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Kronika města Rychnova u Jablonce nad Nisou za rok 2013 

 
    

Letošní rok, snad proto že se v něm objevila magická třináctka, přinesl celou řadu změn nejen 

u nás, ale i ve světě. V naší republice bychom ho mohli označit jako rok velkého návratu 

politika M. Zemana, pád předsedy vlády Petra Nečase, nově se objevivšího politika Andreje 

Babiše a jeho uskupení Ano a v neposlední řadě rok nástupu B. Sobotky, který překonal 

problémy v sociální demokracii a zůstal nejen předsedou, této v současnosti naší nejstarší 

politické strany, stal se ale i novým ministerským předsedou vlády České republiky.  

 

Renomovaný prezident republiky V. Klaus se rozloučil s národem novoročním projevem. 

Jedním dechem vyhlásil i amnestii na rozchodnou, která však nemá co do rozsahu od dob 

vzniku republiky v roce 1918 obdoby. Pro historii uvádím, že na základě jeho podpisu a 

podpisu předsedy vlády P. Nečase byli z věznic propuštěni 6433 vězni, celkově 28 310 lidem 

byly ukončeny tresty podmíněné a 13164 odsouzeným tresty nepodmíněné. Podpisy politiků 

ukončily 3120 vlekoucích se soudních řízení, 5331 provinilcům byly odpuštěny veřejně 

prospěšné práce. Amnestie ukončila domácí vězení pro 269 provinilců. Summa summárum 

punc lilia opět získalo 56 637 občanů. Akci prezidenta a předsedy vlády označil šéf  

Ústavního soudu ČR P. Rychetský za neuvěřitelný diletantismus. Senát ČR zvažoval i podání 

žaloby za velezradu. Ta však nebyla akceptována, neboť prezidentovi končil v době možného 

projednávání jeho mandát. Dle informací v tisku ke konci roku se však do žalářů vrátily 

zhruba 2/3 propuštěných za spáchání nových deliktů. 

 

Prezidentské žezlo převzal 28. ledna Miloš Zeman. V souboji s protikandidátem Karlem 

Schwarzenbergem zvítězil ve II. kole voleb zhruba o 10 % (54,8 % proti 45,2 % odevzdaných 

volebních hlasů). Prezidentovi však nepřišlo na chuť nejen značné procento voličů a jeho 

oponentů, ale i žurnalisti. Národ se však bavil nad bonmoty mezi vítězem a poraženým. 

V průběhu volební prezidentské kampaně poněkud zapadla skutečnost, že vláda po páté  

přežila pokus o vyslovení nedůvěry a její rozpuštění.   

 

22. února podepsal předseda vlády s představiteli šestnácti církví a náboženských uskupení 

dohodu o finančním vyrovnání. Tento akt přinesl do lůna církví majetek ve výši 75 miliard a 

finanční náhrady za 59 miliard s inflační doložkou. Celkem může jít v rozsahu příštích třiceti 

let o částku mezi 90 – 100 miliardami. V závěru roku podaly církve 3235 výzev k navrácení 

majetku, v nichž požadují zatím 70 432 ha pozemků, 881 stavbu a desítky uměleckých 

památek. 
 

8. března se Miloš Zeman stal novým hradním pánem. V tento den složil ústavou předepsaný 

slib. V inauguračním projevu slíbil bojovat proti mafiánství, neonacismu a sjednocovat národ. 

Týden poté se stal staronovým předsedou sociální demokracie B. Sobotka a jeho statutárním 

místopředsedou M. Hašek. Necelý měsíc po svém ustanovení prezidentem M. Zeman přivítal 

na Hradě J. Barrosu, předsedu Evropské unie. Prvně zavlála nad sídlem prezidenta i vlajka 

Evropské unie, což Zemanův předchůdce striktně odmítal          

     

5. dubna došlo k soudnímu řízení v záležitosti korupční aféry exsociálního demokrata a 

poslance MUDr. D. Ratha a jeho přátel. Soud trval až do posledních podzimních dnů. Hlavní 

obžalovaný byl propuštěn 11. 11.  

