoupení polského folklorního 

souboru. Spokojenost jistě vládla na obou stranách.      

 

Pančovaný alkohol    

Zářijové dny zahájily v naší republice vlnu pančovaného alkoholu v ohromném rozsahu. 

Tisíce lahví s jedovatým metanolem ohrožovaly životy nebo vážně škodily zdraví stovkám 

lidí. Zdravotní orgány a hlavní hygienik ČR byli přinuceni vyhlásit počátkem září věc u nás 

nevídanou - plošnou prohibici. Ta však byla 27. září zmírněna. Ale stále umírali lidé po požití 

alkoholu, který již měli zakoupený doma. Policejní orgány dále nacházely nejen desítky, ale i 

tisíce lahví již připravených na expedici i hektolitry metanolu, který čekal nejen v kanystrech, 

ale i v cisternách na zpracování. Na pančovaný alkohol zemřelo kolem čtyřiceti lidí, řada 

utrpěla ztrátu zraku, na žaludeční i jiné problémy nehledě. U nás v Rychnově se podobný 

případ nevyskytl.                           

 

Lesní zvěř stálým nebezpečím pro řidiče   

O tom, že i sebemenší remízky poblíž silnic mohou skrývat nebezpečí v podobě lesní zvěře, 

konkrétně srn a černé zvěře, se přesvědčila v ranních hodinách 4. září u Dalešic řidička 

Volkswagenu Golf. Ani přes usilovné intenzivní brždění nedokázala zabránit střetu se srnkou, 

která nenadále přeběhla před jejím autem. Škoda byla znalcem odhadnuta na patnáct tisíc, 

srnka střet nepřežila.   

 

Ukradli sochu    

Prakticky v předvečer vzpomínkové výstavy malířské a sochařské tvorby bývalého místního 

lékaře MUDr. J. Šnajdra zřejmě dvojice zlodějů téměř za bílého dne ukradla jeho dřevěnou 

plastiku ze zahrady na Dobré Vodě, kde žije jeho manželka. Ač je socha poměrně těžká a 

proti odcizení byla ukotvena v betonovém podstavci, dvojice sochu nemilosrdně vyrvala. 

Zřejmě jim ani nevadilo, že hlavu plastiky urazili a ta spadla opodál do křoví. Oběma 

zlodějům, údajně muži a ženě, hrozí v případě dopadení až dva roky žaláře.    
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Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu   

Podzimní akce sběru nebezpečných složek komunálního odpadu byla opět konána ve 

spolupráci města se Severočeskou komunální společností. Akce jsou již natolik vžité, že na 

příjezd sběrných vozidel na pěti stanovištích ve městě čeká řada netrpělivých občanů. Jak by 

také ne. Zbavit se věcí, které většinou nikde neberou, nikam s nimi daleko nejezdit a navíc za 

odvoz nic neplatit je výhodné.    

 

Cesta lesem Divokého západu   

Občanské sdružení Rychnováci dětem vymýšlí pro naše občánky na konci prázdnin zpestření 

před školními dny. Organizuje pro ně v Planském lese stezky s tematicky zaměřenými úkoly. 

Nejinak tomu bylo i letos 8. září, kdy mohly děti absolvovat Cestu lesem Divokého západu. 

Více než dvě stě malých, ale i odrostlejších dětí ve stylových oblecích si ověřilo, jak se rýžuje 

zlato, střílí ze vzduchovky i luku, že práce s nefalšovaným lasem není vůbec jednoduchá 

stejně jako práce honáků dobytka. V místě startu i cíle je přivítal i „saloon“ s dlouhým 

pultem, na němž klouzaly skleničky s nealkoholickou whisky. Iluzi amerických průkopníků 

vykouzlilo i vystoupení skupiny country tanečníků z Jablonce nad Nisou se svými 

kovbojskými tanci i možnost osobně osedlat a projet se na koních. Děti i odvážní rodičové 

přímo dychtili po svezení na rodeobýkovi. Jen málokomu se podařilo udržet alespoň chvíli na 

hřbetě nezkrotného zvířete. Každý pád, zvláště „dospěláka,“ byl bouřlivě aplaudován a 

provázen salvami smíchu přihlížejících. To, co jsme my jako děti prožívali při čtení 

rodokapsů a mayovek, dnešní rychnovské děti mohly prožít na vlastní kůži.    

 

Přepejskováno a překočkováno    

V našem městě není jen přehodinováno (pokud ne přímo přeorlojováno), neboť již plných 

sedm chronometrů slouží veřejnosti, leč většinou se neshodují v udávaném čase, ale i 

přepejskováno a překočkováno. Plných dvě stě padesát občanů platí na MěÚ příslušné 

poplatky za své čtyřnohé kamarády. Někdy je v rodinách i více než jeden, čas od času 

štěkající tvor. Možná, že někteří jedinci za svého miláčka zapomenou i zaplatit. Přesto při 

počtu zhruba dvou tisíc pěti set občanů je průměr domácího zvířátka na každého desátého 

občana více než slušný. Ač jsou po městě umístěny schránky na jejich exkrementy a občas i 

igelitové sáčky na ně, čas od času nutno s trochou vzteku otřít podrážky svého obutí od 

nepříjemně páchnoucí hmoty. Většina chovatelů své oblíbence řádně venčí a vodí je na 

vodítku, řada občanů jim však dopřává naprosté volnosti. Alespoň po nich nemusejí uklízet. 

Rovněž kočky ve městě nechybějí. Ty se na rozdíl od většiny psů potulují zcela svobodně, 

samostatně a nekontrolovatelně po všech místech města. Zdá se mi však rozhodně přehnané, 

že právě ony ve městě vytvářejí jakési teroristické gangy, které znečišťují místa většinou u 

nově postavených domů a zařízení, jak o tom píší ve své petici občané rychnovského 

megadomu čp. 800. Jejich demarše však nedošla u zastupitelů a starosty města kýžené odezvy 

a likvidace či případné vystěhování čtyřnohých „obyvatel“  města se konat nebude. Stejné 

přání jako obyvatelé domu čp. 800 mají i občané, kteří se zamilovali do svých domů. Ti si 

zatím ulevují inteligentními vzkazy na vrátkách pečlivě udržovaných zahrad jako třeba: 

„Choďte si o . . ávat svůj dům (zahrádku apod.) jinam,“ což často najdeme v oblasti nové 

výstavby nad hřištěm na kopanou, ale i uprostřed města. Málo platné. Pes je součástí života 

lidí po tisíciletí a v současnosti je jistě i v módě. Rychnov je sice městem, ale kočka nebo pes 

i na sídlištích a v honosných domech patří ke koloritu místa.                         
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Magdalena zapisovala    

Taneční a pohybové studio Magdalena zapisovalo 11. září nové adepty do svých řad nejen 

v Rychnově, ale i v Jablonci nad Nisou v budově bývalé základní školy ve Floriánově ulici. I 

letos se ukázalo, že je o její způsob přípravy dětí ze strany rodičů velký zájem. Je nesporně 

dán zaujetím pedagogických pracovníků pro práci s dětským kolektivem a výbornými 

výsledky na soutěžích celostátního charakteru a skutečností, že taneční studio má dobré 

renomé i v zahraničí. Počtem svých členů již od 4. třídy překoná řadu škol okresu včetně naší.       

 

Dny evropského kulturního dědictví   

15. září se letos stalo dnem, kdy na mnoha místech republiky proběhly akce, které souvisely 

se Dny evropského kulturního dědictví. V Jablonci nad Nisou byly otevřeny pro zájemce 

dveře radnice, střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, městské knihovny, divadla, stejně 

jako většiny kostelů. Přímo před zraky návštěvníků vznikaly v SUPŠ jablonecké groše 

k uctění památky architekta K. Güntera, autora řady jabloneckých budov. Své památky 

otevřelo město Železný Brod. V tomto městě byla bohatě navštívena akce Skleněné městečko 

s ukázkami sklářské tvorby a přehlídkou produkce dosud pracujících sklářských firem. 

V Krásné na návštěvníky dýchlo kouzlo zázračného lékaře Kittela. Stejně jako císaře Josefa 

II. podmanily návštěvníky obce pohledy až k dalekým Krkonoším, lákala i prohlídka kostela 

sv. Josefa. Nejeden návštěvník si odnesl léčivou vodu z nedaleké studánky. I naše město se do 

této akce přihlásilo otevřením místního kostela sv. Václava, patrona země české. Bylo možno 

zajít do míst, kam byl přemístěn jeden z nejstarších rychnovských křížů – tzv. Ullrichův. 

Protože se ne všichni budou moci o jeho historii dočíst v kronikách mých předchůdců W. 

Preisslera a pana J. Simmra uvádím v letošním zápisu alespoň stručný zápis události, která 

vedla k jeho postavení v návaznosti na rok 1704. V onom roce totiž došlo ke krádeži značné 

finanční sumy v době, kdy bohatý majitel domu čp. 28 Ullrich byl v kostele a doma zůstala 

jen jeho žena s dětmi. Tu suroví zloději donutili vydat peníze, které se v domě nacházely. Po 

několika letech byl majitel domu pozván k neznámému muži, zřejmě jednomu ze strůjců 

zločinu, až do dalekých Německých Budějovic. Zde mu neznámý člověk vyplatil značnou 

částku peněz. Ta Ullrichovým posloužila k výstavbě dobře prosperujícího výčepu. Své 

potomky pak Ullrich zavázal k tomu, aby na místě, kde ke krádeži došlo, až jim to bude 

finančně možné, vystavěli památník ke cti Boží. Jeho přání splnil až pravnuk v roce 1804, 

který mimo jiné nechal do soklu kříže vytesat i své jméno. Jeho potomci se o kříž pečlivě 

starali a přibližně po padesáti letech ho nechali renovovat. Když rodina Ullrichů po pruské 

válce z Rychnova odešla, o kříž stejně dobře pečovali Sensovi z nedalekého mlýna. V roce 

1885 výčep, hojně navštěvovaný rychnovskými muži, vyhořel, ale kříž zůstal nadále stát. Kříž 

byl znovu renovován před několika lety a vysazeny u něj dvě lipky. Dnes však na svém 

původním místě nestojí. Dům byl prodán a tato více než dvě stě let stará památka byla 

přesunuta do břehu mezi domy čp. 26 a 28. Stávající nové místo bývalo v minulosti zarostlé 

maliním a nejrůznějšími náletovými dřevinami. Na straně druhé zde rostly jedny 

z nejkrásnějších a nejmohutnějších rychnovských stromů. Dnes však o jejich existenci mohou 

vypravovat stejně mohutné pařezy, které však prostor rozhodně nekrášlí. V tomto období je na 

řadě míst republiky připomínán i Den architektury. Ač by se to mnohému nezdálo, i 

v Rychnově máme řadu staveb, které by se svými stavebními i technickými zajímavostmi 

mohly pochlubit, ať se již jedná o železniční viadukt či místní továrnu nebo stavby 

v pojizerském stylu či ve stylu secese. 
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Smrt dívky    

Každá smrt mladého člověka dokáže otřást nejen jeho nejbližšími, ale i širokým kolektivem 

lidí, kteří ho znali. Zvláště silně zasáhne všechny kolem, když zemře rukou svých rodičů. 

Takový případ, který Jablonecko nepamatuje desítky let, se stal letos 15. září v Jablonci nad 

Nisou. Otčím dvanáctileté dívenky zřejmě z důvodu chorobné žárlivosti vůči dívčině matce, 

která odjela pracovat do zahraničí, několika bodnými ranami do hrudníku ukončil život 

hudebně a prospěchově nadané dívenky, a to údajně před zapnutou webovou kamerou. 

Nenávistnou vraždu sledovala v Arabských emirátech matka malé nešťastnice, která tam 

pracuje jako zdravotní sestra. Muž byl krátce po činu zatčen, nyní čeká na soudní rozhodnutí. 

 

Spirituál v novém     

V předvečer oslav třistaletého vysvěcení kostela svatého Václava (ale možná také již 28. 9. 

1711, snad i 28. 9. 1712 – v datu se rozcházejí kronikáři i církevní zápisy) vystoupil dne 21. 

září v našem městě věhlasný soubor Spirituál kvintet, tentokrát ve zcela nové podobě – Z. 

Tichotová, V. Součková, J. Holoubek, D. Vančura, J. Cerha, P. Peroutka a J. Tichota, který je 

uměleckým šéfem skupiny. Jak známo, Spirituál vtrhl do české hudby již v roce 1960 se 

svými renesančními i trampskými písněmi. Za „zlatý věk“ jejich činnosti lze pokládat období, 

kdy v řadách členů souboru vystupovali legendární zpěváci K. Zich a bratři Nedvědové. 

Skupina má jako jedno z mála hudebních těles právo vystupovat v Rychnově v místním 

kostele pro nesporné zásluhy o jeho opravy. Vystoupení souboru a navíc v kostele vždy táhlo 

jeho obdivovatele. Nejinak tomu bylo i letos. 

 

Úklid Jizerek       

Již dlouholetou tradici má pravidelný podzimní úklid Jizerských hor letos konaný ve dnech 

22. a 23. září. Podílejí se na něm i někteří mladí lidé z našeho města, kteří pracují ve 

skautském hnutí v Jablonci nad Nisou. Že jde o akci potřebnou, potvrzují desítky pytlů 

odpadu nejrůznějšího druhu, a to nejen kolem turistických tras a poblíž míst s občerstvením.        

 

Chybějí školky, ulevit mají neziskové dětské skupiny   

Vzhledem k nedostatku míst v předškolních zařízeních schválila vláda koncem srpna vznik 

dětských skupin, které by měly být určitou alternativou mateřských škol a jeslí. Měly by 

mimo vlastní výchovnou práci s dětmi předškolního věku umožnit rodičům, zvláště ženám, 

vstup do zaměstnání. Dle ministerstva práce a sociálních věcí může mít taková skupina 

sníženy nároky na hygienické předpisy, nerozhoduje stupeň vzdělání či kvalifikace učitelky. 

Rozhodující je zájem o práci s malými dětmi a jejich správné vedení. Důraz je mimo jiné 

kladen na neziskovost, rodiče by měli platit pouze náklady v procesu péče o děti. To se mi ale 

při současné honbě za penězi zdá značně idealistické. Leč v průběhu roku jsme po Rychnově 

mohli vidět chodit takovou neformální skupinku dětí. Pečovala o ně bývalá jablonecká 

ředitelka mateřské školy a naše občanka paní Opatřilová. Po dlouhou dobu visely na řadě míst 

i informace mladé ženy, která rovněž nabízela hlídání dětí.         
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Korupce stále ohrožuje hospodářství Česka 

Ve zprávě za rok 2011 informuje BIS o neprůhledných veřejných zakázkách, 

zmanipulovaných výběrových řízeních, tvorbě zákonů pod kontrolou zájmových skupin a 

korupci od úrovně obcí až po nejvyšší politická patra země, což vážně ohrožuje ekonomické 

zájmy našeho státu. Zpráva postihuje konkrétní údaje o několika firmách i se státní účastí, kde 

se konala formální výběrová řízení s předem známým vítězem, jak tomu bylo u některých 

energetických podniků. Za zvláště odstrašující uvádí Bezpečnostní informační služba ČR 

případy nekontrolovatelného rozvoje solárních elektráren včetně stanovení parametrů státní 

podpory a cenové výše elektrické energie. BIS ve své zprávě upozorňuje i na rostoucí obchod 

s akademickými tituly na některých vysokých školách. Jako příklad jsou uváděny 

Západočeská universita v Plzni a Vysoká škola finanční a správní v Praze. V řadě měst se dle 

BIS daří vlivným skupinám zcela ovládat městské orgány a vyřadit ze hry všechny členy 

samospráv, kteří s nimi netáhnou za jeden provaz. Zpráva upozorňuje na omezování moci 

v institucích řízených na úrovni krajských soudů. Zaměřuje se na praní „špinavých“ peněz. 

Předmětem hodnocení je i upozornění na zločinecké skupiny a jejich konfliktní činnost i 

útěky zkorumpovaných jedinců mimo naši zem a o nájemných vraždách, které se stále více 

prolínají do života nejen spodiny, ale i vysoké společnosti. Snad jednou v budoucnu si čtenář 

rychnovské kroniky se zájmem přečte tyto řádky a zamyslí se nad tím zda: „Láska a 

spravedlivost zvítězila nad lží a nenávistí.“    

 

Oslavy tří století kostela sv. Václava   

Dne 27. září v předvečer svátku svatého Václava a vzpomínky na jeho mučednickou smrt i 

Dne české státnosti se před místním kostelem shromáždily na dvě stovky občanů spolu 

s polskými přáteli z Gromadky, aby si společně připomněli tři sta let od vysvěcení kostela. 

Významným a čestným hostem podvečera pak byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, 

který v oněch dnech dlel na církevní a společenské návštěvě v Jablonci nad Nisou. Při 

příležitosti vysvěcení kostela sluší připomenout, zda se jedná o první či druhé vysvěcení. 

Farní kronika se zmiňuje, že k tomuto významnému církevnímu aktu došlo již v předvečer 

svátku světce v roce 1711, ale na kostele se ještě následně pracovalo. K definitivnímu 

vysvěcení došlo znovu až v roce 1712. Jiní berou za rozhodující rok 1711. Buď jak buď. Dle 

mého názoru je však škoda, že se oslavy vysvěcení nestaly důstojnou tečkou v souvislosti 

s oslavami sta let existence Rychnova jako města a první písemné památky o osadě Rychnov, 

možná tehdy vzhledem k jednoznačně slovanskému osídlení Řichnov, před plnými šesti sty 

padesáti roky. 

Po uvítací řeči pana starosty a jeho polského protějšku pohovořil vysoce zasvěceně Mons. J. 

Baxant. Součástí první fáze slavnosti, která probíhala před kostelem, bylo vystoupení 

významnými úspěchy ověnčeného souboru Iuventus, gaude! se sbormistrem T. Pospíšilem ze 

Základní umělecké školy v Jablonci nad Nisou. Poté se přítomní odebrali do kostela, kde 

slavnostní mši svatou celebroval pochopitelně Mons. J. Baxant. Kostelem zazněly i písně 

Rychnovského tria O. Valentové. Procítěným přednesem svých písní okouzlila přítomné 

rychnovská rodačka pěvkyně K. Hořejšová. Slavnostní večer ukončil čestný občan Rychnova, 

všeuměl ve hře na nejrůznější nástroje, multiinstrumentalista Jiří Stivín, který byl také hostem 

večera. A jak před Dnem české státnosti bývá v Rychnově zvykem, oblohu osvítil i slavnostní 

ohňostroj. Zmínil jsem se o tom, že biskup Mons. J. Baxant pobýval v Jablonci nad Nisou. 

Seznámil se zde se současnou situací katolické církve na okrese. U příležitosti své návštěvy 

požehnal Jablonci nad Nisou k povýšení na statutární město. Přiznal, že to bylo jeho první 

požehnání tohoto druhu a dodal: „Žehnat znamená přát dobro městu, lidem a regionu.“    
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Pouť                   

Letošní pouť konaná ve dnech 29. – 30. září byla zdařilá. Po oba dny bylo polojasné až jasné 

počasí, ač ještě v předcházejících dnech skrápěly Rychnov kapky deště. Stánků bylo hojně, 

především v první pouťový den rozložili trhovci své krámky na náměstí i po obou březích 

Mohelky, ba dokonce mnozí z nich pronikli i do přilehlých ulic. Pro unavené „pouťovníky“ 

byly po stranách nově dokončeného betonového parku instalovány i vkusné, a co je důležité, 

bytelné a dobře umístěné a upevněné lavičky.   

 

Pouťové hody   

Majitel restaurace J. a J. u místní hasičské zbrojnice je podnikavý člověk. Ve svém zařízení 

koná nejrůznější gastronomické akce s cílem přilákat nejen skupinku pivních skautů 

z nejbližšího okolí, ale i gurmány z míst vzdálenějších. Kolem letošní pouti ve dnech 27. – 29. 

září zorganizoval pouťové hody. Zájemcům předkládal speciality ze zvěřiny, tradiční pečená 

kolena, mnozí si z bohatého jídelníčku vybrali kachnu pečenou na medu. Možná, že jsou 

známá i slova z písničky: „O posvícení všechno to voní, tak jako v apatyce, kuchařka peče 

maso i koláče... Ve dnech pouti však připravuje pro své hosty i mnohá žena to, co výborně 

umí. Rozhodně by návštěvám nepředložila nějaké prosté jídlo. A tím se řídí i majitel 

restaurace J.aJ.     

 

Iuventus, gaude ! 

V předcházejícím zápisu jsem se zmiňoval o souboru, který se podílel na oslavách vysvěcení 

kostela sv. Václava. Je jím, jak jsem napsal, jablonecký sbor, který je doslova ověnčen 

nejvýznamnějšími úspěchy nejen z přehlídek u nás, ale i po celém světě. Sbor pracuje při 

Základní umělecké škole v Jablonci nad Nisou. Jeho sbormistrem je Tomáš Pospíšil, zpěváky 

doprovází klavíristka Jana Lišková. Jedná se o těleso skutečně mohutné, neboť se v něm 

věnuje zpěvu na sto padesát dětí. Sbor již vícekrát vystupoval s multiinstrumentalistou J. 

Stivínem, kytaristou Š. Rakem či legendárním Hradišťanem. Svůj repertoár mimo jiné 

zaměřuje i na duchovní písně. V loňském roce soubor v rakouském Gratzu získal 

absolutorium v kategorii duchovní hudby a titul šampiona Grand Prix v kategorii 

mládežnických sborů. Jablonečtí zpěváci byli poctěni i tím, že v roce 2009 zpívali papeži 

Benediktu XVI. při jeho návštěvě v pražském kostele U Pražského Jezulátka.    

 

Výstava papírových modelů    

V záplavě pouťového dění možná celé řadě lidí unikla i zajímavá výstavka papírových 

modelů v sále Besedy ve dnech 28. a 29. září. Cílem výstavky bylo podnítit zájem především 

dětí a mládeže o tohoto zajímavého koníčka. Nadšení organizátoři připravili pro zájemce 

školu práce s modely.         

 

Útok na prezidenta   
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Při návštěvě Chrastavy dne 28. září vystřelil nezaměstnaný svářeč Pavel Vondrouš v 15.01 

hodin z airsoftové pistole z dvaceticentimetrové vzdálenosti na prezidenta V. Klause. Několik 

plastových kuliček, které z pistole zasáhly tělo V. Klause, doprovázel výkřiky: „Rozkradls a 

rozvrátils celou republiku.“ Při prvním výslechu komentoval svůj čin následovně: „Vytáhl 

jsem tu pistoli, protože politici jsou vůči volání a nářkům lidu zcela hluší a slepí.“ Prezident 

výstřely nebyl vážněji raněn, ale celá událost ukázala na naprosté selhání nejen prezidentovy 

ochranky, ale i přítomných policistů. Prvním, kdo dokázal na situaci zareagovat, byl jeden z 

diváků. Po svém návratu do Prahy vyhledal V. Klaus lékařskou pomoc ve Vojenské 

nemocnici Praha. Zde zjistili na jeho rukou a boku řadu bolestivých modřinek.    

 

Miloš Zeman navštívil Liberecko a Jablonecko    

Dne 26. září navštívil v rámci své prezidentské předvolební kampaně naši oblast horký 

kandidát na funkci nového prezidenta státu Miloš Zeman. Na své cestě zašel například i do 

firmy Preciosa v Kamenickém Šenově i některých podniků v Liberci a Jablonci nad Nisou. 

Mimo jiné jednal s místními stranickými i státními funkcionáři. Poskytl rovněž online 

rozhovor k problematice samosprávy obou center.    

 

Rekordní počet uchazečů o Senát ČR   

O místo v Senátu ČR za volební obvod 35 Jablonec nad Nisou – Semily se ucházel rekordní 

počet deseti kandidátů. Prim hráli Jablonečáci, jichž bylo sedm, ze Semilska se rekrutovali 

dva a z Českolipska pak jeden kandidát. Z jabloneckých kandidátů byl jeden lékařem, jeden 

majitelem podniku Detoa, jeden důchodcem, jeden ředitelem divadla ve statutárním městě a 

tři kandidáti spojili svůj život s výchovou dětí.    

 

 

 

Oprava Husovy ulice    

V závěru měsíce září byly započaty práce na opravě vozovky v Husově ulici. Postupně byly 

vyfrézovány od „kasáren“ ke konci ulice nejhůře poškozené části povrchu ulice, opraveny 

kanalizační vpustě a odhrnuty drny, které zasahovaly do silnice. Pak se dlouho nic nedělo, jen 

řidiči mohli trénovat jízdu mezi vyfrézovaným povrchem, jeho zbytky a vystupujícími kanály. 

Auta těch, kdož Husovou ulicí projížděli, trpěla na osm až deset centimetrů vysokých 

„prazích“, které po frézování tu a tam zůstaly. K dokončení oprav došlo až v měsíci říjnu. 

Oprava vozovky byla hrazena z prostředků odboru dopravy Libereckého kraje, který je 

majitelem komunikace, jak hlásaly tabule, které byly v této části města upevněny. V tisku se 

objevily zprávy, že údajná akce kraje, která byla nejen v Rychnově, byla předražená přibližně 

o padesát čtyři miliony. Zda došlo k předražení opravy Husovy ulice, se mi nepodařilo zjistit. 

Krajská správa silnic Libereckého kraje zaujala v této záležitosti, pokud vím, pozici „mrtvého 

brouka“.   