 

Přední potentáti státu se 9. května účastnili odemykání komory chrámu sv. Víta s uloženými 

korunovačními klenoty českých králů. Prezidenta republiky po předchozí návštěvě ruského 
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velvyslanectví u příležitosti Dne vítězství nad fašismem „sklátila“ poněkud nestabilní 

„viróza“, jak oznámil jeho mluvčí. Tato skutečnost zavdala příčinu k mnoha diskusím, co se 

vlastně za jeho údajnou „virózou“ skrývalo. Ale i tak se vystaveným korunovačním klenotům 

přišly v následujících květnových dnech poklonit a obdivovat je na tisíce lidí. Druhá polovina 

května se nesla ve znamení  třenic v policejním sboru. Jeho výsledkem byla skutečnost, že 

jeho prezidenty se rázem stali dva muži – P. Lessy a M. Červíček. Zahřmělo a uhodilo 

v pražském zastupitelstvu. Odnesl to svým odvoláním 23. května primátor MUDr. B. 

Svoboda pro nesrovnalosti související s případem OPENCARD.   

 

Červen přinesl do české politické sféry věci naprosto nezvyklé. Po kauze J. Nagyové, vrchní 

ředitelky kabinetu premiéra, která dle obžaloby zneužívala svého postavení k prosazování 

osobních cílů, putovali do vězení i tři exposlanci ODS P. Tluchoř, I. Fuksa a M. Šnajdr. Byli  

známi i svou spoluúčasti na prosazení Nečasova „balíčku“ za pozdější funkční výhody. Spolu 

s nimi byli zatčeni i šéf Vojenského zpravodajství O. Páleník a M. Kovanda, kteří se s J. 

Nagyovou znali z doby jejího působení ve funkci poradkyně ministra obrany. Situace byla 

natolik prekérní, že po provalení vzájemného vztahu mezi P. Nečasem a J. Nagyovou nezbylo 

ministerskému předsedovi nic jiného než rezignovat na funkci. Spolu s ním skončil svoji 

činnost 16. června i vládní kabinet. Prezident demisi přijal a již 25. června jmenoval novým 

předsedou úřednické vlády J. Rusnoka. Ten mu po šestnácti dnech představil vládní kabinet 

složený z odborníků, ale i svých a prezidentových přátel. Červen se stal rovněž nástupním 

měsícem velmi ambiciózního podnikatele a jednoho z nejbohatších občanů státu A. Babiše do 

politického dění. Jeho obliba a obliba jeho strany ANO začaly na základě prognóz prudce 

stoupat.   

 

V červenci se blýskalo nejen mezi mraky a řádně hřmělo, ale bylo tomu tak v politice i 

ekonomických záležitostech. 2. července Ústavní soud ČR zrušil nejprve nadstandardy ve 

zdravotnictví a o čtrnáct dnů později uštědřil ránu vrchnímu státnímu zástupci I. Ištvánovi, 

když rozhodl o propuštění všech obviněných v kauze J. Nagyová.   

 

1. srpna potěšil Rusnokův kabinet všechny, kdož byli odkázáni na minimální mzdu. Ta byla 

zvýšena na 8500,- Kč. Blýskalo se i na prknech Národního divadla. Hercům se začaly zajídat 

rošády v ředitelské funkci. Na protest proti řadě neujasněností odešla z naší první scény řada 

renomovaných a diváky velmi oblíbených herců. V ČSSD došlo k veřejným třenicím mezi 

křídly Haškovců a Sobotkovců. Rozpadla se strana Lidem a TOP O9 se ztotožnila s vypsáním 

nových voleb do Poslanecké sněmovny ČR. Dolní komora schválila kontroverzní sKarty 

prosazované ministrem práce a sociálních věcí J. Drábkem a jeho v té době již soudně 

stíhaným exnáměstkem V. Šiškou. Parlamentní poslanci odhlasovali rozpuštění orgánu k 20. 

srpnu. President republiky M. Zeman poté určil za volební dny do Poslanecké sněmovny ČR 

poslední dny měsíce října. V demisi pracovala i nadále úřednická vláda J. Rusnoka.   

 

Září plynulo v pohodě až do okamžiku, kdy ministr financí Jiří Fischer předložil návrh 

finančního rozpočtu na příští rok. Schodek 112 miliard se stal „muletou“, která vydráždila 

exfinančníka M. Kalouska doběla. Rozpočet byl schválen 25. září, ale požehnání mu dala až 

nová sněmovna 19. prosince. 

 

Ač v průběhu roku probíhal tvrdý boj o pořadí oblíbenosti politických stran ve veřejnosti, k 

jeho vyvrcholení došlo po vyhlášení termínu voleb. Pořadí se poměrně ustálilo. Na prvním 

místě figurovala sociální demokracie před komunisty a vzhůru se deroucím hnutím ANO 

podnikatele Babiše. Své si udržovala TOP O9, byť pana knížete Schwarzenbergra svými 

řečnickými vystoupeními zastiňoval místopředseda M. Kalousek. Trvale ztrácela ODS, která 
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na svých billboardech nabízela premiérku do nepohody paní M. Němcovou. Jistě s daleko 

větším optimismem přicházelo v říjnu do švýcarské Belliziony pět českých podnikatelů 

z Mostecké uhelné, a.s. Švýcaři je za praní špinavých peněz a podvody „ocenili“ 

nepodmíněnými tresty. Soudci rozhodně udělali i dlouhý nos na české politiky (například na 

M. Kalouska a K. Peake), kteří halasně prohlašovali, že ČR dostane zpronevěřené peníze zpět. 

Ty však soudním rozhodnutím zůstaly ve Švýcarsku.   

 

26. října začaly předčasné parlamentní volby. Přestože sociální demokraté na základě 

dlouhodobých volebních předpovědí měli velké oči, jejich očekávání se nenaplnilo. Sice 

zvítězili, ale pouze s 20,45 %, před Babišovým ANO s 18,65 % a KSČM se 14,91 %. Do 

sněmovny se dostala i TOP O9, Okamurův ÚSVIT se šesti právoplatnými členy a KDU ČSL. 

Výsledky voleb řešili za zády předsedy ČSSD Sobotky s prezidentem republiky někteří 

vedoucí činitelé této politické strany. Aktivně vystupoval v Lánech M. Hašek a spolu s ním 

další čtyři členové vedení (Z. Škromach, M. Chovanec, J. Zimola a J. Tejc), kteří vyzvali 

předsedu ČSSD k rezignaci. Za B. Sobotku se však postavili jeho příznivci, a tak se nové 

„Sarajevo“ v české politice nekonalo. Pučisté, jak se vžil od dob stejné situace v ODS tento 

pojem, s výjimkou M. Chovance, který přiznal svoji chybu, odstoupili ze stranických funkcí.   

 

7. listopad byl vskutku ranou do vazu nejen prostým lidem, ale i podnikatelům. Rada České 

národní banky oznámila ústy svého guvernéra M. Singra deflaci koruny vůči euru z 25.70  na 

27.50,- Kč. Proti tomuto rozhodnutí se postavili i mnozí politici, důvod si nechal vysvětlit i 

prezident republiky. Leč rozhodnutí, které následně ovlivnilo životní úroveň, bylo nezvratné. 

Nezbylo než konstatovat „finito est“ a i skutečnost, že rozhodovat o nás bez nás není jen 

výsadou minulosti.   

 

Postavení B. Sobotky ve vedení ČSSD bylo potvrzeno 21. listopadu, kdy byl pověřen M. 

Zemanem sestavením nové vlády. Listopad přinesl i vznik vedení Poslanecké sněmovny ČR. 

Jejím předsedou se stal J. Hamáček z ČSSD, místopředsedy J. Jermanová z Babišova ANO, 

dále V. Filip z KSČM a P. Bělobrádek z KDU ČSL. Noví poslanci definitivně pohřbili naděje 

TOP O9 a ODS alespoň na jeden místopředsednický post. 29. listopadu prezident Zeman po 

značně trpkých zkušenostech z kroků svého předchůdce převedl pravomoc udělování milostí 

na ministerstvo spravedlnosti.           

 

Uplynulý rok se nesl nejen ve znamení častých politických kotrmelců, ale i stále trvající 

ekonomické krize. Rozhodně se naše země nezbavila nejrůznějších větších nebo menších 

korupčních afér. Dle renomovaných agentur, které hodnotí úroveň korupce v celém světě, 

nám bylo celkově přisouzeno 57. až  60. místo po bok zemí, na které jsme byli zvyklí se dívat 

poněkud svrchu, o blízkých zemích evropských ani nemluvě. Často jsme se mohli seznámit 

s krádežemi dokonce na vysoké úrovni i podváděním důchodců na akcích tzv. „šmejdů“. O 

fyzickém napadání dříve narozených občanů jsem se bohužel musel přesvědčit i sám na 

vlastní kůži. Do podvodů byli zapleteni nejen nejrůznější šíbři, ale v neposlední řadě případů i 

státní úředníci, komunální politici, či bývalí příslušníci Policie ČR. Případ Berdychova gangu 

nedoznal v průběhu roku řešení. Odstrašujících případů, kdy matky dokázaly zabít své děti, 

uplynulý rok zaznamenal rovněž několik. Pedofilních afér sice ubylo, ale i sto čtrnáct 

znásilněných dětí rozhodně nevede k přílišnému optimismu. Napětí mezi minoritní a majoritní 