 

Potraviny zdražily za sedm let o čtvrtinu   
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Inflace v září zrychlila na 3,3 %. Největší zdražení bylo u potravin, ke zdražení došlo ale i 

v oblasti energií, paliva i vody. Ceny potravin meziročně vzrostly o 7,3 %, například u masa a 

masných výrobků o 7,9 %, u vajec nárůst představoval 62,3 %, mléčných výrobků o 13,6 %, 

ceny zeleniny povýšily o 14,4 %, zvýšily i nealkoholické nápoje o 7,6 %. Ceny dopravného 

stouply meziročně o 2,9 %, pohonné hmoty o 3,3% (natural se v průměru prodával za 38,17,- 

Kč, nafta o korunu méně). Ceny zemního plynu narostly o 14 %, elektřiny o 4,2 %, vodné o 

12 %, stočné o 10,5 % a litr pitné vody povýšil o 8,6 %. Pokles naopak nastal u cen oděvů, 

elektrospotřebičů a některých nástrojů a dalších zbytných věcí o pět i více procent. O desítky 

procent vzrostly ceny lístků na kulturní akce, zvýšily se výrazně náklady na sport a rekreaci, o 

oblasti péče o zdraví ani nemluvě. Mzdy v témž období vzrostly v průměru na 24 626 korun, 

což představuje nárůst 2,3 %. Reálně po odečtení inflace však došlo k poklesu o 1,1 %. 

V komentářích se u tohoto údaje objevuje vysvětlení, že na průměrnou mzdu dosáhne jen 

omezený počet pracovníků.    

 

Je libo čokoládovou masaž?    

Studio L. I. Relax v Nádražní ulici neustále rozšiřuje své služby a stále více vstupuje do 

podvědomí žen a v posledním období i mužů nabídkami nejen klasických masáží.  V letošním 

předzimním období nabídla masérka H. Uhríková masáže vskutku originální - kávové a 

čokoládové. Ty totiž nají mít velmi příznivý vliv na povzbuzení a regeneraci pleti a rozhodně 

prý navozují dobrou náladu. Byť hodina takovéto masáže přijde na 340 až 480 korun, u 

mnohých prý již našla odezvu. Dobře byla rovněž přijata akce darování zaplacených 

masážních úkonů u příležitosti vánočních dárků.  

 

Krádež za bílého dne   

Rychnovští policisté se snaží od počátku měsíce října vyřešit otázku, kam zmizel lapka, který 

na Rádle kradl prakticky za bílého dne. Do rodinného domku vnikl oknem v přízemí a pak se 

stal „pánem domu“ on. Zřejmě to nebyl žádný troškař. V duchu známého: „Peníze nesmrdí,“ 

si odnesl pouzdro s řadou historických mincí, pochopitelně, že nepohrdl ani vkladní knížkou, 

mobilním telefonem a rovněž získané stříbrné šperky se dají snadno zpeněžit. Celkem si 

připsal na své konto odhadem třináct tisíc korun. Kudy přišel, tudy odešel. Kam? Po tom 

policie usilovně pátrá.    

 

Schůze starostů 

V rámci příprav voleb do krajského orgánu se sešli dne 3. října v restauraci U Kalicha 

starostové, kteří budou kandidovat do zastupitelských orgánů v rámci uskupení Starostové pro 

Liberecký kraj. Na kandidátní listině se objevilo i jméno rychnovského starosty Ing. F. 

Chlouby. Vývěsní tabuli u místního kostela zdobil i billboard jmenovaného.   

 

Film o odsunu sudetských Němců  

V říjnových dnech letošního roku byl v jabloneckém kině promítán pro odborníky a zájemce 

film vyrobený v německém Kaufbeuren, který pojednává o odsunu sudetských Němců 

z Jablonecka a jejich usídlení v ubikacích bývalé dynamitky poblíž výše zmiňovaného města, 
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které dnes známe jako NEUGABLONZ. Film má název Cesty beznaděje. Otázka odsunu je 

stále živá, jak jsem se mohl přesvědčit při své návštěvě v Novém Jablonci, kde je část 

městského muzea vyčleněna právě této skutečnosti. Jen z Rychnova bylo v letech 1945 - 1947 

odsunuto ze sběrného tábora, který se nacházel v prostoru bývalého koncentračního tábora 

Gross Rosen, na čtyřicet tisíc německých usedlíků z Jablonecka a okolí. Pro jeho prezentaci 

žákům škol okresu se kladně vyslovil primátor P. Beitl. Domnívám se však, že je třeba i 

v současné době tyto záležitosti objektivně vysvětlovat. Škoda jen, že český stát nenalezl po 

šedesáti sedmi letech po osvobození naší vlasti od nacistické okupace finance na podobný 

film o útěku českých občanů před „hnědým morem“ po Mnichovu v roce 1938. Filmových 

dokumentů je jistě dost, ale těch, kteří tento rok zažili na své kůži, však stále ubývá. Souběžné 

promítání takovýchto dokumentů by jistě ukázalo, že rok 1938 byl pro české občany žijící 

v pohraničí stejně truchlivý jako rok 1945 pro sudetské Němce. Tak dopadli v roce 1938 i 

moji rodiče. Z Tanvaldu si s sebou na Železnobrodsko vezli jen kočárek s malým dítětem a 

nesli dva kufry nejnutnějších osobních věcí.      

 

Razie celní správy v Chemiku 

Areál firmy Chemiko (bývalý rychnovský mlýn, později mlékárna nakonec závod Javoz) s čp. 

1 se stal v noci z 10. na 11. října místem, kam pronikli pracovníci Celní správy ČR, aby 

zjistili, zda Chemiko neporušuje celní předpisy, či nezaměňuje značkové výrobky, ať se již 

jedná o prací prášky zn. Ariel, nebo přípravky na mytí nádobí, ale i nápoje renomované 

mezinárodní firmy. Celníci si odvezli některé zboží z kamionů naložených podezřelými 

výrobky k provedení chemických rozborů. Na základě výpovědí dělníků z Chemika vyšla 

najevo skutečnost, že část zboží byla odebírána přímo v podniku obchodníky najmě 

vietnamského původu. Podnik měl čile obchodovat s některými státy bývalého Sovětského 

svazu. Mezi několika desítkami dělníků z okolních obcí Chemiko zaměstnávalo rovněž 

občany z Ukrajiny. Zda se jednalo o jejich legální pobyt a práci ukážou jistě zjištěné výsledky 

kontrolních orgánů.   

 

 

 

Krádež ve stánku v Pelíkovicích     

Zřejmě z 12. na 13. října se v nočních hodinách vloupal neznámý zloděj do nově zřízeného 

kiosku na křižovatce cest v Pelíkovicích. Výsledkem jeho „snažení“ byla krádež dvou 

padesátilitrových sudů piva a sudu limonády. Aby mohl pohodlně lup čepovat, ukradl rovněž 

kompresor s pípou a chladicí zařízení. Zřejmě mu výborně poslouží i teflonové nože, které se 

staly součástí krádeže. Škoda přesahující dvacet tisíc korun není majiteli rozhodně milá. 

Zlodějova cesta do kiosku byla poměrně snadná. Vždyť stačilo vyvalit pouze vchodové dveře 

a krást mohl na odlehlém místě prakticky nerušeně. Otázku co by, kdyby..., není třeba ani 

uvádět. Majitelka a její rodina by si jistě dokázaly s lapkou poradit velmi vehementně.    

 

Krajské volby ve dnech 12. a 13. října    
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V letošních krajských volbách ve dnech 12. a 13. října na Liberecku zvítězilo hnutí 

regionálních představitelů Starostové pro Liberecký kraj, kteří získali 22,21 %, před KSČM se 

17,89 % a hnutím Změna pro Liberecký kraj. ČSSD získala 13,05 % a zcela propadla ODS 

s pouhými 9,26 %. Volební účast v kraji činila 38,55 %. Ve čtyřicetičtyřčlenném 

zastupitelstvu zasedne třináct zastupitelů hnutí Starostové pro Liberecký kraj, deset 

zastupitelů KSČM a za Změnu pro Liberecký kraj rovněž deset představitelů. Novým 

hejtmanem byl zastupiteli zvolen pan M. Půta, lídr vítězné strany. Na Jablonecku byla 

nejúspěšnější KSČM se 17,29 %, Starostové pro Liberecký kraj získali 16 %, Změna pro 

Liberecký kraj dosáhla na 14,91%. ČSSD se propadla z 26,17 % v minulých volbách na 14,02 

%, zcela se nedařilo ODS, kdy z předcházejícího výsledku 27,33 % spadla na pouhých 12,88 

% voličů. V  Rychnově nejvíce hlasů získali Starostové pro Liberecký kraj – celkem 209, 

druhé místo obsadila KSČM se 124 hlasy, třetí Změna pro Liberecký kraj si od nás odnesla 

109 hlasů, ČSSD 77 a ODS 71 hlas.    

 

Senátní volby   

Ve stejných dnech jako volby krajské se konaly i volby do Senátu ČR, tedy 12. a 13. října. 

V jejich prvním kole získal největší důvěru voličů majitel albrechtické Detoi, neuvolněný 

starosta Albrechtic v Jizerských horách a člen ODS Jaroslav Zeman, kterému dalo hlasy 21,41 

% právoplatných občanů, druhým byl Stanislav Eichler, bývalý krajský hejtman a člen ČSSD 

s 15,54 %. Dle zákona se muselo o týden později konat II. kolo. V něm jednoznačně 

dominoval pan Zeman se 63,62 % před S. Eichlerem, kterému dalo důvěru 36,37 % voličů. 

V tomto zastupitelském sboru po letošních volbách zasedne čtyřicet šest senátorů za ČSSD, 

patnáct za ODS, pět z KDU - ČSL, za TOP a Starostové tři senátoři, KSČM, Nezávislí 

kandidáti a Starostové pro Liberecký kraj budou mít po dvou senátorech a pět dalších stran po 

jednom senátorovi. Volební účast v kole prvním byla 34,9 %, v kole druhém pouze 18,6 % 

oprávněných voličů.    

 

Kokonínští stále „napružení“  

Osadní výbor v Kokoníně byl nesporně zklamán výsledky referenda. Na straně druhé je to 

však přimělo k větší aktivitě zvláště v předvolebním období. Výsledky referenda o odtržení 

Kokonína od Jablonce tam stále jitří náladu. V období příprav voleb do Senátu ČR se jejich 

hosty stali například předseda ČSSD a poslanec B. Sobotka, se svými problémy se podělili i s 

v té době ještě stále hejtmanem a kandidátem do Senátu ČR Mgr. S. Eichlerem. Plakátky 

vyvěšené na řadě míst Rychnova zvaly na besedy i naše spoluobčany.    

 

Granát ochromil centrum Liberce   

Při nejrůznějších výkopových pracích se můžeme i v současné době setkat s pozůstatky 

munice z II. světové války, která je ještě stále funkční a při nesprávné manipulaci může 

zabíjet. Již v loňském zápise jsem se zmiňoval o takovém nálezu v Liberci. Neuplynul ani rok 

a podobný nález na dvě hodiny uzavřel 17. října zhruba stometrový okruh v dolní části centra 

krajského města. Dělostřelecký granát tentokrát pocházel z výzbroje americké armády. Při 

jeho zneškodnění pyrotechnikem bylo ze svých domovů evakuováno na tři a půl tisíce lidí.         
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Retro video party  DJ Mirka Raise 

V sále Besedy se 20. října uskutečnila pod řízením DJ Mirka Raise Retro video party. 

Vítaným hostem večera byl slovenský zpěvák, hudebník a textař a jeden ze zakladatelů dnes 

již legendární skupiny Elán V. Patejdl. Akce byla konána u příležitosti dvacátého výročí 

umělecké agentury Dirami. Na party zněly nejúspěšnější taneční hity 20. a 21. století včetně 

videoklipů. Programem prolínaly tančící hlavičky a karaoke show včetně výkonného laseru.   

 

Den stromů    

Den stromů, který připadá na 20. říjen, je tak trochu zvláštním svátkem. Má totiž více než 

pouze připomenout význam vzrostlé zeleně pro občany nejen v naší vlasti, ale i na celé 

zeměkouli. Nadace Partnerství na tento den připravuje celou řadu akcí, které mají tuto 

skutečnost podtrhnout. Na happeninzích patří k hlavním otázkám výsadba stromů nejen 

v lesních prostorách, ale hlavně ve městech a jejich parcích. I zde jsou stromy významným 

prvkem přírodních plic, které dávají člověku život. Nesmyslně zbytečné kácení, protože 

znečišťují svými padajícími listy prostranství a zanášejí okapy domů, svědčí o krátkozrakosti 

myšlení takovýchto lidí. Součástí Dne stromů je i dlouholetá soutěž vyhledávání a 

vyhodnocování nejkrásnějších a často i nejstarších stromů v celostátní anketě Strom roku. I 

Rychnov má zatím celou řadu takových, které by bylo jistě možno do soutěže přihlásit.    

 

Zábava u zahrádkářů   

V předvečer státního svátku 28. října uspořádali místní zahrádkáři taneční zábavu, která však 

nebyla jedinou v průběhu roku. Takovými akcemi a propůjčováním sálu klubovny za úplatu 

na nejrůznější akce včetně svateb získávají finance na svoji činnost. Zahrádkáři totiž nepatří 

k těm šťastnějším spolkům, které dostávají od MěÚ dotace. Na zábavě vyhrávala 27. října ke 

spokojenosti přítomných skupina Donaha.  

 

 

 

Drakiáda 2012           

Občanské sdružení Rychnováci dětem připravilo letošní drakiádu na významný den 94. výročí 

vyhlášení česko-slovenské nezávislosti a vytvoření společného státu na 28. říjen. Dětem 

rodiče naplánovali soutěže o největšího i nejmenšího draka i draka nejkrásnějšího, 

pochopitelně vlastnoručně vyrobeného a schopného letu. Pro všechny účastníky měli 

připraveny odměny. Staří lidé s oblibou říkávali: „Člověk míní, pánbůh mění.“ To se naplnilo 

i v případě drakiády. Čáru přes rozpočet organizátorům připravilo počasí. Po několik dnů před 

akcí panovaly pošmourné a nepříjemné dny v kratších či delších časových úsecích prokládané 

deštěm. Dva dny před pouštěním draků přišel i sníh. Pořadatelům nezbylo nic jiného než 

plánované klání odložit o týden. Leč ani následující dny nevěstily nic dobrého. Za pořadateli 

však jistě stáli všichni svatí pomocníci z Pelíkovic. V den konání v prvních listopadových 

dnech přestalo pršet a po obědě se ukázaly i sluneční paprsky. Nyní již nic nebránilo tomu, 

aby na šedesát účastníků vypustilo svá monstra. Psal se datum 4. listopadu.      
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Achich, pane Krakonoši ...   

S koncem října už dávno prakticky pro všechny lidi skončila houbařská sezóna. Vzpomněl 

jsem si na veršovánku, kterou jsme se kdysi učili ve škole. Měla následující slova: „Achich, 

pane Krakonoši, jsemť já jenom chudý brach, trochu hub si nesu v koši, začne bída na horách 

....“ Tak si veršovali lidí v podhůří Jizerských hor a hlavně Krkonoš a ve víře v pána 

nejvyšších českých hor včas vyráželi za lesními plody. Ani dnes nám Čechům není houbaření 

a sběr lesních plodů cizí. Ba naopak. Kolony aut denně vyplivují prakticky od časných 

ranních hodin až do podvečera své majitele do lesních porostů a pasek. Přečetl jsem si 

zajímavou statistiku o naší celonárodní vášni, která byla publikována v denním tisku. Těžko 

říci, kde k ní ministerstvo zemědělství bere podklady (údajně od agentury Stenmark na 

základě zjištění od tázaných občanů). Jeden každý z nás prý vyrazí do lesa od jara do 

pozdního podzimu nejméně dvacet třikrát, údaj je uveden za rok 2011, za letošek ještě nebyl 

publikován. Členové průměrné české rodiny (ad absurdum deset miliónů krát dvacet tři 

návštěvy) nasbírali dle tisku průměrně 11,14 kg lesních plodů, především hub, ale i borůvek, 

malin, ostružin, brusinek, o nich se nám však na Jablonecku jen zdá, a bezinek. V roce 1995 

to mělo být dokonce 15,26 kg na hlavu. Za uplynulý rok, dle zpráv z tisku, to mělo být 

celkově 46 200 tun lesních plodin, což finančně představuje hodnotu téměř šesti nezdaněných 

miliard. Není divu, že novinářští piškuntálkové podsouvají šetrnému ministru financí (ale 

někdy ne, jak jsme svědky v záležitosti tunelování a třebas i Mostecké uhelné společnosti) 

myšlenku zdanění těchto prakticky bezpracných zisků, byť často tvrdě odchozených. Faktem 

je, jak přiznávají sami tzv. profesionální sběrači, že zisky takto získané mohou vynést solidní 

peníz - dnes litr borůvek prodávaných na trhu nebo podél silnic za sto kaček není nic, co by 

překračovalo normu. Ba naopak. Agentura Stenmark rovněž uvádí, že nejpilnějšími sběrači 

jsou Středočeši, zřejmě rekreující se Pražané. Ve sběru lesních plodin za námi příliš 

nezaostávají naši sousedé Slováci a Poláci, jak je možno se přesvědčit na trzích například 

v Karpaczi či Jelení Hoře, ale tato vášeň, která bývala v minulosti východiskem z nouze 

v řadě rodin, je typická pro všechny slovanské národy.            

 

Zdražování    

I období října přineslo růst cen potravin a nápojů meziročně o 1,1 %. Největší nárůst 

zaznamenali spotřebitelé u masa a masných výrobků, o plných 10,3 %, vajec o 8,2 %, ovoce o 

9 %, zeleniny o 16 % a kakaa o 10,3 %. Sníženy byly ceny šatstva a některých druhů obuvi. 

Poklesly však ceny některých elektrospotřebičů a podobné techniky. Zvýšeny byly 

v porovnání s loňským rokem ceny plynu o 13,2 %, elektřiny o 4,4 %, stočné se zvedlo o 10,5 

%, teplo a teplá voda o 8,7 %. Lidi v nájemních bytech tvrdě postihlo zdražení nájemného 

regulovaného o 10,7 % a tržního o 1,5 %. 

 

Poničila střechu    

Počátkem listopadu řešili příslušníci našeho obvodního oddělení Policie ČR zajímavý případ 

v Jenišovicích. Téměř sedmdesátiletá důchodkyně tam 4. 11. poničila střechu souseda. 

Vyškubala z ní několik kusů eternitových tašek a navíc poškodila i dřevěný plot. Dle odhadu 

způsobila svým nezodpovědným chováním škodu téměř deset tisíc korun. Policisté museli 

seniorce sdělit podezření ze spáchání trestného činu se sazbou vězení do jednoho roku.     
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Politické vření v říjnových a listopadových dnech     

Konec října a počátek listopadu byly v naší zemi opět ve znamení politického klání tentokrát 

o vládní balíček. Díky rezignaci trojice rebelů z ODS a tří odpadlíků z Věcí veřejných se 

podařilo stávající koalici ustát své pozice a v Parlamentu ČR prosadit tzv. vládní balíček, 

který zvedá daň z přidané hodnoty a nově upravuje soustavu daní. Vládu rovněž podržel 

nepravomocně odsouzený poslanec ODS. Rebelové se ve svém prohlášení vyjádřili, že si 

nepřejí pád stávající vládní koalice ani předčasné volby. Rebelující exposlanci pánové P. 

Tluchoř, I. Fuksa a M. Šnajdr byli nakonec odměněni dobře placenými funkcemi 

v polostátních podnicích. Tato skutečnost opět přilila benzinu do ohně nespokojenosti 

levicových politiků a rozdmýchala velkou polemiku v celé společnosti. Možná, že jednou 

v budoucnu bude i čtenáře rychnovské kroniky zajímat obsah „vládního balíčku“, o který více 

než rok vedou tvrdý souboj strany levice a pravice. V první řadě jde o zvýšení spodní sazby 

DPH ze 14 na 15 % a základní sazby z 20 na 21 %. Pracujícím důchodcům se zvýší daně při 

dosažení platu 24 840 korun. Vysoce výdělečným osobám a osobám výdělečně činným bude 

zvednuta daň o 7 % v té části jejich příjmu, který převýší čtyřiceti osmi násobek hrubé 

měsíční mzdy. Navíc osobám výdělečně činným nebudou poskytovány slevy na děti a 

vyživované manželky. Balíček předpokládá zrušení stropu u zdravotního pojištění. Daň 

z převodu nemovitostí stoupne ze tří na čtyři procenta, dále dojde ke sjednocení příspěvků na 

bydlení a doplatků na ně a jejich omezení. V balíčku se koaliční politici přiklonili i 

k výraznému omezení příjmů různých dávek. V neposlední řadě přijde i zrušení cen „zelené 

nafty.“ Uplatnění daně za víno se z balíčku tichou cestou vytratilo.     

    

Svatomartinské husy 

Restaurace J. a J., jak jsem se již v zápise zmínil, láká do svého zařízení zájemce o dobré 

jídlo. Období okolo svátku sv. Martina majitele přivedlo na myšlenku podávání jídel, která 

mají za základ husí maso. Jak známo, právě období svatomartinské se neslo v duchu těchto 

jídel. Husy bývaly v minulosti právě v podzimním období posvícenských hodů velmi častým 

jídlem. Dnes asi málokdo ví, že 11. listopad býval dnem, kdy čeledíni a služky opouštěli 

sjednanou službu, došlo k finančnímu vyrovnání a hospodář se s nimi loučil i slavnostním 

jídlem. Mezi jídla patřily sladké rohlíky nebo rohy většinou plněné povidly nebo mákem. 

Odcházejícím hospodyně napekla velké buchty, aby lidé cestou za novými místy nestrádali 

hladem. Vyvrcholením pak byly pověstné martinské husy podávané se zelím (na Vysocku a 

v řadě jiných míst Podhůří zásadně červeným) a houskovými knedlíky. Čeledín, který 

zůstával, byl navíc obdařen křídlem. Jen to zaručovalo, jak praví pranostika: „Aby dobře lítal 

(pracoval).“          

 

17. listopad                           

Tři tváře měl letošní 17. listopad. Tu jednu představovala vzpomínka na rok 1939 a bezuzdné 

řádění nacistů po studentských demonstracích v říjnu a listopadu 1939. Tyto události zavdaly 

příčinu k tomu, aby se po roce 1945 připomínala statečnost studentů, kteří se postavili proti 

šedému moru. Tou druhou byla vzpomínka na rok 1989, kdy občané naší republiky vyjádřili 

svoji nespokojenost s tehdejší vládnoucí garniturou a jejími způsoby řízení státu. Tou třetí 

byla v letošním roce demonstrace lidí (dle policie kolem deseti tisíc, dle organizátorů - 

především odborářů - kolem dvaceti pěti tisíc) na Václavském náměstí. Demonstranti 
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požadovali demisi vlády, která díky stojedničkové převaze v Parlamentu ČR vládne 

k nespokojenosti většiny národa. Vyjadřovali svoji nespokojenost se stylem její práce, 

s připravovanými reformami, přípravou církevních restitucí, s problémy ve zdravotnictví i se 

vztahem vlády k důchodcům. Během průvodu padala i ostrá slova o gaunerech, tunelářích i 

jiných zlodějích v naší zemi. Na závěr demonstrace cinkaly klíče jako v roce 1989, které v té 

době symbolizovaly touhu národa po odchodu komunistické vlády.              

 

Boj o funkci prezidenta republiky  

Do boje o nejvyšší funkci v naší zemi se na počátku listopadu zaregistrovalo osmnáct 

uchazečů. Vzhledem k tomu, že řada z nich nesplnila požadavky, které jsou spojeny 

s historicky první volbou presidenta v celonárodních volbách, do klání o Hrad půjde v měsíci 

lednu 2013 devět kandidátů – šest mužů a tři ženy. Pro historii uvádím, že se jedná o J. 

Dienstbiera ml., kterého kandidovala ČSSD, P. Sobotku, kandidáta ODS, a K. 

Schwarzenbergera, který kandiduje za TOP 09. Vyslanci občanů po naplnění padesáti tisíc 

podpisů jsou M. Zeman s podporou SPOZ, J. Fischer, V. Franz, Z. Roithová s podporou KDU 

– ČSL, T. Fischerová za podpory Strany zelených a J. Bobošíková, která má podporu sdružení 

Suverenita. Od 26. 12. do konce roku kandidáti seznamovali občany republiky se svými 

vizemi, pokud by byli do funkce zvoleni, při speciálních televizních a rozhlasových debatách i 

přímých debatách a setkáních s občany. Jejich předvolební letáky naplnily nejen vývěsní 

tabule, ale i kdejaký sloup a volnou plochu. Na své si přišli novináři i tisk překypující 

nejrůznějšími informacemi o kandidátech. Vytahovány byly nejen kladné, ale především 

záporné vlastnosti těch, kdož chtějí stanout v čele našeho státu a pracovat pro jeho blaho. 

První kolo voleb hlavy státu bylo určeno na 11. a 12. ledna 2013. V případě, že nebude 

rozhodnuto, se uskuteční druhé volební kolo o čtrnáct dnů později.   

 

Krádež letních pneumatik   

19. nebo 20. listopadu se vloupal do rekreační chaty v Bezděčíně zloděj. Ač je před zimou, 

ochotně sáhl po sadě letních pneumatik i s disky. Zřejmě si byl jist svojí bezpečností, a proto 

vnikl i do přilehlých kůlen. Leč ty nenaplnily jeho nenechavé choutky. Přesto na lupu i 

zařízení způsobil majiteli škodu za více než čtrnáct tisíc korun.    

 

 

Krádež v domě manželů Jany a Josefa Václava Scheybalových   

Přestože tuto záležitost řešili příslušníci police z Jablonce nad Nisou, osobnosti manželů 

Scheybalových jsou Rychnovu natolik blízké, že nezbývá, než se o této skutečnosti zmínit i 

v naší kronice.  Ač dům, který připomene život a činnost obou národopisců naší oblasti, nebyl 

ještě otevřen, již si v něm zařádili zloději. Stalo se tak 21. listopadu. Zloději stačili ochudit 

nově opravenou faru o tři bezpečnostní kamery. Chovali se zcela bezohledně, neboť při své 

„práci“ poškodili i nově opravenou fasádu. Celková škoda dosáhla šedesáti tisíc.     

 

Otevření domu manželů Scheybalových   
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Bývalá fara s čp. 1 v jablonecké Kostelní ulici a kostel svaté Anny představují jedny 

z nejstarších stavebních památek bývalého centra původní obce. O tom, že v Jablonci žili 

manželé Scheybalovi a o jejich významu pro naši národopisnou oblast, jsem se 

v kronikářských záznamech již zmiňoval. Je dobře, že Jablonec renovovanou faru věnoval 

právě těmto osobnostem. K otevření domu po náročné rekonstrukci za třicet milionů korun 

došlo za účasti představitelů kultury, společenského a politického života a řady ctitelů obou 

národopisců 26. listopadu. Plně však bude objekt k dispozici jako městská galerie, památník a 

centrum turistického ruchu později. U fary dojde ještě k obnovení zahrady a k instalaci postav 

z Getsemanské zahrady, které sem byly přemístěny před lety z Rádla.     

 

Krádež čtyřkolky   

O tom, že šikovnému zloději stačí pouhých čtyřicet minut k tomu, aby ukradl čtyřkolku 

Bombarda, se přesvědčil její majitel 26. listopadu v rádelské části Milíře. Na takovou dobu se 

totiž vzdálil od svého zaparkovaného stroje. Ale i to zloději stačilo. Majiteli zatím zbyly jen 

oči pro pláč nad ztrátou pěkné sumy peněz. Zloděj se totiž projíždí neznámo kde. 

Příslušníkům policie však rozhodně čtyřicet minut na jeho vypátrání stačit nebude.   

 

Růst cen benzinu   

Neveselé, ba přímo truchlivé, byly v letošním roce tváře řidičů motorových vozidel, kteří za 

bankovky fialové nebo hnědé barvy se dvěma nebo třemi nulami krmili pokladny 

benzinových stanic. Platit za nejrozšířenější Natural 95 přes třicet sedm korun za litr bylo na 

Jablonecku u čerpacích stanic zcela obvyklé. Růstu cen napomáhala nestálá ekonomika světa 

a politická situace ve většině zemí produkujících ropu i stále větší chamtivost výrobců a 

prodejců pohonných hmot, stát nevyjímaje. Změny v cenách prakticky neustále stoupají v 

korunách, zlevnění se pohybuje v dnes neexistujících haléřových částkách. Řidiči platí, byť 

skřípějí zuby. Množí se však i případy, kdy řidiči načerpají plnou nádrž a jako uličníci ujedou, 

jak se několikrát na okrese stalo. Policie stále více řeší případy zcizení benzinu ze 

zaparkovaných aut. Jistě při tom působí komicky i občasné zprávy v tisku o tom, že si čas od 

času „ucucnou“ ze svých služebních vozidel i samotní strážci zákona.    

 

 

 

Vytvoření rady kraje 

Novým hejtmanem Libereckého kraje, v pořadí čtvrtým po roce 1991, byl zvolen 27. 

listopadu Martin Půta, kandidát nejsilnějšího volebního uskupení v krajských volbách 

Starostové pro Liberecký kraj. Volba prvního muže kraje, jeho náměstků a radních probíhala 

za vypjaté atmosféry. Nevolili členové zastupitelstva z řad příslušníků ČSSD a KSČM, 

nakonec nevolili ani zástupci ODS, kteří odmítli převzít hlasovací lístky. V devítičlenné radě 

bude zasedat pět mužů a čtyři ženy. Z nám známých osobností to bude bývalá česká 

reprezentantka v běhu na lyžích a příležitostná televizní sportovní moderátorka Zuzana 

Kocůmová z volebního uskupení Změna pro Liberecký kraj, bývalý starosta Desné 

v Jizerských horách M. Pieter a P. Tulpa, který je na Jablonecku znám nejen ze svého 
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působení na radnici, ale i jako zástupce a ředitel gymnaziálních škol U Balvanu a v ulici Dr. 

Randy.   

 

Bude na Pelíkovickém kopci (Bienertově vrchu) rozhledna?    

26. listopadu jednali radní o zajímavém návrhu. Seznamovali se se záměrem postavit na 

Pelíkovicích rozhlednu, jak předložil ve svých plánech Ing. arch. Vyhlídal. Jde jistě o 

zajímavou myšlenku, ale o nic zcela mimořádného. V minulosti býval vrch nad Pelíkovicemi 

místem, kam směřovaly nedělní výlety mnohých rychnovských rodin. Muže, jak se lze dočíst, 

více lákaly možnosti cestou posedět při dobrém pivu v některé z hospod, děti se těšily na 

pohoštění a barevné limonády tamtéž a ženy především na možnost cestou poklábosit 

s ostatními rychnovskými občankami. Vrch samotný skýtá pohledy na všechny světové 

strany. To ostatně ocenil ve své tvorbě realisticky neotřelými pohledy malíř Felgenhauer, 

jemuž byla vzdána čest umístěním památníčku na vrcholově cestě ke Kopanině. Rozhledna by 

jistě nezvyklost pohledů ještě zintenzivnila. Proti rozhledně, pokud na ni jsou peníze, by se 

jistě nezdvihla taková vlna odporu rychnovské veřejnosti, jako tomu bylo v případě větrných 

elektráren, které měly v tomto prostoru kazit krásnou přírodu. A nakonec proč ne. Svoji 

rozhlednu Nisanku má přece Nová Ves, Rádlo v osadě Milíře rovněž vyhlídku připomínající 

Josefa II., tak by se podobnou stavbou jistě mohl pyšnit i Rychnov. Vždyť má dokonce 

v bezprostřední blízkosti kopce kiosek s občerstvením a hezkým jménem Seník. Při cestě se 

Na Zálesí nachází další možnost občerstvení a možná, že by se v Pelíkovicích našla další paní 

Trdlová, která by zde otevřela svoji hospůdku.                      

 

Nabídka služeb a místní inzerce   

Na řadě míst Rychnova najdeme vylepeny plakáty, které zvou na nejrůznější, především 

hudební akce. Rovněž čekárny městské hromadné dopravy jsou olepeny plakátky zvoucími na 

rozmanité akce, ale oznamují i ztráty zvířecích miláčků. Sloupů veřejného osvětlení 

především ve volebních obdobích využívají četná politická uskupení k prezentaci svých 

představitelů a povolebních cílů. Město určitě nekrášlí staré plakáty i v několik let zavřených 

obchodech. V těch stávajících, hlavně kolem vstupních dveří, rovněž nacházíme řadu nabídek 

služeb různých institucí a jedinců. Nejvíce jich objevíme v místní samoobsluze. Jsou sice 

umístěny více méně chaoticky, ale prostor zařízení ani města nenarušují. Na náměstí je dobře 

vedená vývěsní tabule, ale za každý na ní vyvěšený plakát se musí platit. Městu by se asi 

vyplatila místní tabule, kam by bylo možno bezplatně umístit vše, co dnes visí v prostorách 

k tomu neurčených.    

 

 

Přílety a odlety ptáků   

Sám se zájmem sleduji, kdy k nám přilétají či se houfují k odletu ptačí hejna (no - lépe by 

bylo napsat hejnička či ptačí jedinci), ale osobně si podrobnější údaje o nich nevedu, jak to 

například dělal můj předchůdce kronikář J. Simmer. V tomto koníčku si libuje pan L. Veverka 

z Pulečného, náš bývalý občan. Pro zájemce uvádím některé z jeho poznatků v letošním roce.   
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Tak skřivani v letošním roce podle pana Veverky přiletěli již 28. března. Přibližně v touž 

dobu zjistil i přelet několika kusů divokých hus. Pěnkavy, jichž bývalo v Rychnově a okolí 

skutečně mnoho, pan Veverka zaznamenal již 13. března. Hrdličky se ozývaly svým voláním 

od posledních březnových dnů. Vlaštovky mají dobře zažitý příletový kalendář. Letos to mělo 

být již 21. dubna, na den přesně jako v roce předcházejícím. O plný týden je předstihli první 

špačci, kteří se začali pohupovat na větvích stromů již 13. dubna. První čáp se objevil dle 

pozorování pana Veverky na louce u pulečenského potoka a krátce na to v oblouku Mohelky 

na louce před domem čp. 19, který stojí na pokraji Rychnova, již 19. dubna. Zdržel se jen 

krátce a zřejmě odletěl za lepším do teplejších míst. Zajímavé je, že letos se čápi před svým 

odletem začali houfovat na blátivých lukách poblíž Zásady již v září. Pak se skupinka 

necelých deseti jedinců rozhodla opustit své přechodné stanoviště a odletěla jinam. První 

kachní gágání bylo slyšet i v okolí Rychnova v prostoru Mohelky či potoka Maděrky kolem 

25. března. Kačeny ochotně hnízdí v Mohelce dokonce i před restaurací Beseda nebo poblíž 

náměstí. Strakapouda uviděl pan Veverka již 13. března. Rehci se zde objevili v dubnu, jen 

ojediněle a v různou dobu bylo možno spatřit konipasy. Dosti často je možno uvidět na 

Mohelce pod bývalým „rádelským mlýnem“ hnízdící volavku šedou. Tento opeřenec občas 

v zimním období lovil poslední pstruhy v Mohelce v lese mezi Pulečným a Kokonínem. 

Hejna čížků spásají semena bříz a olší od počátku března především v prostoru Líska. 

Vlaštovky se s námi loučí většinou nejpozději v polovině září, skřivani o několik dnů později. 

Divoké husy a kachny přeletují k větším vodním plochám koncem října. Některé kachny 

přežívají i část zimního období v krytých místech Mohelky a místních potoků.   

 

Vraždy v Libereckém kraji    

V souvislosti s vraždou nevinné dívenky v září letošního roku je třeba se zmínit o tom, že se 

v její osobě nejedná o ojedinělý případ. V období od ledna do října došlo v kraji k šesti 

vraždám – na Liberecku a Českolipsku po jedné, na Jablonecku bohužel ke čtyřem. Hned o 

silvestrovské noci napadli dva mladí Romové třiašedesátiletého muže v Tanvaldě. Ten 

v sebeobraně vystřelil. Jednoho útočníka na místě zastřelil, druhý vyvázl se zraněními. 21. 

ledna v České Lípě došlo k dvojnásobné vraždě. Zřejmě pod vlivem drog ubodal svoji matku i 

babičku mladý muž. 17. února byla nalezena ve svém bytě v Liberci mrtvá mladá žena, která 

byla téměř měsíc nezvěstná. Z vraždy byl obviněn její manžel. Cesta z Liberce do Jablonce 

byla poslední cestou taxikáře, kterého v Jablonci 26. ledna poblíž bývalé plynárny ubodali dva 

nezaměstnaní mladíci, jeden z Tanvaldska a druhý z Frýdlantska. Byl zavražděn pro čtyři 

tisíce korun, které u sebe měl. O události píši na jiném místě. V měsíci únoru byl zavražděn 

v Tanvaldě skupinou mladíků rovněž pro pár stokorun důchodce. Stalo se tak 27. února. 15. 

září otřásla Jabloneckem zpráva o vraždě dvanáctileté dívenky svým sedmapadesátiletým 

otčímem. O této události rovněž píši na jiném místě. V Lučanech zavraždil několika bodnými 

ranami syn svoji matku. V závěru měsíce listopadu řešili kriminalisté hrůzný nález kosterních 

pozůstatků novorozeného dítěte na Bedřichově. Dle prvních poznatků se zřejmě jednalo o dítě 

odložené matkou, která pracovala před lety poblíž bedřichovské Královky a která svým činem 

takto vyřešila nechtěné a tajené mateřství. 

Rozsvícení vánočního stromu   

Letos si organizátoři rozsvícení vánočního stromu obrazně řečeno přivstali. K této tradiční 

rychnovské akci došlo totiž již 28. listopadu. Rychnov tak patřil mezi první obce Jablonecka, 

které si přivolaly kouzlo vánočních dnů. Strom byl sice hodně křivý, což bylo dáno jeho 

růstem, ale bez pohromy přečkal, zřejmě díky důkladnému ukotvení, celé vánoční období.  

Součástí slavnostní akce bylo tradiční zpívání vánočních koled dětmi z našich školských 
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zařízení, burza výrobků dětí z mateřské školky, jakož i další hudební vystoupení. Dospělí se 

měli možnost ve večerních hodinách pobavit na taneční zábavě. Pochopitelně, že u stromečku 

i na následné akci bylo o občerstvení řádně postaráno.   

 

Namlsali se    

V posledním listopadovém dnu uspořádali žáci rychnovské školy ve spolupráci s Jedličkovým 

ústavem v Liberci již druhý benefiční koncert Let´s help them. Vkusný plakátek zval na 

odpolední setkání především dětí, neboť bylo zaměřeno na nejrůznější hry a kreativní tvorbu. 

Pro pobavení dříve narozených organizátoři pozvali hudební skupiny EKOTS, EXIL 51 a JIN 

X. Finance, které mladí organizátoři získali, byly využity ve prospěch dětí z libereckého 

ústavu.      

 

Pochlubily se svým betlémem  

Děti z našeho města, které navštěvují výtvarný obor pobočky Základní umělecké školy 

v Jablonci nad Nisou právě v našem školském zařízení, se v průběhu podzimu pod vedením 

své učitelky M. Poloprudské připravovaly na vánoční období. Jejich učitelka je nadchla pro 

zhotovení vlastnoručně vyrobeného symbolu Vánoc – betlému. Ten vskutku nebyl ledajaký. 

Některé postavy dosahovaly výšky až půl metru. Dílo vycházelo ze starých technik. Není 

divu, že sklízely úspěchy od počátku adventu. Jejich práce byly totiž vystaveny v kostele sv. 

Anny v Jablonci n. N., kde probíhala výstava betlémů starých i těch, které byly vytvořeny 

v nedávné době. Jistě je i jejich vyučující hřála pochvala od renomovaných znalců 

betlemářství na výstavě v Lomnici nad Popelkou.    

 

Mikulášské odpoledne    

Odpoledne bez nebeských vyslanců v čele s Mikulášem, anděly a čerty si již hezky dlouhou 

dobu děti z Rychnova nedovedou představit. Aktivní a neustále vymýšlející občanské 

sdružení Rychnováci dětem je o tuto zábavu nepřipravilo ani letos 8. prosince. Svoji roli 

sehrávají i maminky, které pro své děti na akci připravují kostýmy. Letos pobíhal po sále 

Besedy, kde akce probíhala, vskutku rekordní počet andělů, mnozí nepohrdli ani kostýmy 

čertů, ba naopak. I letos praskala Beseda ve švech, DJ Mirek Rais z  Dirami se činil, seč mohl. 

Mladí tanečníci se vskutku vyřádili, mnohdy téměř nestačil největší parket města. Na sále 

probíhaly i nejrůznější soutěže, z nichž hrála prim soutěž o nejlepší masku večera. Vůbec 

nezáleželo na tom, kdo zvítězil, vždyť nejrůznější ocenění získali všichni. Mikulášská zábava 

byla opět dotována řadou podnikatelů z Rychnova a okolí včetně MěÚ. Zřejmě nevadilo ani 

vstupné ve výši třiceti korun pro doprovod dětí.     

 

 

Tři slunce na obloze 

10. prosince jsem byl v Jablonci nad Nisou a při mimoděčném pohledu na oblohu se mi zdálo, 

že vidím dvě slunce, ke kterým se přidalo třetí, všechna tři jakoby v jedné přímce. Právě v té 

době jsem se sešel s několika svými žáky z gymnázia, kteří se zájmem zvláštní jev pozorovali 
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rovněž. Pochopitelně, že jsme se dohodli, že nemáme halucinace, ale že jsme podobný úkaz 

nikdy neviděli. Když jsem se po této skutečnosti pídil, zjistil jsem, že jde o výjimečný jev, 

k němuž může dojít za mrazu, vhodných atmosférických podmínek a za slunečního svitu, 

pokud jsou v atmosféře ledové krystalky různých velikostí a tvarů. V angličtině je tento jev 

označen jako Sundog – doslovně sluneční psi. Je pozoruhodné, co člověk může spatřit 

v přírodě prvně za tři čtvrti století svého života.    

 

Soutěž ve sběru drobných elektrospotřebičů   

Vedení Libereckého kraje ve spolupráci s podnikem ASEKOL vyhlásilo soutěž ve sběru 

drobných elektrospotřebičů, které budou do konce února odevzdávány ve sběrných dvorech 

měst. Cílem akce je získat ze starých elektrospotřebičů materiály, které lze recyklovat. Vítěz 

obdrží pěknou cenu – nový tablet.        

 

Obohacení městského muzea   

Paní Olga Pospíšilová z Nymburka věnovala našemu městskému muzeu devět kreseb a 

čtrnáct menších prací, které vznikly rukou rychnovského malíře Theodora Zappe. Jde o práce, 

které jmenovaný vytvořil v době svého studia na jablonecké odborné škole krátce po roce 

1900. Vedle přírodních námětů se věnoval i figurální kresbě, což mu v dospělosti posloužilo 

při malování oltářních obrazů i pro místa daleko od Rychnova. Šel cestou svého tchána R. 

Wenzela, který se rovněž věnoval sakrální tvorbě. Pan T. Zappe si své umění rovněž nenechal 

pro sebe. Citlivě vedl v této tvorbě i syna Walthera, který však již ve svých čtyřiceti letech 

zemřel. Tvorba pana T. Zappe, který vedle školy v Jablonci nad Nisou absolvoval Akademii 

výtvarných umění v Praze, byla značně široká. Zvláště v dobách svých studií byl umělecky 

velmi plodný. S jeho díly je možno se setkat mimo naše muzeum i u celé řady soukromých 

majitelů.    

 

Apokalypsa se nekonala   

Již v průběhu roku 2011 a zvláště pak po celý letošní rok se nejrůznější jurodiví mužové a 

ženy spolu s nemalým počtem novinářů pokoušeli přesvědčit lidi, že planetu Zemi postihne 

21. prosince zkáza – nastane biblická apokalypsa. Jejich vize se utvářely na základě propočtů 

z kalendáře starých Mayů a jejich časových jednotek dlouhých 394,26 našeho roku. Letos 

právě 21. prosince končil třináctý baktum i další cyklus dlouhý 5126 našich roků. Pro 

apokalyptiky to byl jasný důkaz, že planeta Země zanikne právě letos, ač Mayové konce 

cyklů s apokalypsou nikdy nespojovali. Ti, kteří věřili v konec světa, vycházeli i 

z nahromaděné nespokojenosti lidí i úpadku hodnot a nedostatečné životní úrovně. Věřili však 

ve spásu a nový lepší život. Ty však měly přijít až po katastrofě. Poslední kniha Nového 

zákona a Zjevení svatého Jana mluví o tom, že Bůh krutě ztrestá hříšníky a ponechá jen hrstku 

vyvolených. Židé očekávají po šesti tisících letech od stvoření světa, což by mělo být v roce 

2239, příchod Mesiáše, který nastolí tisíciletou dobu všehomíra, harmonie a blaženosti, která 

„v nic se obrátí“. Svědci Jehovovi předpokládali konec světa již v roce 1914, pak 1941 a pak i 

v roce 1975. Nyní přesný rok zániku pro jistotu neuvádějí. Stále čekají na svůj armagedon 

stoupenci biblické knihy Zjevení. Po vítězném boji vojsk Všemohoucího boha vedených 

Ježíšem Kristem se Satanem i jeho démony a neposlušným bezbožným lidem bude nastolena 

nová země, kterou lidstvo očekává dle slibu božího, kde bude přebývat spravedlnost a války 
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pokládány za něco odporného. Nejznámější jasnovidec světa, francouzský lékař a astrolog 

Nostradamus (Michael de Nostradame), stanovil ve svých košatých a alegorických 

proroctvích dnem konce světa rok 3797. To nás však již hlava určitě bolet nebude. K zániku 

světa mělo dojít již v roce satanského čísla 666. Rok 2000 měl přinést zhroucení celého 

počítačového systému světa jen proto, že počítače neměly zvládnout kombinaci nul na konci 

data. Třicet devět členů americké sekty spáchalo hromadnou sebevraždu, neboť věřili, že po 

průletu Halleyovy komety skutečně dojde ke krachu, ale jejich duše zachrání mimozemská 

loď Nebeská brána. Mnozí se představě o letošním zániku světa smáli, mnozí brali situaci 

zcela vážně. Na řadě míst byly konány apokalyptické večírky, mnozí v kruhu rodinném 

očekávali zánik v k tomu vybudovaných krytech a pevnůstkách. V Rusku měla situace dojít 

na některých místech prý tak daleko, že stav museli dementovat i političtí nebo státní činitelé. 

Velkými recesisty se ukázali vinaři v Bořeticích na Břeclavsku. Hlásali totiž, že přežijí pouze 

ti, kdož budou kritickou dobu trávit ve vinných sklepech plných jiskřivého moku. Příchozí 

však byli povinni přinést apokalyptické batůžky plné buřtů, salámů, špeku a lahví s něčím 

ostřejším i pro ostatní. Sláva! Lidé spolu s planetou Zemí přežili i letos. Ale bude si moci 

stejně oddechnout budoucí rychnovský kronikář v nejbližším zkázonosném termínu, tedy 

v roce 2239? Toť otázka! 

 

Vláda změn 

Možná, že se mnohý zamyslí nad tím, proč jsem napsal následující řádky. Vždyť se netýkají 

přímo našeho města. Já se však domnívám, že jsou více než obrazem doby, ve které nyní 

žijeme, a že se i našeho města a jeho lidí plně dotýkají. Letošní rok byl totiž rokem velmi 

častých půtek mezi našimi politiky při řešení otázek, které postihují celou společnost. A právě 

poslední měsíc roku byl vyvrcholením, kdy se snad nejsilněji po celých sedmnáct dnů otřásala 

politická scéna státu. Odvolání ministryně obrany a předsedkyně LIDEM K. Peake po 

osmidenním ministrování, prvním tohoto druhu, co se délky týče, v historii českých vlád, 

ukončilo ministerské změny, kterých od počátku předsednictví P. Nečase bylo symbolicky 

třináct. Prvním ministrem v této vládě byl odejitý ministr životního prostředí p. Drobil 

v prosinci 2010. Toho střídal T. Chalupa.  Statný ministr kultury J. Besser nastoupil do úřadu 

v červnu 2010, rozloučil se s ním v prosinci 2011 krátce poté, co orgány policie zjistily, že 

„zapomněl“ uvést svůj podíl na koupi domu na Floridě a svůj podíl ve společnosti, v jejímž 

čele stál muž odsouzený za korupci. Nahradila ho A. Hanáková, kterou bohužel novináři 

nachytali na jednoduché neznalosti oboru. V dubnu 2011 se poroučel ministr dopravy V. 

Bárta a byl nahrazen R. Šmerdou. Ten však jezdil jen od dubna do června 2011. Na kolejích a 

silnicích po něm začal vládnout ministr P. Dobeš. Ale i pod ním se rozhoupala židle, když 

nebyl schopen vytvořit řádně fungující registr dopravních prostředků. Náčelnické červené 

brigadýrky a zelené výpravky s bílým křížem ho na návrh P. Nečase cekem ochotně zbavil 

president republiky. Píšťalky pak jmenovanému hvízdaly na cestu z funkce od tisíců nových 

majitelů dopravních prostředků, kteří svá vozidla nemohli řádně a rychle zaregistrovat. V 

prosinci roku 2012 ho nahradil ministr Z. Stanjura. V měsíci dubnu 2011 dostal červenou na 

základě své „rezignace“ ministr vnitra R. John, který byl nahrazen J. Kubicem, politikem, 

který byl znám i ze svého působení v předchozích letech při tak zvané Kubiceho aféře. Od 

června 2010 až do října následujícího roku řídil ministerstvo zemědělství I. Fuksa. Byl 

vystřídán známým politikem z ODS P. Bendlem. Důvodem pro odvolání ministra průmyslu a 

obchodu bylo hlavně „odklonění“ šestnácti milionů korun při rozvodovém řízení ve svůj 

prospěch. Ministr M. Kocourek řídil úřad od června 2010 do listopadu 2011. Na jeho post 

přišel ambiciosní politik ODS M. Kuba. „Nejlepší ministr školství od roku 1990 (dle V. 

Klause)“ J. Dobeš začal rovněž v roce 2010, ale skončil neslavně v březnu 2012. Zůstala po 
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něm řada problémů s neplněním cílů získávání peněz z finančních dotací i zpackaná maturitní 

řízení. Byl střídán V. Fialou. Úspěšný a respektovaný ministr spravedlnosti J. Pospíšil byl na 

hodinu odvolán předsedou vlády údajně pro nestydaté finanční požadavky pro své 

ministerstvo. Zasedal ve vládě od června 2010, skončil v témž měsíci o dva roky později. Byl 

vystřídán P. Blažkem. Ministru práce a sociálních věcí J. Drábkovi, jehož rodiče žijí 

v Jablonci nad Nisou, zlomil vaz jeho první náměstek a dobrý přítel, který se zapletl do 

finanční kauzy. Pan ministr prováděl změny v sociální oblasti, ale jen málokdy ke 

spokojenosti lidí od června 2010 do října 2012. Nahradila ho L. Millerová, která obhajuje 

řadu změn, pro které byl její předchůdce velmi neoblíben. Jako dvanáctý odešel 

z ministerského postu  A. Vondra „nejkompetentnější ministr obrany za posledních dvacet let 

(podle P. Nečase).“ Odešel proto, že zcela propadl v senátních volbách a stále nad ním visí 

meč kauzy ProMoPro. Snad v symbolický den 12. prosince ho vystřídala ve funkci 

místopředsedkyně vlády K. Peake. Za první den pobytu na ministerstvu stačila odvolat 

náčelníka generálního štábu a několik vysokých vojenských funkcionářů. To vyvolalo zděšení 

u předsedy vlády i samotného prezidenta. Po osmi dnech svého ministrování byla odvolána. 

Její odchod provázely v následujících dnech koaliční otřesy. Na dočasnou dobu převzal práci 

na ministerstvu obrany premiér, později byl jmenován ministrem zkušený ministerský 

pracovník i vojenský praktik, ministryní odvolaný náčelník generálního štábu V. Picek. Paní 

K. Peake ze strany LIDEM, která vznikla rozdělením Věcí veřejných, se tak stala třináctým 

členem kabinetu P. Nečase, který se nedobrovolně rozloučil s vysokou politickou funkcí 

ministra.       

 

Vánoční oslavy       

Svátky Vánoc jsou především svátky rodin, pohody, štěstí a radosti z dárků obdarovaných a 

spokojenosti těch, kdož byli dárci. Jsou dny, kdy se scházejí širší rodinné kolektivy a přátelé. 

Nejinak tomu bylo ve většině případů i letos. Věřící pak mají možnost uplatnit své 

náboženské cítění na akcích a bohoslužbách jednotlivých církví. Protože jsem se o církevních 

oslavách Vánoc psal již několikrát i z celookresního pohledu, zmíním se jen o akcích v našem 

městě. První bohoslužba v kostele svatého Václava byla konána v časných ranních hodinách 

již na poslední adventní neděli 23. 12. Vigilie slavnosti narození Páně byly slouženy 

v následující den o 22. hodině. 30. prosinec – svátek Svaté Rodiny nazaretské (obřad žehnání 

manželům) - u nás proběhl rovněž v ranních hodinách. Vánoční pořad bohoslužeb pak 

ukončila slavnost Zjevení Páně 6. ledna v 7.30. Z ostatních akcí zaujalo občanskou veřejnost 

otevření betlému v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí v Jablonci nad 

Nisou na Štědrý den odpoledne a výstava betlémů v kostele svaté Anny, jak jsem se již 

v kronikářském záznamu zmínil. 

 

Sportování o Vánocích          

Ani o vánočních svátcích v našem městě neutichl zájem o sportování především pod střechou 

v naší sportovní hale a sále Besedy. Oddíl stolního tenisu nemohl nazvat svůj turnaj konaný 

22. prosince v sále Besedy jinak než „vánoční.“ Oddíl kopané a jeho členové spolu s hosty 

z okolí shazovali vánoční kilogramy na turnaji ve sportovní hale 26. prosince. Boje hráčů se 

zájmem sledovalo i několik fandů. Mladí fotbalisté využili pozvání svých přátel z polské 

Gromadky k sehrání turnajových zápasů již 8. prosince.  

Ceny potravin, ekonomika         
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Měsíc prosinec je obdobím bilancování uplynulého roku. Letos jsme se mohli setkat i 

s dílčími výsledky, které vyplynuly z celostátního sčítání obyvatelstva. Proto na dokreslení 

situace v naší zemi věnuji další řádky některým věcem, které provázely náš život v roce 2012.     

Lidi většinou ze všeho nejvíce zajímají ceny potravin. Obecně se dá říci, že naprostá většina 

potravin na tuzemských pultech zdražila, některé komodity až o desítky korun. Kilogram 

brambor byl letos prodáván většinou za 12.50,- Kč, v loňském roce přibližně o 4 koruny 

méně, celkové zdražení představovalo i v porovnání s celým rokem vzrůst o 40 %. 

Hospodyňky nejásaly nad cenami vajec, neboť došlo k navýšení o 35 %. Za vajíčko se platilo 

často až šest korun, běžně kolem tří až tří padesáti. Maso a masné výrobky zdražily o deset i 

více korun. Kilogram kuřete dle statistických údajů přišel na více než 69 korun. Cena mléka 

se různila podle druhu a i toho, kde zákazník kupoval. Nejlacinější nákupy byly i díky různým 

slevám v obchodních řetězcích. Přesto Státní úřad statistický uvedl, že cena za litr mléka se 

blížila devatenácti korunám. Kilogram kmínového chleba vyšplhal v letošním roce téměř ke 

třiceti korunám, za bíle pečivo o téže váze musel zákazník zaplatit přes čtyřicet pět korun. 

Ekonomika státu i letos zůstala v recesi. Hrubý domácí produkt v průběhu roku dosahoval 

záporných hodnot a ustálil se na – 1,7 %. Jedním z uváděných důvodů bylo i poměrně značné 

šetření v domácnostech, kde spotřeba poklesla o 3 %. Vysoce však vzrostl počet lidí bez 

práce, tudíž těch, kdož mají omezené nebo vůbec žádné finanční příjmy. V závěru letošního 

roku dosáhl počet nezaměstnaných rekordního počtu více než pěti set padesáti tisíc. Často se 

objevují informace, že nezaměstnaností jsou nejvíce postiženi lidé s nejnižším nebo žádným 

vzděláním či etnika. Statistiky však mluví o tom, že nejvíce jsou postiženi lidé se středním 

nebo odborným vzděláním. Právě ti velmi často jen obtížně nacházejí pracovní místo, stejně 

jako lidé vyšších věkových skupin. V absolutních číslech je těchto lidí na čtyři sta tisíc. 

Rovněž ne vždy se daří nalézt místo v oboru, na který se dlouhodobě připravovali, 

vysokoškolákům. Vývoj letos negativně ovlivňovaly výsledky ve stavebnictví, zemědělství i 

výrobě dopravních prostředků. Průmysl, u nás je až příliš orientovaný na produkci aut, 

nedokázal vyvážit klesající tendence v naší zemi ani v oblasti zahraničního obchodu. Celkový 

pokles ekonomiky byl ovlivněn i situací ve vyspělých zemích světa. Potýkají se s ním i 

největší obchodní trhy. V Eurozóně letos poklesla ekonomika o 0,5 %. Na druhé straně se 

většina renomovaných ekonomů přiklání k názoru, že letošek byl oním pověstným dnem, od 

kterého se lze odrazit vzhůru. I po všech velkých slovech některých politiků převládá 

v odborných kruzích názor, že v příštím roce může jít o vzrůst jen v desetinách procenta. Na 

straně druhé je však třeba konstatovat, že se průměrná mzda letos přehoupla přes dvacet pět 

tisíc. Běžní lidé si však ve mzdách příliš nepolepšili, ale vzhledem k nárůstu nezaměstnanosti 

došlo v porovnání s loňským rokem k celkovému zhoršení. Na částku více než dvaceti pěti 

tisíc si však sáhli především pracovníci ve finanční sféře s více než padesáti jedním tisícem, 

dále pracovníci informačních a komunálních technologií. Na opačné straně se pak nalézají 

pracovníci ubytování, stravování a pohostinství se 13 562 korunami. Průměrné měsíční mzdy 

postavily do čela krajů Prahu s 31 412 korunami před Středočeským krajem s 24 080 

korunami a Libereckým krajem, kde průměrná mzda dosáhla 22 495,- Kč. Nejméně brali 

pracující lidé na Pardubicku, v průměru 21 682 a Karlovarsku pak pouze 20 879 korun.    

 

Ceny benzinu v Rychnově v letošním roce   

O cenách pohonných hmot jsem se v zápise zmínil několikrát. Zašel jsem i za vedoucím naší 

benzinové stanice, abych zjistil, kolik se platilo u nás. Přesvědčil jsem se o tom, že i u nás 

docházelo v průběhu roku jako na houpačce k cenovým změnám ve výši několika desetihaléřů 

(pochopitelně v průměru), ale ceny benzinu u nás nikdy nepřekročily celostátní průměr. Pro 
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zajímavost uvádím, že řidiči v Rychnově zaplatili za litr nafty nejméně v měsíci červnu a 

červenci – po 35,48 korunách a dále v prosinci 35,62,- Kč. Naopak nejdráže se nafta 

prodávala v září za 37,47,- Kč a říjnu za 37,42,- Kč. Pomyslnou třetí příčku nejvyšších cen 

platili řidiči v srpnu 36,76 koruny. Rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší cenou za litr nafty v měsíci 

tedy byl plné dvě koruny. Za dvanáct litrů nafty (litr v měsíci) v Rychnově platil řidič ročně 

414,34,- Kč, v průměru pak měsíčně 36,78,- Kč. Natural představuje u nás nejčastěji 

prodávanou komoditu. Nejlépe se nakupovalo v měsíci lednu - litr za pouhých 34,90,- Kč, 

dále v měsíci prosinci za 35,25 koruny. V únoru přišel litr na 35,25 korun. Nejdražší natural 

byl v září, kdy řidič platil 37,75 koruny, v říjnu 37,58 a v srpnu pak 37,04,- Kč. Rozdíl mezi 

nejvyšší a nejnižší cenou litru benzinu Natural však byl plných 2,69,- Kč. Pokud řidič 

nakupoval po jednom litru v měsíci, musel si vždy v průměru připravit 36,28 koruny a za rok 

435,35,- Kč.     

 

Nezaměstnanost v Rychnově   

Nezaměstnaných v našem městě bylo dle Úřadu práce k 31. prosinci evidováno 117, z toho 

šedesát tři ženy a padesát čtyři muži. Dle informace příslušného úřadu to činí 11,1 % z 1009 

udávaných ekonomicky činných obyvatel. Znamená to tedy, že procento nezaměstnaných 

našeho města výrazně překračuje ukazatele nejen Libereckého kraje, ale i Jablonecka. 

 

Kolik nás bylo v roce 2012  

Na počátku letošního roku v našem městě žilo 2627 občanů. V průběhu roku se přistěhovala 

rovná stovka občanů. V tomto období se narodilo dvacet šest dětí (po třinácti v obou 

pohlavích). Nejvíce malých občánků přišlo na svět v měsíci červnu (symbolických šest), ale 

v šesti měsících k narození vůbec nedošlo. Odstěhovali se osmdesát tři občané (jednatřicet 

mužů a padesát dvě ženy). Navždy se s tímto světem rozloučilo čtrnáct spoluobčanů (šest 

mužů a osm žen). Nejvíce lidí zemřelo v měsíci dubnu (celkem tři), ale ve čtyřech měsících 

matrikářka úmrtí nezaznamenala. K 31. prosinci ve městě žilo 2 656 obyvatel, což znamená, 

že se počet Rychnováků opět mírně zvýšil.   

 

Koncertní činnost, výstavy v městské galerii    

Nositelem koncertních vystoupení je již po léta Hudební klub Bažina. Nejinak tomu bylo i 

letos. V průběhu roku bylo uspořádáno celkem devět koncertních vystoupení, na která se 

přišlo podívat šest set dva diváků, což znamená, že v průměru na vystoupení přišlo šedesát 

sedm návštěvníků. Tohoto průměru nebylo dosaženo na třech koncertech. Největšímu zájmu 

opět těšil soubor Hradišťan, na který se přišlo podívat sto třiatřicet obdivovatelů jeho hudby, 

Traband si poslechlo devadesát pět účastníků a Spirituál kvintet v novém obsazení osmdesát 

šest fandů skupiny. Tyto soubory obsadily pomyslně stupně vítězů divácké sledovanosti. Na 

opačné straně Majerovky navštívilo pouze třináct platících diváků, Njorek dvacet jeden 

účastník a třicet osm pak exoticky znějící Adriano Trindade a Los Qemados. Vedle 

koncertních vystoupení v režii Bažiny došlo i k dalším koncertním vystoupením, o kterých se 

zmiňuji na jiném místě zápisu (například J. Stivín, Základní umělecká škola z Jablonce nad 

Nisou, škola, hosté z Gromadky atd.).  Pro informaci uvádím přehled hudebních skupin, které 

u nás vystupovaly - 17. února Traband, 9. března Majerovy brzdové tabulky, 30. března 

Skoumal, 20. dubna Jarret, 18. května Hradišťan, 21. září Spirituál kvintet, 12. října Adriano 



65 
 

Trindade a Los Quemados, 23. listopadu Njorek a hudební rok uzavřela 14. prosince stále 

oblíbená a dobře navštěvovaná Devítka.                        

První výstava roku byla konána ve dnech 14. – 27. ledna. Se svojí intuitivní tvorbou a 

automatickými kresbami se představila Kateřina Šimůnková. Účast na výstavě byla velmi 

solidní, vždyť se do pamětní knihy zapsalo sto šestačtyřicet návštěvníků, kteří v zápisech 

ocenili především tvarovou vyzrálost a pestrost barev, které autorka ve svých dílech vyjádřila.  

Od 18. února do 2. března vystavoval své precizní fotografické práce J. F. Švásta, pravidelný 

účastník vernisáží ostatních vystavovatelů u nás. Tentokrát soubor svých prací nazval 

Ohlédnutí. Na akci se sešlo dle pamětní knihy osmdesát pět přátel jeho tvorby. Především 

dospělí ocenili nejen vlastní výstavu, ale i její perfektní zabezpečení. Za všechny zápisy 

alespoň dva: „Děkujeme za krásně připravenou výstavu a skvělé zážitky, které nám 

připomněly pomíjivé okamžiky našeho života.“ Pan Novotný napsal: „Skvělá vernisáž, skvělé 

fotografie, krásné kulturní prostředí.“    

Jablonec a secese – to jsou paralely, které od sebe nelze oddělit. Právě secesní budovy a 

secesní prvky na nich zachytila do svého fotoaparátu R. Sodomková a kráse města se 

poklonila výstavou Jablonecké secesní stavby. Ve dnech 14. až 30. března se nad jejími 

pracemi sešlo sto patnáct nadšených obdivovatelů stavitelského umění přelomu 19. a 20. 

století. Vesměs nadšeně kvitovali ukázky nevšední stavitelské krásy spojené tak výrazně 

s naší oblastí. Secese se stala perlou na pomyslném náhrdelníku krásy Jablonecka. Ze zápisů 

vyjímám: „Moc pěkné, škoda že pozdě“, zapsal pravidelný rychnovský vystavovatel pan B. 

Míč. I v našem městě lze nalézt secesní stavby nebo poslední secesní prvky na nich. Škoda 

především budovy čp. 460, která chátrá a zdá se, že její dny jsou sečteny. Secesní prvky 

stavby z roku 1888 byly před lety ukradeny, a přes všechny řeči o tom, že není problém 

vyrobit nové, se nic zatím nedělo. Leč v současné době se cení originalita. Kdo ví, který dům 

je jimi nyní vyzdoben a kde se ukradené nadokenní ozdoby nacházejí. Pokud by se našly 

peníze, byla by stavba jistě ozdobou rychnovské Nádražní ulice. Dnes to ani při nejlepší vůli 

nelze říct....    

Sto padesát návštěvníků se podepsalo do pamětní knihy ve dnech 14. dubna až 4. května, kdy 

znovu proběhla i v minulosti obdivovaná a hojně navštívená výstava krajkářského umění 

tentokrát nazvaná Pohádkové krajkování. Ač krajky většinou spojujeme s pojmem 

vamberecké, krajkářské umění kdysi kvetlo i v podhůří hor Jizerských a Krkonoš. Při 

vernisáži promluvil starosta Varnsdorfu. Návštěvníci ve svých zápisech nešetřili slovy obdivu 

nad precizností a dokonalostí stejně jako trpělivostí autorek, které často užily netradiční 

způsoby (například vyplétání fotografií). Zápisy jsou jistě výmluvné, proto jen některé z nich: 

„Obdivuji zručnost, pečlivost a fantazii krajkářek,“ jinde čteme: „Je to nádherné, krásné, 

úžasné. Děkuji.“  A poslední, který uvádím, mluví za vše: „Jsem dojatá, co lidské ruce a srdce 

dokážou.“    

Ve výstavní síni se ve dnech 19. května až 15. června konala přehlídka prací karikaturistů 

z naší republiky, Polska a Německa pod záštitou České unie karikaturistů s názvem Závislost. 

Na výstavě se do pamětní knihy zapsalo osmdesát návštěvníků včetně polských hostí 

z Gromadky. Práce byly velmi dobře přijaty. Jistě nejlépe to vystihl jeden z návštěvníků, který 

napsal: „Děkuji, každý humor je dnes vítaný,“ druhý konstatoval: „Tak jsem se zase jednou 

po ránu zasmál. Díky.“ Úvodní slovo na vernisáži pronesl MUDr. J. Srna, přítomné 

pozdravilo Bluegrass trio.    

Sto šedesát jeden podpis bylo možno nalézt v pamětní knize po výstavě v Rychnově známého 

výtvarníka Š. Škapíka. U nás vystavoval ve dnech 15. – 27. září a tentokrát nazval svoji 
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výstavu velice prostě Akvarely. Autor má v Rychnově širokou diváckou obec lidí, kteří si 

oblíbili jeho tvorbu, a to hlavně mezi dospělými. O tom nejlépe svědčí slova návštěvníků. 

Přítomní manželé napsali: „Překrásné. Plné citu a něhy i lásky k přírodě.“ Jiný se rozplýval 

slovy: „Krásné obrázky, úžasné. Díky za zážitek.“ A podobně se vyjadřovali i další.   

Vzpomínková výstava děl MUDr. Jiřího Šnajdra ve dnech 10. až 23. listopadu, oblíbeného 

rychnovského lékaře v letech 1969 až 1980, přilákala největší počet zájemců (na dvě stovky 

podpisů), kteří se opět po letech měli na co dívat, ať již se jednalo o plátna nebo především 

dřevěné plastiky. Výstavní síň o vernisáži doslova praskala ve švech. Jeho tvorbu přišli 

zhlédnout nejen zájemci o umělecká díla, ale i umělcovi kamarádi, přátelé i bývalí pacienti. 

Proto také v zápisech vzdali přítomní hold nejen tvorbě, ale i osobnosti pana doktora. 

Nechybělo například: „Díky za krásnou vzpomínku,“ jiný se vyjádřil obdobně slovy: „Díky, 

že jsem mohl být přítomen této krásné vzpomínce.“ Vysoce osobní zápis zní: „Jirko, jsi tu 

stále s námi. Děkujeme!“ Zřejmě pacientka se vyjádřila: „Výstava mě okouzlila, stále na vás 

myslím.“ Součástí vernisáže bylo velmi bezprostřední vystoupení jeho vrstevníka 

akademického sochaře J. Koňáka. O životě a tvorbě výtvarníka J. Šnajdra promluvil kronikář 

města, houslové etudy provedl pan Hájek, několik písní zazpívali členové souboru Janáček 

z Jablonce nad Nisou.                     

Závěrečnou výstavou roku charakterizovala symbióza dřeva a skla autorek Š. Hofrichterové a 

H. Cimplové ve dnech 8. – 21. prosince. Výstava proto měla i název Souznění – dřevo – sklo. 

Jejich tvorba zaujala sto čtrnáct návštěvníků, jichž jména se objevila v pamětní knize. Práce 

se líbily. V návštěvní knize se můžeme dočíst: „Krásné souznění dřeva a skla. Už se těším na 

další výstavy.“ Nezvykle zní i zápis: „Dřevo je láska, láska je vášeň a vášeň .... jsi ty.“ Snad 

nejjednodušší a nejvýstižnější zápis zní: „Krása, krása, KRÁSA.“ Součástí vernisáže této 

výstavy bylo průvodní slovo a krátké hudební vystoupení. Přítomní při ní nepohrdli ani 

malým občerstvením.    

V průběhu roku se v Rychnově konalo osm výstav. Výstavní síní prošlo celkem tisíc třicet 

sedm návštěvníků, kteří se zapsali do pamětní knihy. Znamená to tedy, že na každou výstavu 

se přišlo podívat v průměru téměř sto třicet milovníků umění. Je třeba přihlédnout ke 

skutečnosti, že mnoho z nich se do pamětní knihy nezapsalo. Z jiného pohledu pouze tři 

výstavy zůstaly pod výše uvedeným průměrem. Letos se v pamětní knize objevily i 

cizojazyčné zápisy. Polští hosté vyjádřili v rodném jazyce své pocity na výstavě Závislosti. 

Autorky výstavy Souznění Š. Hoffrichterová a H. Cimplová si mohly přečíst vzkaz 

následujícího znění: „Dear Sarka, many compliments to the beatiful exhibittion – KRASNY – 

ECKI.                        

 

Základní škola a Mateřská škola Rychnov u Jablonce nad Nisou – příspěvková 

organizace   

Ve školním roce 2011 – 2012 pracovalo na základní škole sedmnáct pedagogických 

pracovníků, z toho tři muži, zbytek ženy. Ve školní družině to byly dvě ženy, v mateřské 

škole devět pedagožek. Šest oddělení mateřské školy navštěvovalo sto třicet pět dětí, do 

školní družiny docházelo šedesát žáků. V jedenácti třídách základní školy se připravovalo sto 

dvaadevadesát žáků. V 1. – 5. ročníku to byli sto třicet čtyři žáci celkově v sedmi třídách, v 6. 

– 9. ročníku pak padesát osm žáků. Nejvíce dětí docházelo do 3. ročníku školy, nejméně do 6. 

ročníku – pouze třináct. Na základní škole zameškali žáci za obě pololetí roku úctyhodných 

16 947 vyučovacích jednotek, na žáka více než osmdesát osm. Z toho plyne, že co žák, to tři 

týdny nepřítomnosti ve škole. Neomluvených hodin bylo sedmdesát sedm, což činí zhruba 0,4 
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vyučovací jednotky na každého žáka základní školy. V obou pololetích byly uděleny čtyři 

snížené známky z chování, třetího stupně pak tři. Prospěchu s vyznamenáním dosáhlo v 1. 

pololetí sto jedenatřicet žáků, z toho ale v 6. – 9. ročníku pouze devatenáct dětí, zbytek pak 

v 1. - 5. ročníku. Ve druhém pololetí počet žáků s vyznamenáním poklesl na sto dvacet sedm, 

v 6. – 9. ročníku dvacet dětí, zbytek v 1. – 5. ročníku. Nejlepší průměr v 1. pololetí dosáhla 1. 

třída 1,1, na druhém stupni školy se 7. a 9. třída podělily o průměr nejhorší 2,01. Ve 2. 

pololetí byla rovněž nejlepší 1. třída s průměrem 1,1, nejhorší průměr pak byl v 9. třídě 2,00. 

Průměr školy v 1. pololetí činil 1,42, v pololetí 2. pak 1,46. V 1. pololetí propadlo celkem pět 

žáků – z toho čtyři v 6. – 9. ročníku. V pololetí 2. pak propadli pouze dva žáci, po jednom na 

obou stupních. Po opravných zkouškách nebylo na škole propadajících.   

Na různé typy středních škol odešlo všech čtrnáct žáků, kteří ukončili povinnou školní 

docházku, a to do škol v Jablonci nebo v Liberci. Jistou raritou je, a tu nepamatuji za celých 

dvaapadesát let, kdy mohu sledovat činnost naší rychnovské školy, že jeden žák byl přijat na 

Střední školu jezdectví a dostihového sportu v Praze. 

Na zařízení probíhala bohatá školní i mimoškolní činnost. Tak například, žáci 1. stupně 

pokračovali na projektu Motýl, který má na škole dlouholetou tradici a kvalitní vedení 

v osobě vyučující Mgr. H. Zemínové. Žáci nižšího stupně školy absolvovali lyžařský kurs na 

vleku Na Zálesí, 2. stupeň byl v Pasekách nad Jizerou. Mezi aktivity patřila příprava 

programů k různým akcím ve škole i pro rychnovskou veřejnost, dobře se začala rozvíjet 

spolupráce se školou z polské družební Gromadky. Žáci z obou stupňů školy se opět 

zúčastnili nejrůznějších vědomostních soutěží po linii školské i některých zájmových 

organizací, stejně jako soutěží sportovních včetně BESIPu, ve kterém patří škola již hezkou 

řádku let k nejúspěšnějším nejen v kraji, ale i v republice. Plavecký výcvik v Jablonci nad 

Nisou absolvovaly děti z 2. a 3. tříd. Úspěšnou činnost vykazuje dívčí odbíjená. Doménou 

chlapců především z 1. stupně školy jsou turnaje v kopané, starší se pak věnují rovněž 

s pěknými výsledky košíkové. Atraktivním se pro žáky školy ukázal pobyt v Chorvatsku u 

moře. Výčet akcí a výsledky žáků naší školy by jistě zabraly podstatnou část zápisu. Nelze 

však opominout pravidelné návštěvy divadelních představení a výlety za poznáním 

zajímavých míst nejen v okolí Rychnova. Dobrou odezvu mají i tzv. výtvarné dílny 

v předvečer významných svátků roku (Vánoce, Velikonoce). Především žáci z nižších tříd 

školy se podíleli na vítání občánků a zásluhou Mgr. M. Bubeníkové, která je členkou SPOZu 

města, i na činnosti této organizace. Dobře spolupracovali i s městskou knihovnou, kde se 

zúčastnili besed se spisovateli a dalších akcí připravovaných knihovnicí pí. R. Chloubovou. 

Vedení školy letos úspěšně spolupracovalo s rodičovským aktivem, a to nejen při řešení 

problematiky jejich dětí, ale i při sponzorské činnosti a pomoci při školních akcích. Velmi 

dobrou se ukázala spolupráce se SPOZem města a zřizovatelem školy, stejně jako s Dětským 

dopravním hřištěm v Jablonci nad Nisou a pedagogicko-psychologickou poradnou tamtéž. 

Naše škola byla v průběhu roku v centru pozornosti kontrolních orgánů České školní inspekce 

se sídlem v Liberci a dalších orgánů (MěÚ Rychnov, MŠMTV, Finanční úřad Liberec), a to 

na popud rodičů, ale i při řešení některých otázek zařízení (například plnění finančních 

záležitostí v rámci akce Peníze školám). V průběhu školního roku pracovala na zařízení celá 

řada zájmových kroužků. V 1. třídě vedla kroužek anglického jazyka Mgr. M. Mrázková, 

budoucí atlety připravovala bývalá závodnice TJ Liaz V. Preislerová, o BESIP se staral 

zástupce ředitele J. Hanyš, kroužek keramiky vedla Mgr. H. Velclová, sportklub rovněž 

bývalá závodnice Liazu E. Brychtová - Truksová, asijská bojová umění jsou již po léta 

doménou pulečenského starosty Bc. V. Choutky. Děti navštěvovaly oddělení Tanečního a 

pohybového studia Magdaléna, které velice úspěšně vede pí. M. Rellichová, o vedení 

turistického kroužku se staraly Mgr. H. Zemínová a Mgr. M. Bubeníková. Zájemci se 

věnovali činnosti v kroužku vaření vedeném vedoucí školního stravování I. Bartošovou a 
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odhalovali v něm i taje zdravé výživy, na zobcovou flétnu učila hrát děti vychovatelka Zdena 

Fantyšová a kroužek odbíjené dívek vedl J. Michalica. Výchovnou poradkyní školy byla 

jmenována Mgr. E. Brychtová. Její činnost pokračovala v intencích činnosti v minulých letech 

včetně spolupráce s okolními středními školami, pedagogicko-psychologickou poradnou, 

Odborem sociální a právní ochrany dětí při MÚ Jablonec nad Nisou a s rychnovskou policií. 

Primární prevenci si ponechal ve své kompetenci ředitel školy Ing. P. Sacher. Naplánovaný 

školní preventivní program se mu na škole dařilo plnit. Psychologickou problematiku řešila na 

škole Mgr. J. Marcinová. V průběhu roku se věnovala dětem s výchovnými, výukovými i 

zdravotními problémy. Pochopitelně, že se neobešla bez spolupráce s ostatními pedagogy 

příspěvkové organizace a hlavně rodiči žáků.  

Při škole pracuje i školní družina, kapacita obou oddělení je naplněna. Obě družinářky 

vykazují aktivní práci s dětmi. Vedle vlastní výchovné činnosti organizují řadu vycházek do 

okolí. Mnoho úsilí vynakládají při družinových oslavách výročí roku (Vánoce, Velikonoce, 

v družině probíhá masopust), opomíjeny nejsou ani nejrůznější hry v přírodě. Vybavení 

družiny zaměstnávacími pomůckami je dobré. Vychovatelkami byly Z. Fantyšová a Z. 

Mužáková.        

V mateřské škole, jak bylo zaznamenáno vpředu, bylo zapsáno v šesti odděleních sto 

pětatřicet dětí, o které se staralo osm učitelek včetně vedoucí odloučeného pracoviště pí. Z. 

Křivancové. Úvodem je třeba říci, že mateřská škola vykazuje velmi dobrou práci, organizuje 

množství zajímavých akcí, které nenásilnou formou působí výchovně na přihlášené děti a 

rozvíjejí jejich tvůrčí aktivity. Tak například letos se účastnilo plaveckého výcviku třicet pět 

žáků, za lyžováním dojíždělo na Bedřichov sedmnáct dětí. Jednou až dvakrát v měsíci 

navštěvují děti divadelní představení v Jablonci nad Nisou nebo přímo v budově mateřské 

školy. Stále přitažlivým zůstává předváděný zásah místních hasičů na budovy zařízení a 

následné seznámení dětí s jejich technikou. Děti z předškolního oddělení navštěvují 1. třídu 

školy, se svými staršími kamarády absolvují ve školní jídelně oběd, navzájem dochází 

k nejrůznějším sportovním akcím a vycházkám. Pracovnice školky kladou důraz na vlastní 

akce pro děti. Ve školce letos proběhl již čtvrtý ročník zimní olympiády. Žáci v zajímavé hře 

„zachraňovali“ tučňáky, učili se stavět iglú nejprve ve svých učebnách a pak v zimní přírodě. 

Přesvědčily se o tom, že opékání uzenek na sněhu není vůbec jednoduchá záležitost. 

Samostatnost a odloučení od maminek si děti ze školky natrénovaly nočním spánkem v 

zařízení z pátku na sobotu. Učitelky vedou své svěřence k práci s keramickou hlínou. 

Výrobky nejen vystavují, ale jsou vítaným artiklem při prodejních burzách například při 

slavnostním rozsvícení vánočního stromu. V letošním roce se dětské kolektivy zapojily do 

výtvarné soutěže „Skřítek pastelka“. Plně je zaujala soutěž o nejzajímavější zvoneček. V práci 

s dětmi nechyběly ani tradiční akce k významným dnům roku. Děti navštívil Mikuláš se svojí 

suitou stejně jako Ježíšek. Pochopitelně, že se vyřádily v lednovém a únorovém období 

masopustu nebo při dvojím plese na královském dvoře, či Sněhurčině svatbě. Upoutal i ples 

v Benátkách v době, kdy oddělení Motýlků „cestovalo“ po světě. Všechny děti vyrážely na 

výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí. Byly uneseny návštěvou indiánské vesničky i 

akcemi s indiánskou tématikou. Mimo jiné „rýžovaly“ zlato v toku říčky Mohelky. Nalezené 

„nugety“ pak směňovaly za nejrůznější zboží. Vyvrcholením soutěží s indiánskou tématikou 

se stala červnová indiánská noc v mateřské škole. Pasování na předškoláky a malá maturitka 

podnítily zájem dětí o vstup do 1. třídy základní školy. Děti z mateřské školy často vystupují i 

na veřejnosti, řadu akcí připravují pro své maminky. Je škoda, že naše mateřinka nedokáže 

„prodat“ výsledky své pestré a zajímavé činnosti na stránkách Rychnovského zpravodaje. 

Na závěr informace o školách v Rychnově uvádím jména pedagogických i správních 

zaměstnanců, kteří zde letos působili. Ředitelem příspěvkové organizace byl Ing. P. Sacher, 
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jeho zástupcem Mgr. J. Hanyš. Jako vyučující na základní škole působili Mgr. J. Vinklerová, 

Mgr. H. Zemínová, Mgr. R. Posseltová, Mgr. M. Bubeníková, Mgr. Brychtová E., Mgr. A. 

Němcová, Mgr. H. Velclová, Mgr. M. Navrátilová a dále vyučující pí. P. Šímová, J. Caklová 

a pan J. Mrklas. Ve školní družině pracovaly vychovatelky Z. Fantyšová a Z. Mužáková.       

Vedoucí pracoviště mateřské školy byla pí. Z. Křivancová, jako učitelky pracovaly M. 

Patková, D. Kozáková, M. Kocourková, T. Zelinková, K. Tomková, H. Fuksová, E. 

Křivancová a D. Zvonařová.   

Pověřenou vedoucí odděleného pracoviště školní jídelny byla I. Bartošová, jako kuchařky a 

pomocné kuchařky pracovaly V. Kubátová, A. Blešová, A. Melounová a A. Benešová, o úklid 

jídelny a přilehlých prostor se starala L. Pfefferová. Školnické práce ve velké budově 

prováděla paní D. Jakubčáková, na malé škole slečna L. Mikásková.                          

V  mateřské škole jsou kuchařkami paní V. Chmelíková a E. Dynterová, dále J. Červená a V. 

Urbánková. Školnicí letos byla M. Kocourková. V práci jí pomáhaly K. Melicharová a M. 

Bartáková. Ekonomické práce na zařízení provádí paní Čepelíková .           

V této části dlužno poznamenat, že v jídelně mateřské školy se stravují všechny zapsané děti. 

Školní jídelnu využívá téměř dvě stě žáků, což představuje přibližně 90 % žáků docházejících 

do školy. Ze zaměstnanců školy se stravuje třicítka pedagogů. Vedle toho na jídla do základní 

školy dochází kolem padesáti rychnovských občanů a úředníků. Summa summarum 

pracovnice školní jídelny denně připravují na tři sta jídel.     

 

Odloučené pracoviště Základní umělecké školy Jablonec nad Nisou    

I v letošním školním roce v rámci školských zařízení pracovala v Rychnově pobočka Základní 

umělecké školy Jablonec nad Nisou. U vyučujícího Blažka se jeden žák věnoval hře na 

violoncello, učitel O. Grygorenko vedl tři žáky ve hře na pozoun, týž pak dva zájemce o 

zobcovou flétnu. Hře na klavír pod vedením Mgr. M. Šourka se učilo šest dětí, elektronickým 

klávesám u téhož pedagoga osm žáků. Hudební nauku pod vedením Mgr. V. Rakušanové 

absolvovalo třicet zájemců, hru na kytaru za vedení N. Poláčkové třináct žáků. Početně 

nejsilnějším oddělením byl výtvarný obor pod vedením vyučující M. Poloprudské s padesáti 

dvěma žáky.                          

 

Taneční a pohybové studio Magdalena, o. s.    

Dalším zařízením, které se v našem městě plně a úspěšně věnuje volnočasovým aktivitám dětí 

od předškolního věku až po dospělé, je Taneční a pohybové studio Magdalena, o. s.  Zkratku 

o. s., tedy občanské sdružení, nosí za svým názvem od počátku letošního roku, kdy bylo 

studiu přiznáno na základě žádosti vedení Magdaleny ministerstvem vnitra.                          

Jeho posláním je vzdělávání dětí a tvorba pro ně v oblasti tvořivé taneční výchovy, 

scénického tance, tanečního a pohybového divadla, pantomimy a dalších uměleckých 

mimoškolních estetických aktivit dětí, mládeže i dospělých. Velkým úkolem, který se 

v letošním roce začalo úspěšně plnit, je zapojení handicapovaných jedinců do náročné taneční 

a umělecké činnosti. Studio zabezpečuje výuku přípravné taneční výchovy v mateřských 

školách Jablonecka. Pro své členy a žáky organizuje každoročně přípravné prázdninové 

tábory. Do jednotlivých oddělení Magdaleny docházejí nejen zájemci z našeho města, ale i 
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Jablonecka a Liberecka. Své učebny má v Rychnově u Jablonce nad Nisou i v samotném 

Jablonci. V letošním roce navštěvovalo Taneční a pohybové studio Magdalena, o. s., sto 

osmdesát šest žáků a studentů, patnáct frekventantů ročního vzdělávacího kurzu pro pedagogy 

a deset dospělých v kurzu Pilates. Na nedostatek zájemců si vedení rozhodně nestěžuje. 

Vždyť počtem dětí předstihuje řadu plně funkčních základních nebo středních škol. Vedle 

toho vedení studia pořádá vzdělávací semináře a workshopy pro pedagogické pracovníky, 

připravuje projekty v jednotlivých oborech včetně interpretační a autorské činnosti.   

Od roku 2002 z pověření NIPOS ARTAMA Praha se studio spolupodílí s Městským 

divadlem Jablonec n. N. na postupové regionální přehlídce dětí i dospělých a od roku 

následujícího pak na celostátní přehlídce scénického tance a pohybového divadla. Od téhož 

roku spolu s jabloneckým Eurocentrem zajišťuje i přehlídky dětského divadla. Letos se 

členové Tanečního a pohybového studia Magdalena účastnili na třinácti přehlídkách nebo 

festivalech včetně mezinárodního v rakouském Abtenau. Z jednotlivých akcí soubor, mající 

své centrum v Rychnově, většinou postoupil do celorepublikových přehlídek a festivalů. Jeho 

největším úspěchem však byla hlavní cena v oboru tanec v Grenoblu ve Francii. 7. října se 

uskutečnilo samostatné představení členů studia v Činoherním klubu Praha, který zařadil 

Magdalenu do své říjnové dramaturgie. Již letos si studio zajistilo pro příští rok nominace na 

přehlídky v Belgii, Chorvatsku i na slavném Jiráskově Hronově. Magdalena se rovněž podílí 

na Rychnovských kulturních dnech i některých dalších akcích ve městě. Spoluúčinkuje s 

podobně zaměřenými soubory po naší republice.    

Činnost Tanečního a pohybového studia Magdalena by nebyla možná bez finančních podpor a 

grantů. Město Rychnov u Jablonce nad Nisou poskytlo Magdaleně z rozpočtu dotaci ve výši 

padesáti tisíc korun. Žáci a posluchači si za výuku pochopitelně platí, ale poplatek za 

odučenou hodinu v porovnání s jinými organizacemi, které zabezpečují různé volnočasové 

aktivity dětí, je vskutku na dnešní dobu směšně nízký. V případě, že studio navštěvují 

sourozenci, je jim poskytována sleva, u sociálně velmi slabých rodin je dokonce platba 

odpouštěna vůbec. Ředitelce Tanečního a pohybového studia Magdalena, o. s., paní Ludmile 

Rellichové se podařilo vytvořit dělné vedení a dosahovat v práci s dětmi velmi pěkných 

výsledků. Za to jí jistě náleží dík nás všech.   

 

Městská knihovna 

Městská knihovna významně přispívá k rozvoji kulturního a i společenského života v našem 

městě. Je samozřejmostí, že jejím základním posláním je půjčování knih, ale řada činností, 

které zajišťuje paní knihovnice R. Chloubová, je nadstandardních. Rozhodně by se jimi mohly 

chlubit mnohé daleko větší knihovny. Za rok 2012 navštívilo knihovnu 8 468 čtenářů. Každý 

registrovaný čtenář (kterých je na sedm set) navštívil knihovnu přibližně dvanáctkrát. Mohli si 

vybírat z 15 545 knih, 510 AV medií a 87 elektronických dokumentů. V knihovně panovala 

vedle půjčování knih čilá soutěžní činnost. Knihovna byla zapojena do soutěží Městská 

knihovna roku a Kamarádka knihovna. Výsledky však budou známy až v příštím kalendářním 

roce. Celkem dvaačtyřicet dětí odevzdalo v anketě SUK 2011 – Čteme všichni -  své tipy na 

nejhezčí knihu roku. Zájem upoutal i projekt na podporu dětského čtenářství s názvem Kde 

končí svět. Vítězem kampaně Březen – měsíc knihy o nejvěrnějšího čtenáře se stal kupodivu 

pan V. Slanař, občan z nedalekých Vrkoslavic. Paní knihovnice zorganizovala pro zájemce 

celou řadu dalších akcí. Již 3. dubna se sešli ti, kteří si sami chtěli uplést pomlázku, případně 

si namalovat vajíčka barevnými vosky, či ozdobit perníčky k Velikonocům. 1. říjen byl 

zasvěcen prodeji knih z nakladatelství Baobab a Dnům otevřených dveří spojených nejen 

s prohlídkou knihovny, ale i nejrůznějšími soutěžemi a podzimní dílnou. V říjnu také započal 
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program pro předškolní děti a jejich rodiče v rámci Klubu (nejen) rodičů na mateřské 

dovolené pod řízením Mgr. Lucie Vágai. První prosincové odpoledne bylo určeno 

předvánoční dílně a hlavně akci Den pro dětskou knihu spojenou s jejich prodejem a opět se 

soutěžemi.    

Březen - Měsíc knihy byl spjat 12. března s besedou se spisovatelkou I. Procházkovou nad její 

knihou Uzly a pomeranče pro žáky 8. a 9. tříd naší základní školy. Ale hned od 1. března a 

pak po celý týden navečer četli v knihovně tatínkové nebo maminky pro děti v rámci akce 

Celé Česko čte dětem. 10. dubna odstartovala paní knihovnice Chloubová projekt Pachatelé 

dobrých skutků, který vznikl ve spolupráci s Městskou knihovnou Železný Brod, divadelním 

představením souboru Klofáci podle knih M. Kratochvíla Pachatelé dobrých skutků určených 

žákům 1. – 5. ročníků škol. Po představení následovaly ve škole dramatické dílny na základě 

zhlédnuté inscenace a v měsíci květnu pak velká výtvarná soutěž. Práce dětí byly vystaveny 

až do září v knihovně. Nejzdařilejší práce byly odměněny knihami. Největší odměnou pro 

všechny účastníky však byla beseda s autorem knih M. Kratochvílem a jeho ilustrátorem M. 

Starým dne 17. září. Naše prvňáky, kterým v červnu končil první rok školní docházky, 

rozhodně potěšil 14. června dárek ke konci školního roku, jímž se stala Knížka pro prvňáčka, 

ve které si mohli nejen listovat, ale i číst. Zajímavým projektem, v němž mohli soutěžící 

uplatnit své spisovatelské dovednosti, byla akce „Čteme všichni – vypráví jen někdo“. Naši 

knihovnu zastupovala svojí prvotinou E. Halamová, která přes soutěž v Semilech prošla až do 

kola celostátního konaného dne 4. října v jičínské městské knihovně. Paní knihovnice 

Chloubová připravila pro žáky z mateřské školy povídání paní Fuchsové o pohádkách cizích 

národů dne 28. března, 19. listopadu si děti z 2. třídy školy povídaly o knize „Teta to plete“ od 

spisovatelky I. Březinové a 7. prosince se děti z 1. třídy účastnily besedy o stejné knize. Po 

celý rok se v knihovně soutěžilo. V lednu začala akce Český rok  „Co děláme v lednu“, únor 

byl zasvěcen výtvarné soutěži podle postav ilustrátora J. Trnky ke stoletému výročí jeho 

narození, březen jarním a velikonočním kvízům, v dubnu a květnu pak soutěžím o knihách M. 

Kratochvíla „Pachatelé dobrých skutků“, v září přišly kvízy o pohádkách, v říjnu se děti 

zamýšlely nad literárními hádankami, v posledních dvou měsících roku je postrašil kvíz 

strašidlácký a na závěr roku velký kvíz vánoční. Stranou nezůstala ani výstavní činnost. 

V lednu až únoru si návštěvníci mohli prohlédnout výstavku o našem literárním velikánu J. 

Škvoreckém, v únoru až březnu pak výstavu ke stoletému výročí narození výtvarníka a autora 

animovaných filmových pohádek J. Trnky. Jistě velkým oceněním práce naší paní knihovnice 

bylo pověření zorganizovat aktiv ředitelů a vedoucích knihoven Jablonecka dne 4. dubna. 

Potěšil ji upřímný zájem delegace polských knihovnic z partnerské Gromadky, které 20. 

května navštívily město i knihovnu. O její kvalitní a zodpovědné činnosti se mohlo přesvědčit 

deset knihovnic Libereckého kraje, neboť Krajská knihovna Liberec vybrala pro jejich 

exkursi právě naši městskou knihovnu s knihovnicí paní Renatou Chloubovou.     

 

Činnost SPOZu   

Sbor pro občanské záležitosti města pracuje ve stejném složení jako v minulých letech. Jeho 

předsedkyní je Mgr. Jana Palmová, tajemnicí pak pracovnice MěÚ paní B. Schrotzová. Náplň 

jeho činnosti se rovněž výrazněji nemění. Přesto však je práce SPOZu vítána především u 

dříve narozených občanů města, které členky navštěvují především u příležitosti jejich 

životních jubileí či svátků v průběhu roku. Za rok 2012 došlo k plným sto čtyřiceti dvěma 

návštěvám.  Jistou zajímavostí je skutečnost, že mezi navštívenými bylo i šest občanů starších 

devadesáti let. Členky sboru letos přivítaly na třicet pět nových občánků. Tyto akce jsou 

doprovázeny kulturním vystoupením žáků naší školy, které s dětmi připravuje Mgr. M. 
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Bubeníková, členka SPOZu. SPOZ se pochopitelně i nadále podílí na vítání dětí do 1. třídy 

drobnými dárky. Letos jich musely připravit pro čtyřicet prvňáků. Na straně druhé se pak 

spolu s vedením školy rozloučily s devatenácti žáky, kteří odešli na střední školy především 

v Jablonci a Liberci. Pro členky pak byly nesporně zajímavými oslavy diamantových svateb 

manželů C. a J. Dostálových a M. a L. Menclových. Na MěÚ bylo letos konáno pod patronací 

SPOZu i šest svateb. 

Myslivecké sdružení Dolina     

Myslivecké sdružení Dolina i nadále patří k aktivním organizacím města. Vedle vlastní 

zájmové činnosti se podílí i na organizování společenského života pravidelným prvním 

plesem roku, stará se o pořádek a úpravu místního hřbitova, rozhodně neopomenutelnou je 

instalace pachových ohradníků kolem komunikace od křižovatky za kostelem až po autobazar 

na Dobré Vodě. V měsíci červnu pozvali myslivci žáky místní školy na svou chatu 

v Pelíkovicích. Návštěvu spojili nejen s jejich pohoštěním, ale i s povídáním o výskytu zvěře 

v honitbě. Přitažlivou byla i procházka s loveckými psy v okolí Pelíkovic a střelba ze 

vzduchovky na pevné i pohyblivé terče. Sdružení mělo letos třicet devět členů, kteří se měli 

vskutku co činit nejen v péči o vlastní krmelce, ale i při léčbě spárkaté zvěře v celé honitbě. 

V jarních měsících se věnovali osevu políček, která nejsou sklízena, ale ponechána zvěři ke 

spásání i k úkrytu. Stejně jako v předchozích letech i letos zakoupili a vysadili na rybníčku 

pod Liščí Jámou na padesátku kachňat. V průběhu roku sice došlo k úbytku drobné zvěře, ale 

na straně druhé, se zvýšily stavy zvěře černé stejně jako spárkaté. Jistě je příliš nepotěšila 

skutečnost, že od měsíce ledna až po březen nacházeli v honitbě více kusů uhynulé zvěře, než 

tomu bylo v letech minulých. Dá se říci, že počtem ulovené zvěře byl rok úspěšný. Střelci 

zastřelili dvacet pět kusů zvěře černé, pod jejich přesnými střelami se s životem rozloučilo i 

osmnáct kusů srnčí zvěře a třicítka kachen. Z predátorů padlo dvacet sedm lišek a šest kun. 

Rok byl posledním pro osm strak a jednu vránu. Poměrně vysoký počet volně žijících zvířat 

umírá pod koly aut i na železničních tratích. Letos to bylo celkem deset kusů zvěře černé i 

spárkaté, výrazně rozšířených druhů našich lesů i polních prostor. Členové sdružení sledují 

rozmanitost výskytu nejen zvěře, ale i ptactva. Letos je potěšila skutečnost, že v měsíci dubnu 

na Pelíkovicku po několik dnů mohli spatřit dudka chocholatého, který v našich podmínkách 

jistě patří k těm, jež můžeme vídat pouze výjimečně. 

 

Místní jednota Sboru dobrovolných hasičů ČR    

V místní hasičské jednotě působilo sedmdesát členů (čtyřicet jeden muž, sedm žen a dvacet 

dva mladí hasiči do patnácti let). Velitelskou funkci vykonával i nadále pan Milan Hanyk. O 

dětskou přípravku se starali pánové L. Hanyk, L. Hais a J. Eder spolu s ženami Z. a H. 

Hanykovými. Mladí hasiči se zúčastnili několika soutěží jako je například hra Plamen, 

festival přípravek, nebo soutěž O malého Soptíka. Aktivně se zapojili do hasičských her pro 

mladé ve Smržovce. O činnosti těch nejmenších z cechu sv. Floriána píši na jiném místě. 

Členové jednoty patří k aktivním složkám města. V měsíci lednu uskutečnili svůj hasičský 

ples, v dubnu se podíleli na přípravě a uspořádání čarodějnic, v červnu byli znovu a 

s úspěchem organizátory oslav pro místní děti. Svojí účastí zabezpečovali po stránce požární 

srpnový Rychfest, kde měli i svůj vlastní stánek.  Pochopitelně, že zajišťovali jako hasiči 

požární i některé jiné události, ke kterým došlo. 29. ledna hasili požár sazí v komíně domu ve 

Smetanově ulici, 10. února pak obdobný požár v Dolním Rychnově. Závažnější akcí byla 

likvidace požárů porostu poblíž železničních kolejí. Zde spolupůsobili s Hasičským 

záchranným sborem Libereckého kraje a hasičskou jednotkou Českých drah. 24. listopadu na 

základě žádosti Hasičské záchranné služby Liberec provedli úklidové práce po dopravní 
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nehodě. O dva dny později zasahovali při dopravní nehodě u tzv. „červeného domu“ v místní 

části Na Hranici. Členové jednoty se pravidelně připravují a školí, značný díl práce vykonali 

při úklidu hasičské zbrojnice i opravách techniky a požárního vozidla Tatra CAS 32. I 

v letošním roce provedli námětová cvičení v základní a mateřské škole, jejichž cílem byla 

evakuace zařízení a seznámení příslušníků jednoty s prostředím školy. Obě cvičení byla 

spojena s ukázkami hasičské techniky, což bylo kladně přijato zvláště v mateřské škole. Svoje 

úsilí směřují k tomu, aby jednota v příštím roce získala nový požární zásahový vůz Ford 

Tranzit, který nahradí dnes již nevyhovující a značné sešlou Avii. Na členské schůzi se 

přítomní minutou ticha rozloučili se svým dlouholetým starostou panem J. Kmecem, který 

nenadále zemřel. Starostou Sboru dobrovolných hasičů Rychnov u Jablonce nad Nisou je nyní 

Ing. Miroslav Žabka.    

 

Český zahrádkářský svaz                

Český zahrádkářský svaz i v letošním roce působil ve čtyřech osadách. Většina pozemků 

jednotlivých osad je již v soukromém majetku.  Na výroční schůzi 14. dubna došlo ke 

změnám ve výboru organizace. Z pracovních i zdravotních důvodů výbor opustily V. 

Pavlíková a V. Hovorková, novými členkami se staly pí. T. Zítková a P. Rejfová. Organizace 

není nadále dotována, finance na činnost získává z pronájmů klubovny na oslavy výročí 

občanů nebo akcí spolků či organizací. Ve své režii zde koná i taneční zábavy. Klubovna 

slouží jako základna pro občanské sdružení Rychnováci dětem při tradičních loučeních 

s létem a populární stezce odvahy. O své zařízení zahrádkáři pečují, ale na opravy stále 

zoufale hledají peníze. Přesto v průběhu letošního roku klubovnu vymalovali. Opravili i 

poškozený strop a celé prostředí zkulturnili. Hybnou silou svazu je jeho jednatelka paní E. 

Dudková.      

 

TJ Spartak ZEZ Rychnov u Jablonce nad Nisou 

TJ SPARTAK ZEZ Rychnov je nadále početně nejsilnější organizací našeho města. Pracuje 

v intencích let minulých. Hlavní důraz klade na tělovýchovné aktivity především dětí a 

mládeže, ale ani sportování dospělých rozhodně není v jednotě zanedbáváno. Ba naopak.    

Tělovýchovná jednota a především její oddíl kopané navázaly na úspěšnou tradici konání 

plesů v sále místní Besedy. Zásluhou dotační politiky města vůči jednotě se daří zlepšovat 

sportovní prostředí především v prostoru hřiště na kopanou a víceúčelových sportovních 

zařízení. Spartaku se podařilo díky sponzorskému daru pořídit u víceúčelového sportoviště 

kamerový zabezpečovací systém a na hřišti obnovit zvukovou techniku. V letošním roce se 

konečně po letech odkladů podařilo ve fotbalových kabinách započít s vestavbou bytu pro 

správce všech zařízení místního oddílu kopané. Výhledově je počítáno s tím, že se správce 

kromě hřiště a jeho zázemí bude starat i o celý víceúčelový sportovní areál. Na správcovský 

byt letos město vyčlenilo ze svého rozpočtu částku sto tisíc korun. V oddílu kopané se 

vyžívalo celkem osmdesát hráčů od nejmladších žáků až po dospělé. V sezóně sportovci 

dosáhli poměrně kvalitních výsledků. Od mladších hráčů až po dorost kopali krajský přebor, 

muži pak přebor okresní. Nejvíce se dařilo mladším žákům, kteří obsadili šesté místo, dorost 

byl v kraji osmý, starší žáci dvanáctí. Muži v okresním přeboru nakonec skončili na šestém 

místě. Nejmladší borci do soutěží nezasáhli. Škoda jen, že se nezdařilo z finančních důvodů 

prosadit projekt Tréninkových středisek mládeže v kopané, kam byli naši žáci v obou 

kategoriích začleněni spolu s mladými hráči ze Železného Brodu. 
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Jednání zastupitelstva města  

První schůze zastupitelstva v letošním roce byla konána dne 23. ledna. Přítomní na ní 

schválili smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti s Libereckým krajem. Na občana města 

byla vykalkulována částka 730,- Kč. Na vědomí vzali zprávu o poskytování informací za 

minulý rok a schválili uhrazení faktur firmě Schmidt ve výši 1.168 544,- Kč za vícepráce na 

hřišti, stejně jako výdaje na nový počítač za 16 tisíc pro městskou knihovnu a uhrazení 

faktury firmě Nýdrle za projektovou dokumentaci na úpravy parku na náměstí za 23.400 

korun. Dále pak potvrdili proplacení faktury Sdružení obcí Libereckého kraje ve výši cca 

3.414 korun.                           

Stavební úřad byl pověřen přidělováním popisných a evidenčních čísel domů bez podání 

písemné žádosti. Z jednání vzešel i požadavek vypracování žádosti na dotaci pro zateplení 

veřejných budov včetně MěÚ.    

20. února zastupitelé neměli připomínek k předloženému jednacímu řádu stejně jako 

k vyhlášce o místních poplatcích při shromažďování a odstraňování komunálního odpadu. 

Podrobně byla diskutována otázka odpojení pečovatelského domu od kotelny v Besedě a s tím 

i záležitost vytápění dalších budov v majetku města. Na doporučení poslance Vágnera bylo 

rozhodnuto o zadání poptávky na studii řešení dodávek tepla do pečovatelského domu a 

možnosti úspor v celém tepelném hospodaření v objektech města. Žadatelé o poskytnutí 

půjček z Fondu zlepšení úrovně bydlení musí svoje žádosti předložit do 21. března. 

Zastupitelé pak vzali na vědomí zprávu hlavní inventarizační komise a vyhověli žádosti 

Obecního úřadu v Držkově o snížení příspěvku neinvestičních nákladů na žáka, který 

navštěvuje místní základní školu. Klientská stanice Breeze Max 500 bude převedena do 

majetku příspěvkové organizace města.  

Zastupitelé rozhodli, že bude pozastaven výkon ve věci zadání žádosti o dotaci na zateplení 

budov včetně MěÚ. Kladně se pak vyslovili k záležitostem prodeje pozemku 2475/1 

v katastru Rychnov, dále jednali o prodeji pozemku 1055 /1. Přítomní se zabývali návrhem 

smlouvy mezi městem a firmou GE&CA  o koupi pozemků 2144 a 2135 k. u. Rychnov a 

stanovili některé dílčí podrobnosti. Rozhodli i o změnách splátkového kalendáře ve věci 

prodeje pozemku 2475/1 v katastru Rychnov. 

Na jednání vystoupila pí. E. Hudcová se svými připomínkami ohledně 100 % navýšení 

nájemného v DPS  a poukázala na řadu závad v budově i na skutečnost, že o dříve narozené 

nemá v Rychnově na rozdíl od jiných míst nikdo z funkcionářů města zájem. 

Podstatnou část jednání zabralo schvalování rozpočtu města na rok 2012 a vysvětlení 

některých sporných zásad při jeho sestavování. Rozpočet byl přijat. 

5. března jednali zastupitelé o doplnění zápisu z jednání 21. ledna o výrok pana J. Dvořáka v 

záležitostech výběrových řízení ve městě a přijali zadání studie tepelného hospodaření 

v městských zařízeních.      

19. března schválili účastníci jednání prodej části pozemku 1055/1 a pozemku 1054, oba 

v k.ú. Rychnov i zveřejnění úmyslu prodeje pozemku 1695 Rychnov a přijali upravené zadání 

Třetí změny územního plánu města Rychnov u Jablonce nad Nisou. Kladně se vyjádřili ke 

smlouvě o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s., jako oprávněným 

v záležitosti přípojky nízkého napětí na pozemcích 2106/1 a 2107 v rychnovském katastru za 

jednorázovou úplatu. Dále pak přijali rozhodnutí o proplácení ročního příspěvku ve výši dvou 
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tisíc korun pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v okrsku Frýdštejn i věcnou náplň 

činností knihovnických ve výši sedmdesáti tisíc korun.  

Projednali též žádost společnosti SUHOX, s. r. o., která se zabývá výsadbou energetických 

dřevin. Jde zřejmě o rychle rostoucí topol japonský, jehož počátky jsou spojeny s nedalekým 

Frýdlantem. Zde již v devadesátých letech přišli na nápad tuto dřevinu pěstovat a získávat 

levný zdroj energie. Od roku 2001 je zde pěstírna sadebního materiálu. Topol je možno již za 

pět let pokácet a získat hmotu, která se dá využít pro vytápění budov. MěÚ byl pověřen 

pořízením seznamu vhodných ploch nad tři hektary, kde by bylo možno tuto vskutku 

netradiční produkci zahájit.   

Dva plynové kotle v čp. 537 budou vyměněny, na opravu střechy tamtéž dojde k uvolnění 

šesti set pětatřiceti tisíc. Přítomní potvrdili pořadí oprav komunikací a chodníků dle pořadníku 

z roku 2011. Další navýšení kapitoly o osm set tisíc neprošlo. Zastupitelé stanovili termín 2. 

dubna jako konečný pro uzavření položky neuspokojených požadavků na akce letošního roku.  

V kontejnerové části mateřské školy došlo k zamrznutí a popraskání topných těles a vody 

v umývárně. Potřebná částka na opravy bude čerpána z kapitoly Školství.       

Na jednání zastupitelé zavázali radu, aby se zabývala otázkami navýšení nájemného v domě 

pečovatelské služby a uplatnila padesátiprocentní slevu obyvatelům zařízení po dobu jednoho 

roku.   

Město bylo pověřeno dalším jednáním v přípravě podkladů pro výběrové řízení na dodavatele 

elektrické energie, přijat nebyl návrh na její nákup přes burzu. Starosta Ing. Chlouba bude 

zastupovat město na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti, a. s. S vedením 

společnosti projedná některé sporné otázky v odkupu zařízení, která byla financována 

z městského rozpočtu.    

Na své schůzi 16. dubna zastupitelé přijali rozhodnutí o změně výše finančního příspěvku pro 

SHČMS okrsek Frýdštejn na tři tisíce korun a pověřili MěÚ zveřejněním úmyslu prodeje 

pozemku 933/1 Rychnov.   

Kladně byla přijata informace o uzavření kupní smlouvy se Severočeskou vodárenskou 

společností, a. s., na kanalizace v ulicích Lesní, U Potůčku a Příkrá, stejně jako Plán 

společných zařízení pro komplexní úpravy v k. ú. Rychnov dle předloženého návrhu.                 

Zastupitelé schválili prioritní akce, které budou hrazeny z rozpočtových rezerv, a to nákup 

nového zásahového vozidla pro jednotku hasičů, vybavení sálu restaurace Beseda a 

zkvalitnění prostor domu u hřiště na kopanou. Do dalších priorit byly zařazeny opravy 

chodníků kolem čp. 800 na náměstí a úpravy parku tamtéž i opravy stropů v budově školy na 

Ještědské ulici – vše po výběrových řízeních. 

Dlužné částky pěti rychnovských občanů se ukazují být nedobytnými, proto zastupitelé 

schválili jejich odpis. Kladnou odezvu doznalo poskytnutí příspěvku na bydlení pro bývalého 

občana města V. Borovského v semilském domově pro seniory.   

Dodavatelem Studie úspor v tepelném hospodaření v objektech napojených na kotelnu 

umístěnou v areálu Beseda se po výběrovém řízení a rozhodnutí zastupitelů stala firma 

Energetické poradenství, s.r.o., Praha.                  

14. května zastupitelé rozhodli prodat pozemek 1695 Rychnov společnosti AGENCY 

TRANSPORT, s.r.o., dále prodali pozemek č. 933/1 a na pozemky 1100/1 v k.ú. Pelíkovice a 
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1780 a 1779 Rychnov rozhodli zveřejnit úmysl prodeje. Pozemek 602/3 v Pelíkovicích přijali 

do majetku města. S firmou ČEZ Distribuce Děčín, a. s., bylo schváleno uzavření smlouvy o 

smlouvě budoucí na pozemek 1437 Rychnov, kde se nachází přípojka nízkého napětí, za 

jednorázovou úplatu. Z přebytku hospodaření v minulém roce byla uvolněna částka 917 tisíc 

na zřízení víceúčelového hřiště a části in-line dráhy.        

Z rozhodnutí přítomných došlo ke zrušení obecně platné vyhlášky o místních poplatcích za 

výherní hrací automaty nebo jiná technická zařízení povolená Ministerstvem financí ČR dle 

jiných předpisů.   

Zastupitelé se seznámili a podpořili první rozpočtové opatření letošního roku. Přijali rovněž 

návrh rozhodnutí na splácení nedoplatků nájemného občanky města a úhrad členského podílu 

města v BD Beseda. Rozhodli o zveřejnění úmyslu prodeje členského podílu města v BD 

Beseda  obálkovou metodou. V souvislosti s bytovou politikou dojde ke zveřejnění úmyslu 

prodeje bytů v čp. 635 a 79.   

Automobil Fiat Ducato, který slouží městu, bude pro špatný technický stav a neefektivnost 

oprav sešrotován.   

25. června zastupitelstvo schválilo prodeje bytů v čp. 79, 655 a prodej podílu města v BD 

Beseda v č. 800. Prodán bude pozemek 1780 a 1779 stejně jako pozemky 2663/2–3 v katastru 

Rychnov i část pozemku 271 a 28  Rychnov. Záliv zastávky MHD zastupitelé darovali 

Libereckému kraji.    

Přítomní podpořili uzavření smluv o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce Děčín na věcné 

břemeno na pozemku 655/9 Pelíkovice a 1438/1 v katastru Rychnov vždy za jednorázovou 

úplatu, dále pak s týmž podnikem i smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemky 2106/1, 

2103/4, 2105/4, 2107, 1505, 1506/2, 1509/2, 1733/5 i 1772/1 v katastru Rychnov 

v záležitostech nízkého napětí vždy za jednorázovou úplatu.     

Závažným rozhodnutím bylo prověření možnosti navýšit kapacitu mateřské školy případnou 

úpravou prostor ve škole v Ještědské ulici. Bez připomínek byl přijat závěrečný účet za rok 

2011.      

Z Fondu na zlepšení úrovně bydlení byla poskytnuta půjčka ve výši sto dvacet tisíc na opravu 

střechy v čp. 889 a bylo vyhlášeno II. kolo podávání požadavků s termínem ukončení do 31. 

srpna. Město i zastupitelstvo mají dobrou vůli pokračovat ve spolupráci s občany v oblasti Na 

Hranici při přípravě a realizaci inženýrských sítí lokality. Městem bude vypsána výběrová 

soutěž na vodovodní a plynovodní přípojku, odkanalizování, zřízení osvětlení a opravy 

komunikace v této odlehlé části.    

Na jednání byly uvolněny prostředky na opravu balkonu v čp. 20, opravy stropů školy 

v Ještědské ulici a na nutné práce ve školní jídelně. 

Závažným rozhodnutím bylo schválení navýšení počtu městských policistů na dva s tím, že 

by jejich pravomoc zasahovala i na Rádlo, které by se na základě smluv mezi oběma místy 

podílelo na jejich financování. Konečné rozhodnutí v této záležitosti musí provést Krajský 

úřad Libereckého kraje.     

Bez připomínek prošlo rozpočtové opatření č. 2. Mezi městem a JH MACHINE, s.r.o. dojde 

k narovnání za nerealizovaný prodej nemovitostí.    
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Přítomní se ztotožnili s rozhodnutím rady v záležitosti petice obyvatel čp. 800 o odchytu 

koček ve městě. A proto žádné další rozhodnutí nepřijali.   

Na zasedání zastupitelé přijali rozhodnutí o finální podobě nové vlajky města. Nyní již nic 

nebrání tomu, aby byl návrh předložen v heraldické komisi podvýboru Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR ke schválení. Jejím kladným rozhodnutím se naplní mnohaletá tužba 

městských funkcionářů po nové městské vlajce.   

17. září zastupitelé schválili návrh rozpočtového opatření č. 3 a doplnili je o výdaje na výrobu 

kostelních oken v průčelí. Na pobyt zástupců z polské Gromadky u příležitosti 

pravděpodobného druhého vysvěcení kostela sv. Václava 28. září před třemi sty lety lze 

čerpat částku až šedesát sedm tisíc.     

Zastupitelé se rozhodli pro prodej bytu v čp. 655, dále neprodávat členský podíl v BD Beseda 

a byt v čp. 800 pronajímat. Město bylo pověřeno zveřejněním úmyslu prodeje bytu v čp. 472. 

Zastupitelé se kladně vyjádřili k uvolnění prostředků na výměnu oken v čp. 490.   

Termín kupní smlouvy na pozemek 1202 firmě Fortres bude po jednání zastupitelstva 

prodloužen, město odkoupí část pozemku 210/1 v katastru Rychnov, o pozemku 1772/1 

Rychnov bude po oddělení biokoridoru jednáno se žadatelkou. Přítomní schválili znění 

smlouvy o smlouvě budoucí s firmou GE&CA na prodej pozemků 2144 a 2135 v katastru 

Rychnov.   

Zastupitelé uložili městu připravit návrh výběrového řízení na rozšíření veřejného osvětlení na 

Liščí Jámě a zabezpečit provizorní opravy komunikace tamtéž.               

Schválena byla městská vyhláška O vytvoření a využívání účelových prostředků Fondu na 

zlepšení úrovně bydlení a poskytnuta půjčka na rekonstrukci střechy domu v Tovární 889.   

Zastupitelé se kladně vyjádřili k příspěvku občanskému sdružení Přátelé Rychnova na výrobu 

oken do průčelí místního kostela. Bez připomínek prošla přednesená zpráva o zajišťování 

informovanosti občanů o oslavách třistaletí vysvěcení místního kostela.     

Na jednání zastupitelů dne 15. října došlo k uvolnění prostředků na výměnu topidel v čp. 167, 

na obdobnou akci i v čp. 532, dále na opravy vstupních prostor v čp. 532, stejně jako na akci 

rozšíření sítě veřejného osvětlení na Liščí Jámě. Přítomní uložili městu zveřejnit úmysl 

prodeje části pozemku 63 v katastru Rychnov a úmyslu prodat volný byt v čp. 607.                     

Provizorní výspravu části komunikace v osadě Liščí Jáma provede společnost Silnice a mosty, 

a. s. Starosta byl pověřen jednáním s geodety Jablonecka na pořízení dokumentace o oddělení 

lesních pozemků města k jejich zápisu do katastru nemovitostí. V závěru jednání byly 

schváleny termíny změn 2. a 3. územního plánu města Rychnov u Jablonce n. N.   

12. listopadu byl vysloven souhlas s prodejem části pozemku č. 63 Rychnov a volného bytu 

v čp. 472 v ulici Nádražní. Přítomní přijali rozhodnutí o zveřejnění směny části pozemku 

1055/1 Rychnov za část pozemku 1052 a 1053 v katastru Rychnov s tím, že na pozemku 

1055/1 zůstane šířka nejméně čtyři metry.   

MěÚ bylo uloženo vypsat výběrové řízení na dodavatele tepla pro odběrná místa ve 

vlastnictví města včetně školských zařízení a dále na dodavatele vestavby v půdních 

prostorách školy na Ještědské ulici.        

Poplatek za domovní odpad v příštím roce nebude měněn. Přítomní rozhodli o přesunech 

plánovaných financí řady položek a rozhodli o odložení příspěvku na okna v místním kostele 
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do rozpočtu roku 2013. Bylo určeno, že podněty a návrhy na dokončení úpravy parku na 

náměstí před čp. 800 je nutno podat do 5. ledna příštího roku.      

Starosta byl pověřen jednat s firmou DESIGN 4 – projekty, s. r. o., o všech záležitostech 

okolo Studie úspor v tepelném hospodaření v objektech napojených na kotelnu v areálu 

Besedy dle nabídky podané 2. dubna letošního roku. V závěru zasedání se přítomní vyslovili 

k žádostem o finanční podpory a promíjení dlužných částek žadatelů.                              

Poslední jednání zastupitelů města 17. prosince schválilo prodej pozemku 1055/1 Rychnov a 

stanovilo podmínky prodloužení komunikace nejen k této parcele. Odsouhlaseno bylo 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce z Děčína jako 

oprávněným z věcného břemene vedení nízkého napětí na parcele 390 Rychnov a městem 

Rychnov.     

K podrobně provedenému rozpočtovému opatření č. 4 (v příjmové části se týkalo 1.441 490,- 

Kč a v části výdajové 281 103,- Kč) nebylo připomínek stejně jako k zásadám rozpočtového 

provizoria na rok 2013.  

Zastupitelé se kladně vyjádřili k půjčce panu P. Bukovskému, proplacení faktur za odstranění 

havárií po dešťové vodě v ulicích Sokolská a Požárnická i k uvolnění prostředků na opravy 

teplené izolace stropu v Besedě. Realitní kancelář ASYX uskuteční realizaci prodeje bytu 

v čp. 607 za 3 % provizi z kupní ceny a DPH. Starosta byl pověřen uzavřením zástavní a 

kupní smlouvy na byt v čp. 472.  

Jednání o vytvoření nových webových stránek města s Ing. V. Vinklerem se účastní 

místostarosta, dále pan Vágner, navrhovatel úprav, a případný zájemce z řad členů 

zastupitelstva.   

 

Jednání rady města Rychnov u Jablonce nad Nisou  

Na první letošní schůzi se sešli radní doplněni o předsedy finančního a kontrolního výboru 9. 

ledna. Podpořili zadání studie na vyhodnocení využití zastavitelných míst v Rychnově Ing. 

Lauermannovi a vyčlenili čtyřicet tisíc korun na pobyt zástupců obce Gromadka na letošních 

kulturních dnech. Panu Z. Dvořákovi potvrdili rozšíření účelu využití nebytových prostor 

v čp. 167 k zřízení prodejny rychlého občerstvení. K zpřehlednění křižovatky pod Rádelským 

mlýnem na R 35 nebylo připomínek. Na straně druhé se radní odmítli zabývat otázkou 

věcného břemene na stavbu mostku na pozemku 527/1 Rychnov. Přítomní vyslovili souhlas 

s pokácením tří kusů listnatých stromů na pozemku 292 v katastru Rychnov. V ulici Lipová 

zřejmě dochází ke spalování nekvalitních paliv. Městský strážník byl pověřen prováděním 

namátkové kontroly tmavosti dýmu dle Ringelmannovy stupnice. Při této příležitosti si 

vyslechli radní zprávu o jeho činnosti v prosinci roku 2011. Dodavatelem generální opravy 

střešního pláště a úprav bytového objektu v Nádražní 537 byla vybrána firma Žako, s.r.o. 

Autoklubu Bohemia Sport byla schválena uzavírka místních komunikací pro závod Rallye 

Bohemia 2012. Radní uložili městu vyhledat další dvě konkurenční nabídky na vypracování 

žádosti o dotaci na zateplení budovy čp. 490 včetně energetického auditu a připravit výběrové 

řízení na výměnu kotle do čp. 536. MěÚ rovněž zajistí zařazení opravy odbočky z Ještědské 

k provozovně pana Janaty do plánu akcí a její prioritní provedení.   

23. ledna byl řediteli školských zařízení povolen nákup interaktivní tabule SMART Board 480 

včetně příslušenství - vše v hodnotě 54.240,- Kč. Došlo ke schválení platu ředitele Ing. P. 

Sachra od 1. ledna 2012.  Ze školských problémů bylo v radě odloženo proplacení faktury 
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firmě KOMA MODULAR CONSTRUCTION, s.r.o., z důvodu neujasněnosti, zda má fakturu 

proplatit město nebo příspěvková organizace. Radní schválili poskytnutí daru do tomboly na 

ples města, hasičů i TJ Spartak ZEZ v podobě pětihodinových a desetihodinových poukázek 

na sportovní činnost v zařízeních víceúčelového hřiště. Dodavatelem projektové dokumentace 

a energetického auditu na čp. 490 byla vybrána firma Ateliér DEK. Starosta byl přítomnými 

pověřen zajistit další dvě firmy (dosud pouze Technické služby Jablonec n. N.) na proměření 

možnosti přepojení veřejného osvětlení dle návrhu na jeho optimalizaci. Přítomní 

prodiskutovali otázky zimní údržby a její proplácení, dále přístup do systému GPS - sledování 

pohybu traktoru, který provádí údržbu. Ve společné části jednání se zastupitelstvem schválili 

pronájem volného bytu v čp. 537 a rozhodli o zveřejnění úmyslu pronájmu bytu v čp. 495. 

Dále bylo jednáno o dokladování kalkulace tepla firmou Warmis.   

6. února si radní nejprve prohlédli opravený byt v čp. 537 a poté jednali o kronikářském 

zápisu za minulý rok. Při této příležitosti vzešel požadavek vytvořit skupinu lidí, kteří by byli 

spoluúčastni na přípravě zápisů do kroniky. Starosta předložil radním k posouzení podmínky 

smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky na Liščí Jámě pro firmu GE&CA. Dodavatel 

zimní údržby komunikací byl upozorněn, že k výkazu prací je třeba dodávat i knihu jízd, aby 

se dalo objektivně posoudit plnění smlouvy. Starosta informoval o jednání s Lesy ČR 

v záležitosti prodeje bývalého manipulačního skladu za nádražím. Jablonecká pobočka prodej 

odmítla, proto dojde k jednání s ředitelstvím v Hradci Králové. Radní schválili předloženou 

kalkulaci ceny tepla firmou Warmis na rok 2012. Místostarosta a radní Veverka podali zprávu 

ze schůzky s nájemníky DPS. Na základě jejich poznatků bude do dalšího jednání rady 

pozvána vedoucí DPS pí. Jaklová ke konzultaci. Odbor výstavby města zajistí přednostně 

odstranění nedostatků v objektu. V bytě domu čp. 495 bude vyměněn kotel. Na Liščí Jámě 

dojde k umístění dopravních značek, které by omezovaly další poškozování vozovky 

nadměrnými dopravními prostředky. Kladně byla přijata možnost uzavření smlouvy mezi 

městem a Úřadem práce Jablonec n. N. v záležitosti využití výkonu veřejných prací 

nezaměstnanými. Další jednání se týkala ukončení nájmu v nebytové prostoře v čp. 173, 

činnosti městského policisty v minulém měsíci a oddělení Policie ČR za rok 2011. Přítomní 

odložili materiál k úhradě nákladů za vyhotovení geometrického plánu. Podtrhli nutnost 

doplnit chybějící radiátory ve sportovní hale (akcí byla pověřena firma Z. Dvořák).  

Diskutován byl návrh nových domovních řádů. Radní neměli připomínek k dodatečnému 

povolení užívat ulici Školní, kde byla odstraňována havárie kanalizace, Severočeskými 

vodovody a kanalizacemi.     

Radní dne 20. února schválili Domovní řád v bytech města, dále dohodu o ukončení nájmu 

v čp. 495 a předání bytu v čp. 537. Firmě AL SOLID, s. r. o. povolili přístavbu výrobní haly 

na pozemku 276/1 Rychnov. Na akci Rychnovskej ROCK“ N“ ROLL byl zdarma propůjčen 

sál Besedy na 17. března. Firma Svařák - Leoš Svárovský provede instalaci dvou kotlů v čp. 

537, výměnu kotle v čp. 495 pak firma Z. Dvořáka. Firmě Projekce Novotný bylo svěřeno 

zajištění projektové dokumentace na půdní vestavbu v základní škole na Ještědské ulici. 

Údržbu veřejné zeleně po celý letošní rok bude provádět firma P. Majerčík. Radní neměli 

připomínek ke zřízení sjezdu k pozemku 419 Rychnov a potvrdili své rozhodnutí o plné 

úhradě faktur za geodetické zaměření věcného břemene paní S. Horákovou ve prospěch města 

do 15. března, jinak s ní nebude dohoda o věcném břemenu uzavřena. MěÚ byl pověřen 

projednat s panem J. Drobníkem úpravu lyžařských tratí v okolí Rychnova v další zimní 

sezóně. Řešení stížností na ředitele školských zařízení města Ing. P. Sachra od Mgr. Janíkové 

a Mgr. Navrátilové provede po dohodě zaměstnanec odboru školství v Jablonci nad Nisou 

Mgr. Jaromír Brunclík, který od rady obdržel pověření.     
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5. března radní města projednali problematiku bytů v majetku MěÚ. Reagovali na stížnost o 

výskytu plísně v čp. 172, zkontrolovali úroveň uvolněného bytu v čp. 209 a vyjádřili se k 

nutným opravám před jeho dalším pronájmem. Rozhodli o uzavření nájemní smlouvy na 

nebytový prostor v čp. 173. Neměli připomínek k termínu zápisu dětí do mateřské školy, který 

byl stanoven na 11. duben. Radní rozhodli projednat hospodářský výsledek školských zařízení 

v jiném termínu za účasti zástupců základní a mateřské školy a účetní příspěvkové organizace 

paní Čepelíkové. Lesy České republiky rozhodly, že prostor bývalého manipulačního skladu u 

nádraží neprodají, což bylo přítomnými vzato na vědomí. Radní schválili smír s panem 

Vackem ve věci neoprávněné těžby dřeva. Po proplacení faktur za odebrané dřevo město 

upustí od soudního řízení. Odborný lesní hospodář byl pověřen návrhem vyhotovit ceník za 

prodej běžného palivového dřeva zájemcům. Kladně byla přijata žádost organizátorů 1. kola 

Evropského poháru ve slalomu minikár na Dobré Vodě dne 19. května. Ke zprávě městského 

strážníka za uplynulý měsíc nebylo připomínek. Stejně prošel i nový sazebník náhrad za 

poskytování informací i darovací smlouva mezi městem a Centrem pro zdravotně postižené 

v Liberci ve výši pěti tisíc korun. Ing. Palán vyslovil kritickou připomínku ke kalkulaci cen 

tepla pro město firmou Warmis.  

19. března radní rozhodli o zveřejnění úmyslu podnájmu v čp. 171, kde byl ukončen nájem na 

žádost pronájemce. V další části jednání schválili přítomní hospodářský výsledek příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ za rok 2011 a rozhodli o převedení zisku za loňský rok do fondu 

rezervního a fondu odměn. Při jednání byl vysloven souhlas s pověřením Města Jablonec k 

ošetření ploch pozemku 1617 Rychnov, kde se vyskytují chráněné druhy rostlin. Město 

Jablonec na tyto práce požádá o dotaci z Programu péče o krajinu pro rok 2012. Pro Dny 

kulturního sdílení (pozvání zástupců z polské Gromadky) obdrželo město z Fondu malých 

projektů Euroregionu více než 8 667 euro. Na základě kontroly stížnosti na ředitele 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ vyučujícími Mgr. M. Navrátilovou a I. Janíkovou rada 

dospěla k názoru, že celá záležitost náleží k projednání inspektorátu práce nebo k jednání 

soudní cestou. Ředitel školy v případě Mgr. Janíkové své rozhodnutí o nadbytečnosti 

jmenované odvolal. Od nového školního roku bude nadále pracovnicí 1. - 5. ročníku místní 

školy. Mgr. M. Navrátilová se přihlásila do konkursního řízení na funkcí ředitelky Základní 

školy v Zásadě. Při projednávání školských záležitostí radní schválili odpisový plán 

dlouhodobého hmotného majetku na mateřské a základní škole pro rok 2012 a nákup robota 

SP22 SPAR do školní jídelny s podmínkou provedení výběrového řízení nejméně ze tří 

nabídek. V kauze kupní smlouvy na pozemek 2144 a 2135 Rychnov dojde k novému jednání 

mezi městem a firmou GE&CA, a to na základě zaslaných připomínek. Radní se znovu vrátili 

k projednání úhrad za zimní údržbu v požadované výši. Protože nedošlo k dohodě s panem 

Melicharem, který údržbu prováděl, navrhli další možnosti řešení. Radní se shodli na nutnosti 

přesunu mezideponie rostlinných zbytků do jiného prostoru, rozhodli o kácení stromů na 

pozemku 420 v k.ú. Rychnov a pronajali panu L. Svobodovi sál Besedy na konání 

Rychnovského fleku dne 7. dubna za částku pět set korun. Vzali na vědomí ukončení nájmu 

v domě čp. 171. Vysloven byl i souhlas s vyjmutím hrazení vařičů v domě pečovatelské 

služby z nájemného. Při osobním jednání se stěžovateli na nevhodné umístění deponie dne 2. 

dubna radní přítomné ujistili, že k přesunu dojde nejpozději v měsíci červnu. Znovu bylo 

jednáno se zástupci firmy GE&CA  o smlouvě budoucí na prodej pozemků 2135 a 2144 

Rychnov a některých problémech v DPS (vyjmutí vařiče z nájmu, otázky placení nájemného 

za byty). Přítomní se na této schůzi přiklonili k tomu, že interaktivní tabule v majetku 

příspěvkové organizace základní a mateřská škola bude odepisována po dobu osmi let. Sál 

Besedy byl pronajat oddílu stolního tenisu k uspořádání turnaje dne 14. dubna za částku tisíc 

korun. Starosta informoval radu o tom, že firma Warmis chybně umístila měřiče tepla v DPS 

a nabídla městu jejich správnou instalaci.    
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Na svém jednání rada 16. dubna požádala vedoucího nezletilých registrovaných hráčů tenisu, 

členů TJ Spartak, o specifikaci systému při bezplatném zapůjčování kurtů pro jeho svěřence.   

Schválena byla stavba krytého stání na pozemku 419 v k.ú. Rychnov i s tím, že stavba bude 

zasahovat do požárně nebezpečného místa pozemku 420 Rychnov. Dodavatelem na stavební a 

drobné opravy v bytě v čp. 209 byla potvrzena firma Instav, s.r.o. Uvolněný byt v čp. 800 

bude pronajímán na dobu tří měsíců za nájemné pět tisíc korun. Radní jednali s vedoucí DPS 

paní Jaklovou o závadách v zařízení a jejich opravách i systému informovanosti o problémech 

nájemníků. Ve věci doporučení zastupitelstva o poskytnutí slev na nájemném rozhodli vyčkat 

do doby, než budou oznámeny výsledky úspor v tepelném hospodaření. Radní jednali o 

výsledku soutěže na dodavatele Studie úspor v tepelné politice v objektech napojených na 

kotelnu umístěnou v areálu Beseda, Rychnov u Jablonce nad Nisou a rozhodli podstoupit 

výběr dodavatele akce zastupitelstvu. Firma KZC byla vybrána k provedení oprav vpadlé 

vpusti v zatáčkách k „červenému domu.“ Přítomní se seznámili s nabídkou na pořízení 

regulátorů veřejného osvětlení firmou AKTE. Policista města informoval o své činnosti, radní 

upozornili na nutnost měření rychlosti v ulicích. Přítomnými byl schválen pronájem bytu v čp. 

495 a vysloven požadavek na zjištění aktuálního a objektivního stavu vozovek na Liščí Jámě.   

2. května odborný lesní hospodář města Ing. Reichl podal zprávu o systému samovýroby 

dřevní hmoty v lesích města a předal ceník, který používá při jejím prodeji. Vychází 

z informačních cen z odborného časopisu Lesní práce. Při projednávání tématiky lesů byl 

pověřen MěÚ, aby po místním šetření za přítomnosti Ing. Reichla umístil na pozemku 1819 

Rychnov při lesní cestě k Liščí Jámě proti domu čp. 356 stávající mezideponii z Husovy ulice. 

Radní vyslovili souhlas s uzavřením mateřské školy v době hlavních prázdnin na pět týdnů 

(doporučení ředitele šest týdnů). Podstoupili návrh na prodej nebo pronájem uvolněného bytu 

v čp. 79 po doplnění informace o jeho stavu a velikosti k projednání zastupitelstvu. Komisi 

pro výběrové řízení bylo uloženo vypsat řízení na dodavatele odstranění vlhkosti v bytě domu 

čp. 495 dle návrhu firmy REALSAN. MěÚ vyzve firmu GE&CA  k uvedení komunikace na 

Liščí Jámě do provozuschopného stavu. Dodatečně došlo ke schválení uzavírky ulice 

Sokolská z důvodu odstranění havárie kanalizace, stejně jako v ulici Tovární, kde byla 

opravována ze stejného důvodu vodovodní přípojka. Rozhodnuto bylo o povolení zvláštního 

užívání komunikace Nádražní z důvodu rekonstrukce střechy domu a v ulici Tyršova, kde 

bude provedena přípojka k novostavbě. V ulici Údolní je možno umístit na travnatý pruh 

květináče a ozdobné květiny (na náklady žadatele z čp. 493). Přítomní dále rozhodli o pozvání 

zástupců obyvatel lokality Na Hranici k řešení dopravní situace v místě. Nezletilí registrovaní 

hráči tenisu budou mít vstup na kurt zdarma, přednost však mají platící hráči. Záležitost 

předání zálivu autobusové zastávky na náměstí zdarma Libereckému kraji projedná 

zastupitelstvo. Byla vyslechnuta informace o získání sponzorského kamerového systému k 

ochraně fotbalového hřiště. Pokud by město uvolnilo peníze, bylo by možné systém doplnit a 

provádět monitoring i v prostoru víceúčelových sportovních zařízení.              

14. května radní nejprve vyslechli zprávu městského policisty a poté uložili městskému úřadu 

zveřejnit úmysl pronájmu bytu v čp. 490 a odboru výstavby připravit výběrové řízení na 

výměnu oken tamtéž. Týž odbor předloží radě tři nabídky na realizaci přesunu mezideponie 

na pozemek 1819 Rychnov a zajistí vypsání soutěže na rekonstrukci vchodu do domu čp. 532 

v Lesní ulici. Na doporučení komise pro výběrová řízení rada rozhodla, že zhotovitelem akce 

vydláždění prostoru před kostelem bude firma Stamonta, s.r.o. Žádost místní dětské lékařky 

na zkvalitnění prostředí čekárny a ordinace byla přítomnými akceptována. Veškeré náklady 

bude hradit sama žadatelka MUDr. I. Vondrušková. Starosta připraví materiály pro jednání 

zastupitelstva o převodu pozemku starého hřbitova od církve římskokatolické městu. Podal 

rovněž informaci o otevření obálek soutěže na rekonstrukci chodníků, komunikací a parku na 

náměstí. O vítězi bude radou rozhodnuto na základě vyjádření komise pro výběrová řízení.  
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Zástupci obyvatel z městské části Na Hranici tlumočili představitelům města svůj rezolutní 

požadavek na omezení nepřiměřeného provozu v ulici Na Hranici zřízením závory. Radou 

bylo rozhodnuto o zajištění instalace dvou fotopastí a pravidelné kontrole prostoru městským 

policistou. Město zadá řešení dopravní situace v lokalitě odborníkovi a záležitost znovu do tří 

měsíců projedná. V současné době není v základní škole nutná plošina pro tělesně postižené 

(dar pana M. Šitiny), proto je uskladněna. Pokud pan Šitina projeví zájem umístit plošinu 

jinde, městské orgány nebudou mít připomínek. V závěru jednání byly pronajaty volné byty 

v čp. 171 a 472.    

Na schůzi rady 28. května informoval starosta o zájmu obce Rádlo na kooperaci s Rychnovem 

v záležitosti městského policisty s tím, že by Rádlo hradilo provozní náklady rychnovské 

městské policie z jedné čtvrtiny a pořizovací náklady na dalšího policistu ve výši jedné 

poloviny. Se záměrem bude seznámeno nejbližší zastupitelstvo. Jeho další zpráva se týkala 

pozvání z partnerské obce Gromadka  na slavnosti Dny Gromadky dne 17. června. Za 

přítomnosti ředitele školských zařízení a vedoucí odloučeného pracoviště mateřská škola bylo 

jednáno o nedostatku míst v mateřské škole. Uvolnění třídy ve škole v ulici Ještědské není 

možné, neboť se ve škole zvyšuje počet tříd. Řešením by bylo zapůjčení tzv. kontejnerových 

budov. Radní proto uložili městu zjistit možnosti dočasné zápůjčky. To rovněž připraví 

přehled dětí narozených od roku 2009. Ředitel školy P. Sacher podal vysvětlení ke stížnosti 

manželů Bláhových na základní a mateřskou školu v místě, jež byla adresována školní 

inspekci, a již město obdrželo v opise. Rada konstatovala, že v této záležitosti není k řešení 

kompetentní.   Členové rady se jednoznačně dohodli, že se město finančně nebude podílet na 

zajištění příměstských či jakýchkoli táborů pro rychnovské děti. Ke stížnosti obyvatel domu 

čp. 800 na volně se potulující kočky radní konstatovali, že město dle § 13b odstavce 1 zákona 

246/92 Sb. není povinno provádět odchyt či jakékoliv manipulace s kočkami. Souhlas ke 

konání výstavy papírových modelů ve dnech 28. - 29. 9. radní podmínili podrobnějšími 

informacemi o akci Klubu papírových modelářů LICARD. Přítomní se seznámili se stavem 

čerpání položky Opravy a udržování v kapitole Bytové hospodářství rozpočtu města a dále se 

žádostí o umístění přípojky nízkého napětí pro akci NN v Pelíkovicích na parcele 655/9. 

Rozhodli požádat žadatele o doplnění některých údajů a záležitost předali do jednání 

zastupitelstva. Na základě doporučení výběrové komise rada vybrala na opravu chodníků 

firmu IZOTRADE, s.r.o., a na opravu komunikací firmu Eurovia CS, a.s. Radní vyhověli 

Rallye klubu Liberec na uzavírku hřebenové cesty z Pelíkovic ke Kopanině dne 13. října pro 

jejich sportovní akci. Odbor výstavby na základě připomínky radního Veverky prověří 

značení v tomto prostoru a rozhodne o případném používání komunikace v průběhu roku i 

jinými motorizovanými občany. Reklamaci oprav komunikace Na Hranici (v zápise z jednání 

rady omylem uvedena komunikace Na Zálesí) projedná na svém zasedání zastupitelstvo. 

Odbor výstavby města navrhne řešení stavu WC v přízemí MěÚ a zajistí zde aktuální úpravy.   

11. června se radní seznámili se zprávou auditora o hospodaření města v roce 2011 a 

postoupili projednání i zastupitelstvu. Radní se rovněž seznámili s odpovědí a vrácením 

faktury panu Melicharovi za uložení kontejnerů přes zimní období na pozemku jeho podniku, 

která je neúměrně vysoká a přibližně trojnásobně vyšší, než je požadováno běžně. Další 

jednání proběhne na úrovni Mgr. I. Čaňkové, členky rady města, a advokáta pana Melichara 

Mgr. Šmídka. Ředitelství školy požádalo o šestiletou dobu odpisů robota ve školní kuchyni, 

pořízeného za cca šedesát tisíc. Radní požádali o bližší osvětlení délky navrhovaného odpisu. 

Rozhodnutí o změně platu ředitele školských zařízení padne po upřesnění absolutních částí 

platu dle jednotlivých složek. Sporná hranice mezi pozemky pana L. Svobody a města musí 

být nejprve podložena geometrickým plánem a teprve pak rozhodnuto o prodeji pozemků 

města. Městskému úřadu radní uložili připravit soutěž na dodávku nových oken do II. podlaží 

MěÚ. Rozhodnutí o sanaci v čp. 495 nebylo přítomnými přijato. Bude vypsána nová soutěž. 
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Městští radní zadali realizaci přesunu mezideponie z Husovy ulice do Planského lesa firmě 

Roman Machala (dalšími účastníky soutěže byly firmy IZOTRADE a KZS). Ve věci 

sporného výkopu keře při opravě mostu se musí stěžovatelka obrátit na dodavatele opravy 

sdružení Vondrouš – Kočí. Starosta byl na základě stížnosti na nepřijetí dítěte do mateřské 

školy pověřen radou přípravou alternativních návrhů na rozšíření kapacity včetně zjištění 

demografického výhledu pro jednání zastupitelstva. MěÚ provede vyvěšení úmyslu pronájmu 

vodní nádrže na pozemku 2313 a části přilehlé parcely 2315 Rychnov. Členové rady povolili 

organizátorům výstavky papírových modelů pronájem sálu Besedy ve dnech 28. a 29. září za 

tisíc korun. Přijali informaci o tom, že dětské zařízení před panelovými domy v ulici Nová 

neprošlo revizí. Rozhodli provést opatření, aby zařízení bylo znepřístupněno. Starostovi města 

byl schválen nákup nového notebooku v ceně do dvaceti tisíc. Nepřijata byla nabídka na 

zařazení města do publikace Velká encyklopedie měst a obcí ČR.    

25. června rada vybrala na provedení oprav stropů v budově školy na Ještědské firmu Intes 

místního podnikatele J. Dvořáka. Schválena byla dohoda o ukončení pronájmu bytu v čp. 472.  

Radní schválili s účinností od 1. května plat ředitele školských zařízení dle důvodové zprávy. 

Po konzultaci s účetní města byla doba odpisu kuchyňského robota stanovena na dvanáct let.   

Rada pak jmenovala novým členem komise pro životní prostředí paní H. Kuželovou. Město 

zajistí další zájemce na výstavbu účelové komunikace na Liščí Jámě (zatím GE&CA  a SaM) 

a upřesní rozsah nabídky. Starosta informoval o možnosti zvýšení kapacity školky půdní 

vestavbou ve škole v Ještědské ulici. Týž projedná sporné hranice pozemků města a pana 

Svobody, aby došlo k vyřešení situace. Přítomní radní vyslovili souhlas se zvláštním 

užíváním komunikace Lužická a Údolní při ukládání vodovodní přípojky na pozemku 388/2 

Rychnov. Spolu se zastupiteli rozhodli o pronájmu bytu v čp. 209.    

Na schůzi rady dne 16. července se radní se radní seznámili s činností městského policisty za 

uplynulý měsíc. Starostovi uložili, aby s ním projednal systém ukládání pokut. Panu Hudcovi 

nebylo zatím povoleno pokácení břízy na pozemku u jeho domu stejně jako pokácení bříz 

v areálu mateřské školy, a to na základě záporného stanoviska komise pro životní prostředí. 

Žádost nájemníka bytu v čp. 472 o prominutí nájmu za byt, neboť není ze zdravotních důvodů 

výdělečně činný, byla postoupena k rozhodnutí zastupitelstvu stejně jako žádost na podporu 

Linky bezpečí. Přítomní vzali na vědomí stanovisko pana J. Melichara v záležitosti proplacení 

faktury za uskladnění velkoobjemových kontejnerů, ale trvají na svém rozhodnutí 

z předchozích jednání. Výrobky místní chráněné dílny lze prodávat na akcích konaných 

v Rychnově. O slevu či prominutí poplatků za pronájem veřejného prostranství je třeba 

zažádat s dostatečným předstihem. Výměnu vchodových dveří v čp. 569 byla svěřena firmě 

Oknoplastik, s.r.o., pokud budou zastupitelstvem uvolněny požadované finance. Rada se 

seznámila se závěry školní inspekce v záležitosti stížnosti manželů Bláhových na ředitelství 

základní školy a navíc uložila řediteli P. Sachrovi začlenit do vnitřního řádu školy 

prokazatelný způsob řešení kázeňských přestupků žáků, a to s termínem zařazení nejpozději 

od začátku nového školního roku. Hodnocení činnosti ředitele příspěvkové organizace bylo 

přeloženo na některé z dalších jednání rady. Radní se seznámili s návrhem na uvolnění 

finančních prostředků na opravy komunikací a návrh postoupili do jednání zastupitelstva. 

Kladně se postavili k akci rekonstrukce RS Rychnov – ulice Lipová. V další části jednání se 

přítomní vyjádřili k posudku na mostek M1 od firmy Valbek a uložili městu zajistit 

konkurenční posouzení. Na pozemku 2313 a části pozemku 2315 Rychnov schválili pronájem 

vodní nádrže. Znovu pak jednali o stanovisku firmy GE&CA  ve věci stavu komunikace na 

Liščí Jámě a prodeji pozemků 2135 a 2144 Rychnov. Na řediteli příspěvkové organizace ZŠ 

požadují radní informace ohledně formy nákupu interaktivní tabule.   
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6. srpna se radní vyslovili pro prodej části pozemku 63 Rychnov a pokácení po jedné bříze ve 

Spojovací ulici a v areálu mateřské školy. Neměli připomínek k umístění dřevěné podlážky na 

zahradě domu čp. 171 a k poskytnutí krytiny z více než polorozpadlé kůlny u čp. 460. Firma 

Izotrade, s.r.o., byla pověřena opravou schodů a provedením nájezdové rampy u sportovní 

haly. Rallye Liberec byl povolen náhradní termín konání soutěže na komunikacích města, a to 

ve dnech 28. a 29. 9. Odbor výstavby připraví návrh kupní smlouvy na pozemky 2135 a 2144 

Rychnov pro firmu GE&CA, kde dojde k výstavbě komunikace k plánovaným rodinným 

domkům s uvedením specifikace o šířce, délce a umístění otočky. Na základě doporučení 

výběrové komise bylo rozhodnuto, že zimní údržbu bude v nastávající sezóně provádět firma 

Machala - autodoprava. Pro sanaci bytu v čp. 495 byla na základě řízení vybrána firma 

Complet San, s.r.o. Realizace výstavby parku na náměstí před čp. 800 byla svěřena na základě 

doporučení výběrové komise firmě Izotrade, s.r.o., pokud dojde k uvolnění financí z rozpočtu 

města. Podmínka uvolnění financí musí být naplněna i při nákupu vozidla pro místní 

hasičskou jednotu. Dodávku auta zajistí firma Vesta auto, s.r.o. Přítomní rozhodli o výměně 

staré plakátovací plochy na autobusové zastávce u železniční stanice. MěÚ připraví pro 

jednání rady návrh provozního řádu pro víceúčelové sportoviště u hřiště na kopanou. 

Hodnocení práce ředitele příspěvkové organizace bylo odloženo na příští radu. Radní se 

postavili proti uzavření smíru s manželi Jindrovými z čp. 472 v Nádražní ulici ohledně 

stanovení výše nájemného, kdy manželé Jindrovi navrhli přistoupit na nájemné, požadované 

městem s placením od srpna 2012. Rozhodnutí rady bude městem sděleno nájemcům a soudu. 

Pokud dojde mezi městem a nájemci ke smíru podle požadavku města, bude na dlužné 

nájemné sjednán splátkový kalendář.    

3. září se rada města rozhodla pronajmout část pozemku 53 v katastru Rychnov manželům 

Vágnerovým, dále rozhodla provést úpravu plochy části parku u čp. 800 bez vydláždění 

původního místa pro kontejnery proti obchodu Oáza a do parku umístit sedm kusů laviček 

Deluxe včetně šesti odpadkových košů. Radní se seznámili s přihláškami na druhého 

příslušníka městské policie, jehož výběr provedou radní a předsedové výborů Rychnova, 

starosta Rádla a velitel Policie ČR, dále pak s návrhem kupní smlouvy s firmou GE&CA. 

K nabídce na konkurenční posouzení stavu mostu M1 požádala rada o specifikace cenových 

nabídek zájemců o akci. Stávající kotle a topná tělesa i průtokový ohřívač v čp. 167 byly 

shledány nevyhovujícími, proto byl odbor výstavby pověřen zajištěním informací o nákladech 

na jejich výměnu. Ředitel příspěvkové organizace P. Sacher seznámil radu s personální situací 

na škole, testováním 9. tříd, nárůstem počtu žáků za poslední čtyři roky a dále též 

s rozhodnutím podat trestní oznámení na neznámého pachatele pro pomluvu své osoby na 

webových stránkách města. Firmě Firesta, která provádí opravu mostu v Kokonínské ulici, 

bylo povoleno zřídit zařízení staveniště na parkovišti proti místní knihovně s tím, že firma 

provede výspravu komunikace na Liščí Jámě z recyklátu, který vzniká při opravách 

zmíněného mostu. Vítězem soutěže na výměnu oken v čp. 490 je firma  LG Dinex. Radní 

zrušili na doporučení výběrové komise řízení na výměnu plynových kotlů v čp. 490, protože 

byla podána pouze jedna nabídka. Opakování soutěže se uskuteční znovu, pokud se přihlásí 

nejméně dvě konkurenční firmy. Stejný osud potkalo i řízení na rekonstrukci vstupu do čp. 

532, kde radní doporučili zvážit rozsah nutných oprav a předložit je k posouzení. Přítomní 

vyslechli informaci o havárii dešťové vody v Požárnické ulici, schválili provozní řád 

sportoviště a zpoplatnili je sto padesáti korunami za hodinu. Uložili MěÚ zveřejnit úmysl 

pronájmu nebytových prostor v čp. 537 a odsouhlasili instalaci univerzální rampy pro 

světelnou a prezentační techniku v sále Besedy v ceně do deseti tisíc. MěÚ podá žádost o 

dotaci z Fondu malých projektů Euroregionu na pozvání zástupců polské Gromadky v rámci 

oslav tří set let od vysvěcení místního kostela. S přijetím výše dotace nebo uvolněním 

prostředků vlastních budou seznámeni zastupitelé.   
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17. září rozhodla rada o prodloužení nájemních smluv na byty v majetku města na další 

kalendářní rok. Výše nájmu bude ponechána v bytech se smlouvou na neurčito tam, kde došlo 

ke zvýšení nájemného dle metodiky města. Nájemné z nebytových prostor nedozná změn. 

Radní se nepřiklonili ke stažení soudního návrhu na stanovení výše nájemného pana Paly 

v čp. 472. Přítomní rozhodli o vypsání soutěže na vstup do domu čp. 532 v ulici Luční a dále 

na realizaci výměny stávajícího topného systému včetně průtokového ohřívače v čp. 167. Na 

základě dopisu občanky E. Hudcové provede MěÚ kontrolu údržby zeleně kolem domu 

s pečovatelskou službou, a co nejdříve se pokusí řešit venkovní schodiště v zařízení. Bylo 

rozhodnuto bezodkladně provést údržby chodníků v Kokonínské ulici a dále prostor kolem 

památníku obětí u nádraží a u památníku obětí bývalého koncentračního tábora u továrny 

Hölter. Radní přiřkli výměnu okapů na čp. 490 firmě VK Stavební servis, rozhodli o instalaci 

domácích telefonů v čp. 537. Městský policista podal zprávu o průjezdnosti dopravních 

prostředků v části Na Hranici. S výsledky šetření budou seznámeni tři pozvaní občané této 

části města. Přítomní se rozhodli ponechat osobní hodnocení ředitele školských zařízení ve 

stávající výši. Radní odsouhlasili, že dokončení pokládky včetně úpravy krajnice v ulici 

Lužické provede firma Strabag, dále rozhodli o vypsání nové soutěže na realizaci výměny 

plynových kotlů v čp. 490 a ukončení nájmu  bytu v čp. 607. MěÚ bylo uloženo, aby každou 

soutěž ve městě zveřejnil na serveru AAAPOPTAVKA.CZ. Na vědomí byla vzata zpráva o 

kontrole údržby „starého“ koupaliště a umístění odpadkových košů v prostoru víceúčelového 

sportoviště.  

1. října radní doporučili zpracováním statického posouzení včetně návrhu na řešení oprav 

mostu M 1 firmu Vaner, s výhradami přijali předávací protokol na rekonstrukci chodníků 

v ulici Kokonínské a schválili pronájem volného bytu v čp. 800. Přítomní se odmítli vyjádřit 

k řízení ve věci povolení loterie či jiné podobné hry v provozovně Malířská 470 a neměli 

připomínek ke zvláštnímu užívání komunikace na křižovatce ulic Brusičská a Tyršova při 

realizaci vodovodní a plynovodní přípojky, ale s dílčí výhradou. Nesouhlas vyjádřili s 

provedením přípojky od zimní zahrady na pozemku 713/3 Rychnov v ulici Hřbitovní do 

dešťové kanalizace až do vyjasnění situace s napojením rodinných domků v lokalitě na 

dešťovou a splaškovou kanalizaci. Rovněž neměli připomínek k žádosti ČSAD střední Čechy 

vést autobusovou linku z Prahy přes Jablonec a Tanvald až do Rokytnice nad Jizerou. MěÚ 

bylo uloženo připravit pro jednání zastupitelstva zprávu o nutné rekonstrukci bytu v čp. 607 a 

připravit dvě další konkurenční nabídky na opravy komunikací na Liščí Jámě. Starosta 

informoval o negativním stanovisku majitele p. Polesného ke směně pozemků v lokalitě Na 

Zálesí (v zápise z jednání rady chybně uvedeno Na Hranici), kde je z jeho strany preferováno 

vykoupení městem.    

15. října povolila rada průřez náletové zeleně na pozemcích 609/1 a 609/2 Pelíkovice. Návrh 

na zvážení prodeje bytu v čp. 607 bude předložen zastupitelstvu. Radní akceptovali 

doporučení výběrové komise a zadali provedení veřejného osvětlení firmě Eliprom, 

rekonstrukci vchodu čp. 532 v Lesní ulici pak firmě Intes, výměnu kotlů v čp. 490 firmě Z. 

Dvořáka stejně jako výměnu topidel v čp. 167. Radní se rozhodli pro odvolání proti 

rozhodnutí dopravního úřadu Jablonec ohledně neumístění dopravních značek na místních 

komunikacích v ulici Nádražní na pozemku 292 Rychnov a na komunikaci na Pelíkovice na 

parcele 1878 v katastru Rychnov. K odvolání bude přiložen posudek znalce o stavu 

komunikace. Kladně bylo přijato uložení kanalizační přípojky na pozemku 902/1 Rychnov. 

V souvislosti s tím bylo jednáno o informaci Severočeských vodovodů a kanalizací o 

neoprávněném připojení splašků do dešťové kanalizace v ulici Hřbitovní. Radní upozornili na 

nezabezpečenou kůlnu za čp. 460, která je v havarijním stavu. Vyslechli informaci starosty o 

nutnosti zápisu nezaměřených a nezapsaných lesních ploch v majetku města a zprávu 
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městského policisty o měření rychlosti ve městě ve dnech 11. a 12. října. Za účasti zastupitelů 

bylo rozhodnuto o pronájmu volného bytu v čp. 490. 

29. října rada jednala se zástupcem obyvatel části Na Hranici o zlepšení situace v provozu na 

komunikaci, která zde prochází. Výběr dodavatele plynu do knihovny a MěÚ proběhne 

standardní cestou. Přítomní se seznámili se statickým posudkem mostu M1 od firmy Vaner. 

Uložili městu osadit u mostu dopravní značení dle závěrů firmy a připravit výběrové řízení k 

soutěži na zadávací dokumentaci, dále prošetřit využití pozemku firmy Hölter pro případnou 

objízdnou trasu v době rekonstrukce a zjistit orientační cenu pronájmu mostku provizorního. 

Radní se zabývali i dokončovacími pracemi v Husově ulici. Na podnět zastupitele Ing. 

Vágnera bude TJ Spartak po upřesnění předána uskladněná zámková dlažba. Ostatní materiál 

bude využit dle pokynů odboru výstavby města. Městu bylo uloženo zrevidovat zadávací 

dokumentaci k soutěži na výměnu oken hasičské zbrojnice. Bylo vyhověno žádosti 

pořadatelek benefiční akce Lets Help Them na bezplatnou půjčku sálu Besedy dne 30. 

listopadu, stejně jako žádosti občana města o uložení dřevní hmoty na části parkoviště pod 

vlekem.   

Starosta informoval o sdělení odboru životního prostředí magistrátu statutárního města 

Jablonec ve věci znečišťování Mohelky firmou Cikautxo.     

12. listopadu radní rozhodli o pokácení stromů na pozemcích 617 a u domu čp. 437 v katastru 

Rychnov a dále na vypsání výběrového řízení na odborného lesního hospodáře. Zpráva o 

činnosti městské policie byla vzata na vědomí. Finance na nákup kamery na sledování areálu 

víceúčelového sportoviště budou zařazeny do rozpočtu města na příští rok. Radní se rovněž 

seznámili s orientační cenou za pronájem provizorního mostku M1 a návrhem na zadání 

soutěže na projektovou dokumentaci rekonstrukce, která musí být umístěna i na webových 

stránkách města. Zrušena byla soutěž na výměnu oken hasičské zbrojnice a město bylo 

pověřeno vypsáním nové. Vypsána bude i soutěž na projektovou dokumentaci rekonstrukce 

střechy na čp. 506. Město rovněž připraví základní argumenty pro zakrytí schodiště v domě 

s pečovatelskou službou tvrzeným sklem. Na základě vyjádření přítomných nebude odepsána 

projektová dokumentace na střešní nástavbu mateřské školy. Byly stanoveny podmínky 

ohledně umístění hlavního uzávěru plynu v čp. 136 Na Hranici. V bytě čp. 472, který je 

v majetku města, bude instalován kombinovaný sporák. Radní se seznámili se stanoviskem 

právní kanceláře AKSK ve věci převodu členství v Bytovém družstvu Beseda. Nebyly 

schváleny jakékoliv výjimky v systému přidělování nádob na komunální odpad. Starosta 

informoval o dotaci z Fondu malých projektů Euroregionu na pozvání zástupců polské 

Gromadky na oslavy třístého vysvěcení kostela svatého Václava. Město dosud neobdrželo 

potvrzení dotace na zametací vůz. Pro žáky základní školy, kteří se účastní 8. prosince turnaje 

v Gromadce, budou uhrazeny náklady na dopravu.              

26. listopadu radní odsouhlasili pronájem sálu Besedy na miniturnaj v kopané dne 26. 

prosince, dále pak výměnu nefunkčního sporáku v čp. 800. Projednali rovněž návrhy na řešení 

stání autobusů v Nádražní ulici. Jednali o možnosti odkupu pozemku 210/1 v k.ú. Rychnov a 

materiál o výsledcích jednání rozhodli předložit zastupitelstvu. Členové rady se seznámili se 

záměrem výstavby rozhledny na Pelíkovickém vrchu a rozhodli pozvat autora záměru Ing. 

arch. Vyhlídala k prezentaci jeho vize do zastupitelstva. Městu bylo uloženo, aby vyzvalo 

Severočeské komunální služby, s.r.o. k předložení prokazatelných nákladů za služby v roce 

2012 a aby zajistilo vykácení náletové zeleně před víceúčelovým hřištěm. Starosta předloží 

radě smluvní dokumentaci s Ing. Novotným, který požádal o proplacení faktury na 7680 

korun za doplnění projektu na půdní vestavbu na základní škole včetně řešení 

vzduchotechniky a regulace vytápění podkroví ve stávající plynové kotelně. Rozhodnuto bylo 
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o pozvání předsedy komise pro životní prostředí, který nechal pokácet v prostoru mateřské 

školy více stromů, než bylo určeno radou. Pro propagační účely města budou zajištěny různé 

drobné předměty, z prostor Besedy dojde ke stažení PC stanice. Město zabezpečí vstup do 

sálu Besedy proti nepovolaným osobám a připraví soutěž na dodání projektové dokumentace 

k zateplení budovy Besedy.   

Na zasedání 10. prosince radní schválili pronájem sálu restaurace Beseda pro oddíl stolního 

tenisu dne 22. prosince a na týž termín i konání vystoupení XMASS ROCK. Stolní tenisté 

zaplatili tisíc korun, druhá akce byla zdarma. Rada požádala nájemce Besedy, který od města 

nárokoval ušlé finance za dobu, kdy byly opravovány sprchy a v zařízení nebylo možno 

poskytovat ubytování, o podrobnější informace o obsazení prostor na začátku rekonstrukčních 

prací a zda bylo nutno bydlící vystěhovat. Navíc musí předložit ubytovací knihu a některé 

další doklady k posouzení oprávněnosti jeho žádosti. Radní se seznámili s alternativou zakrytí 

schodiště pečovatelského domu sklem. Město však bude i nadále zjišťovat další možnosti. 

Pan Černý podal vysvětlení, proč překročil počet povoleného kácení v areálu mateřské školy. 

Radní se však budou jeho krokem dále zabývat. Tajemníkovi bylo uloženo připravit podklady 

pro poptávku služeb lesního hospodáře na příští rok. V jednání padla i připomínka, aby 

Planský les sloužil jako rekreační oblast. Na první zasedání zastupitelstva v novém roce bude 

pozván zpracovatel nového lesního hospodářského plánu. Přítomní radní po vysvětlení 

víceprací Ing. Novotného schválili proplacení faktury, která byla zpracovatelem vystavena. 

V této části se rada seznámila s demografickým vývojem narozených dětí v našem městě. 

Starosta přítomné upozornil na možnost získání dotací na výstavbu dětského hřiště v prostoru 

mateřské školy. Vedoucí pracoviště mateřské školy byla pověřena návrhem skladby 

zaměstnávacích pomůcek hřiště. Po tomto kroku bude vypsána veřejná soutěž na jejich 

dodavatele. Členové rady jednali o možném využití dotací z programu prevence kriminality 

pořízením kamerového systému nebo osvětlením temných zákoutí.  K pokutě udělené 

místním strážníkem se rada vyjádřila, že tato skutečnost jí k rozhodování nepřísluší. Ing. 

Vágner vyslovil vážné připomínky k organizaci Lets them Help a informoval o výsledcích 

turnaje v partnerské Gromadce. Radní uložili tajemníkovi navrhnout kompletní podmínky při 

pronájmech sálu Besedy včetně způsobu přejímání a předávání prostor i způsobu řešení škod.      

17. prosince se rada zabývala zdůvodněním zvýšení cen za svoz komunálního odpadu 

Severočeskými komunálními službami. Podnik bude požádán o předání kalkulace na odvoz 

v lednu příštího roku. V jednání neprošlo podání výpovědní lhůty uvedenému podniku. 

Těsným rozdílem prošlo vypsání výběrového řízení na svoz a zneškodnění komunálního 

odpadu od 1. ledna 2015. Na základě doporučení výběrové komise rada rozhodla, že 

dokumentaci na opravu střechy v čp. 506 provede firma DESIGN 4 – projekty, okna 

v hasičské zbrojnici firma Oknoplastik, s.r.o., přestavbu prostor základní školy pro oddělení 

mateřské školy firma SYBAN, s.r.o. Projektovou dokumentaci na rekonstrukce mostku M1 

připraví firma Vaner, s.r.o. Po jednání o hodnocení ředitele příspěvkové organizace bylo 

rozhodnuto proplatit mu odměnu dle návrhové zprávy. Pan Drobník bude pomocí rolby 

připravovat běžeckou lyžařskou stopu v okolí města. MěÚ připraví informaci, jak je tato 

činnost finančně zabezpečována v jiných místech, zvláště pak v Jizerských horách. Rada 

města po doplnění schválila podmínky pronajímání sálu restaurace Beseda a prodala listnaté 

stromy k pokácení v ulici Příkrá za 361,- Kč á kubický metr.   

 

Počasí roku    

Letošní rok byl teplotně nadprůměrný. Proti dlouhodobému normálu let 1970 až 2000, který 

činil pro celou republiku 7,6 stupně, bylo letos tepleji zhruba o 0,7, tedy 8,3 stupně. Jako 
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celek byl podprůměrný, jen únor s odchylkou od normálu – 4,3 stupně, říjen s odchylkou – 

0,5 a prosinec s hodnotou – 1,1 stupně. Ve všech ostatních měsících byla průměrná denní 

teplota nad normálem, nejvíce v listopadu o 2,4 stupně. Teplotní rekordy v letním období 

vskutku padaly jako na běžícím pásu. Ve 238 let dlouhé historii měření teplot v pražském 

Klementinu se letošní léto zařadilo na devátou až jedenáctou příčku v celoročních tepelných 

hodnotách. Absolutní tepelná hodnota byla naměřena 20. srpna v Dobřichovicích, kde se rtuť 

teploměru vyšplhala na 40,4 stupně. Na tropickou třicítku dosahovaly ještě i dny v září. 

V listopadu se v některých dnech oteplilo až na 16 stupňů. Mrazy udeřily v první polovině 

prosince, kdy v řadě míst silně přituhlo. Mínus 27 stupňů není zajisté v českých zemích 

běžnou teplotou. Vánoce však znovu přinesly výrazné oteplení, místy bylo dokonce naměřeno 

neuvěřitelných plus 14 stupňů.  

Ale jaké bylo v průběhu letošního roku počasí na Rychnovsku? Celkově svým trendem 

odpovídalo situaci v naší republice, leč občas tomu bylo jinak. V prvním lednovém týdnu nás 

provázely ráno i přes den teploty nad nulou. V průběhu dne dokonce překračovaly pět stupňů 

a ze zatažené oblohy nás místo sněhu oblažovaly dešťové kapky. Zatímco na horách kolem 4. 

ledna řádil orkán, na Rychnovsku šlo jen o silnější vítr. Sníh, pokud ještě nějaký z prosince 

zbyl, odtával nejen na „selské straně“, ale i na stráních pod Kopaninou. Teprve kolem 14. 

ledna přišly nepříliš vysoké mrazíky, které působily problémy na silnicích především 

v ranních hodinách. Mohelka byla po celou dobu mírně vzdutá. Slunce vysvitlo ze 

zakaboněných mraků teprve 18. a 19. ledna, kdy denní teploty dosáhly až 7 stupňů. Pak se 

znovu zatáhlo a na zem se místo deště snášely drobné sněhové vločky. Jasné až polojasné 

počasí vládlo v posledním týdnu ledna. Ranní teploty kolísaly mezi mínus 6 až mínus 10 

stupni, přes den však bylo mírně nad nulou.   

Únor začal jasnými a klidnými dny proloženými podymou. Ranní teploty přitvrdily až na 

mínus 22 stupňů, přes den bylo blízko k mínus deseti. Tak bylo zhruba od 4. do 14. února. 

Sníh, pokud se nějaký nový objevil, vytvářel se starými zbytky ledovou krustu. 

V následujících dnech mírně sněžilo, což trvalo přibližně do 17. února. Následující mírné 

oteplení však s sebou přineslo déšť. Zatažená obloha a nepříjemná mlha skutečně v lidech 

vyvolávaly jen málo optimismu, spíše skepsi. Po 22. únoru teploty začaly opět stoupat, kolem 

poledne i k deseti stupňům nad nulou.    

Nejinak bylo v prvních březnových dnech. Při občasných polojasných dnech prakticky odtál 

všechen sníh a na slunci vystoupily teploty přes kladných 15 stupňů. Ranní teploty byly 

zpravidla mírně nad nulou, přes den do 10 stupňů. Od 5. do 10. března byla rána nepatrně pod 

nulou, za dne i slunečno s trochou podymy, 8. března však i drobně sněžilo. Pak znovu pršelo. 

Přišly nepříjemné dny se zataženou oblohou. Sníh prakticky zmizel a Mohelka se za dešťů 

opět zvedla. Po 15. březnu za jasných dnů teploměr ráno ukazoval + 1 stupeň, kolem poledne 

na slunci pak i přes dvacítku, jinak zhruba polovinu. 28. března se přihnal vítr, ranní teploty 

poklesly k nule, přes den dosahovaly pěti stupňů. Ve zbývajících dnech prvního jarního 

měsíce se proháněl naší kotlinou bouřlivý vítr, který přinesl sněhové vločky. 

Větrné počasí se uklidnilo až po 3. dubnu. Za polojasného počasí následujících dnů se ukázaly 

dokonce teploty i kolem 25, jinak od 4 do 16 stupňů. 8. dubna se přihnaly sněhové přeháňky. 

Sníh však krátce po spadu tál. Pak až do 16. dubna panovala zamračená obloha. Občasné 

dešťové kapky výjimečně na chodnících a silnicích ráno namrzaly. Ranní teploty v některých 

dnech dosáhly jen k 4, přes den ke kladným 7 - 12 stupňům. Až do 25. dubna naplňovaly 

oblohu kupy a kumuly se stratokumuly. V posledních dubnových dnech bylo jasno s ranními 

teplotami přes 10 stupňů, přes den i nad 25, na slunci o deset stupňů více. Nejtepleji bylo 29. 
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dubna, kdy můj teploměr ukazoval neuvěřitelnou třicítku a na slunci neskutečně až kolem 40 

stupňů.    

Teprve 6. května se zatáhlo, začalo pršet a teploměr se ráno pohyboval kolem 8, přes den pak 

od 10 do 15 stupňů. Za dne opřed „zmrzlými muži“ bylo k 30 stupňům. Oblohu pokrývaly 

kupy. Pankrác srazil ranní teploty znovu na 8 a denní ani ne na tuto hodnotu. Severní vítr a 

ranní teplota kolem nuly ze 13. na 14. května přinesly pohromu kvetoucím stromům, 

především peckovinám. Za své vzaly rovněž květy rododendronů v parku a u některých 

domů, pokud nebyly na závětrné straně. Sadaři se děsili. Ještě 18. května byla ráno nula a přes 

den od 8 do 14 stupňů. Stále vál silný studený vítr, který dokázal rvát větve lesních i 

ovocných stromů. 19. květen přinesl zvrat. Foukal sice čerstvý vítr, ale teploty se výrazně 

zvýšily. 23. května v podvečer se přihnala bouřka s krátkým, leč vydatným deštěm. Ta však 

znovu srazila slibně rostoucí teploty. Bouřilo i 27. května. Až do konce měsíce kumuly 

střídala beznadějně zatažená obloha, a to nejen nízkou oblačností.   

Pršet z ní však začalo až 3. června, v následujících dnech občas mžilo. Teprve pověstný 

Medard přinesl opět i v následujících dnech déšť. Ranní teploty poklesly k 4, denní k 18 – 20 

stupňům. Od 15. června bylo ráno kolem 15, přes den i 27 stupňů, na slunci výrazně tepleji. 

Pak se zatáhlo a průvodním jevem se staly i celodenní podymy. Denní teploty však 

neoblomně směřovaly ke třicítce, na slunci daleko výše. 25. červen přinesl prudký zvrat. 

Zatáhlo se, pršelo, foukal studený vítr a teploty nedosahovaly za poledne ani 20 stupňů. Již po 

třech dnech se však oteplilo, obloha se vyjasnila, teploměr opět ukázal přes 30, na slunci i 

mírně pod 40 stupňů.   

Příliv teplého jižního proudění pokračoval nadále v prvních dnech měsíce července. 3. 

července začalo bouřit, 5. až 6. července dokonce silně s dostatkem deště, který zvedl místní 

potoky i Mohelku. Teplo a vlhko navnadily houbaře, kteří očekávali houbařský ráj. Leč ten se 

konal jen někde. Rychnovsko to zrovna příliš nebylo. Až do 11. července si lebedili milovníci 

tepla a koupání. Čas od času je sice od vody vyhnaly blížící se bouřkové mraky, ale kdo by 

odolal tropickým nocím a hlavně dnům. V pátek 13. 7. teploty však silně poklesly. Ráno bylo 

do deseti, odpoledne mezi 17 až 20 stupni, což byl šok. Navíc se přiřítily bouřky, ze zatažené 

oblohy často silně pršelo, vál studený vítr. Tak bylo prakticky do 25. 7. Pak se teploty zase 

zvedly - ráno mírně pod dvacítku a k poledni panovalo nesnesitelné vedro až kolem třiceti tří 

stupňů, na slunci daleko více. Silná noční bouřka 27. července s mohutnými přívaly deště 

rozbouřila místní potoky a Mohelku. Do konce měsíce se pak střídala polojasná obloha se 

zataženou a teploty poněkud klesly. Rozhodně však za teplem nebylo nutno jezdit někam na 

Jadran. I v Rychnově si ho lidé v červencových dnech užili víc než dost.    

Od 2. do 5. srpna panovaly teploty jako koncem července. Obloha byla jasná, její azur 

narušovaly jen ranní a podvečerní ciry. Konečně začaly růst houby. Po 8. srpnu se ochladilo. 

To zapříčinil vítr, který se proháněl nejen naší kotlinou. Občas přinesl i dosti silný déšť. 

Nádherné však byly dny 18. a 19. srpna. Ráno bylo přes patnáct stupňů, po poledni i kolem 

třiceti pěti a na slunci o desítku více. Do střední Evropy pronikl velmi teplý proud ze 

saharských oblastí.  Avšak 22. srpna bylo zcela černo a přišla nevídaná bouřka. 

V následujících dnech bylo jasno nebo polojasno, ale teploty zdaleka nedosahovaly 

předchozích dnů. Od 26. srpna opět pršelo. 30. srpna se rozpoutala silná bouřka. Po vodním 

přídělu se zvedly místní toky hlavně v Planském lese, vzdula se i Mohelka. 

Počátek září přinesl podzimní mlhy a oblačnou oblohu. Ochladilo se. 7. září ráno bylo ráno 

jen 5 stupňů, obvykle však kolem 12, přes den od 14 po 20. Ale o dva dny později ve dne na 

slunci se teplota vyšplhala až nad 35 stupňů. Poměrně teplo a hezky bylo v několika 

následujících dnech. Září je září, a tak 14. září ráno byly jen 4 stupně, za dne od 15 do 17. 
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V následujících slunečných dnech teplota vystoupila k 20, na slunci pak i o deset stupňů výš. 

20. září ráno řidiči prvně škrábali ledový povlak z oken svých automobilů. Dny až do konce 

měsíce provázela většinou zatažená obloha, jen občas se ukázalo slunce. Ranní teploty se 

pohybovaly mezi 4 až 5 stupni, přes den zřídkakdy dosáhly na 20.            

První týden října byl poměrně teplý. Ráno bylo do 10 stupňů, přes den mezi 17 – 18. Teprve 

od 8. října se ochladilo na ranní 1 – 4 stupně, přes den pak mezi 8 až 12. Tak bylo poměrně 

dlouho, 20. října bylo za jasného počasí přes den kolem 18, na slunci přibližně o 10 stupňů 

více. Pak nastaly pošmourné a mlhavé dny. Ty měla na svědomí silná inverze, která však 

okolní kopce doslova prosytila modří. Z mlžné pokličky vystupující Ještěd byl na azurové 

obloze vskutku více než impozantní. Inverzi ukončil 28. 10. podvečerní sníh, který pokryl 

krajinu těžkým mokrým příkrovem ve výšce až do deseti centimetrů. Do konce měsíce 

většinou drobně sněžilo nebo pršelo. Jen v poslední den října bylo jasno. To se projevilo i na 

teplotách, které za dne dosahovaly osmistupňových hodnot, na slunci i dvojnásobku.    

Obdobně bylo až do 12. listopadu. Jinak bylo zataženo, ale hrůzné inverze zasahovaly 

Ostravsko a velká města vysokými hodnotami smogu. Inverze panovala i v naší kotlině. 

Teprve po ranních mrazících od 13. listopadu bylo jasno nebo polojasno. Teploměr ukazoval 

za dne kolem 7 – 8 stupňů, na slunci i dvojnásobek. Po několika málo dnech se však zatáhlo, 

bylo sychravo s občasným slabým deštěm, někdy i polojasno. Ranní teploty se v té době 

pohybovaly kolem 3, odpolední přibližně 8 stupňů. Posledního listopadu padal mokrý sníh.   

Až do 6. prosince bylo většinou zataženo. Z mraků se snášely i sněhové vločky. Ráno spadly 

teploty pod nulu, přes den bylo jen kolem tří stupňů. 7. a hlavně 8. prosinec se ukázal 

zlomovým. Ranní mrazy rázem poklesly až k mínus 18,  přes den na pouhých mínus 7. Leč po 

třech dnech již jen kolem mínus tří a přes den i nad plus pět stupňů. Až do Vánoc panovalo 

podobné počasí. Z mraků vedle mokrého sněhu padaly i dešťové kapky. O hlavních 

vánočních dnech se konala tradiční obleva, ale 26. prosince pěkně fičelo a padal sníh. V 

posledních třech dnech prosince bylo solidní polojasné až jasné počasí a teplo. Rána se 

vyznačovala většinou teplotami kolem nuly, přes den do čtyř až šesti stupňů. Ale lyžařům u 

nás v Rychnově počasí v prosinci rozhodně nepřálo.   
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