částí společnosti pokračovalo. Bylo tomu tak například na Ostravsku a některých městech 

severních a jižních Čech (Most, Duchcovsko, České Budějovice atd.). Ani rok 2013 nepřinesl 

konečnou v metalanolové aféře. Nejhrubším zločinem roku bylo vyvraždění čtyřčlenné rodiny 

v Brně - Ivanovicích, které spáchal americký mladík na svých příbuzných 22. května. Po 
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vražedném běsnění uprchl do své vlasti. Americká justice ani koncem roku nezareagovala na 

žádosti o vydání vraha, aby mohl být řádně souzen ze svých činů v ČR, kde se jich dopustil.  

 

I příroda se u nás zachovala více než krutě. Na řadě míst po deštích přívalového charakteru 

opět došlo k apokalypse. Při květnových a červnových povodních zahynulo patnáct lidí, 

divoké vody napáchaly škody za sedmnáct miliard a postihly 970 obcí republiky.             

     

Dle statistiků bylo koncem roku 2013 bez práce na 600 tisíc práceschopných občanů. Poblíž 

hranice chudoby žilo v České republice na jeden a půl milionu lidí. Statistika hovoří i o tom, 

že bez střechy nad hlavou je 80 tisíc bezdomovců. Mnohé údaje však mluví i o 100 tisících. 

Sociální dávky zachraňují na 215 tisíc obyvatel.   

     

Je jisté, že země nežila pouze tragickými událostmi a jen a jen problémy. O nich se zmiňuji i 

letos proto, že tak činím v kronikářských zápisech od roku 1968, kdy jsem začal městskou 

kroniku psát. Vše souvisí se vším. Věci zdánlivě vzdálené mají však svůj dopad na každého 

z nás. Kronika má navíc tyto údaje poskytovat pro budoucnost.   

   

Rok 2013 přinesl českým sportovcům mnohá vítězství i zklamání. Královnou českých 

sportovců se stala běžkyně na 400 metrů překážek Zuzana Hejnová. Za celý rok nepoznala  ve 

své disciplině jakoukoliv hořkost porážky, ať se již jednalo o vítězství na Mistrovství světa či 

v Diamantové lize. Právem jí náleží titul nejlepší evropské atletky i nominace na světovou 

atletickou jedničku. Lehkoatletickým mistrem světa se stal i oštěpař V. Veselý, bronzovým 

koulařem L. Melich. V ostatních sportech dominoval na mistrovství světa ve skifu vodák O. 

Synek, tradičně rychlobruslařka M. Sáblíková na 5 km. Tři zlaté a tři stříbrné si odnesli 

závodníci na divoké vodě. Jako kometa roku na biatlonovém nebi zazářila v loňském roce 

nepříliš výrazná G. Soukalová z Jablonce nad Nisou. Ze světových pohárů si přivezla řadu 

zlatých, stříbrných i bronzových umístění, z Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě 

bronz. Stala se nejlepší sportovkyní okresu a kraje. V ČR byla hodnocena jako celkově pátá 

nejlepší mezi našimi sportovními hvězdami roku. Tým českých tenistů obhájil loňské 

vítězství v Davis Cupu, ale jinak naši nejlepší tenisté střídali výborné i slabší výsledky 

v soutěžích jednotlivců na desítkách turnajů po celém světě. Královnami ženského tenisu se 

ve Fed Cupu bezkonkurenčně staly i naše ženy. Ke známým jménům P. Kvitová a L. Šafářová 

se v průběhu roku přiřadila i řada dalších mladých více než kvalitních hráček. K potěše 

fotbalových fandů si skvěle vedli v Lize mistrů fotbalisté Viktorie Plzeň. Ač nepostoupili ze 

skupiny, prokázali, že se v městě piva hraje i velmi kvalitní fotbal. Zato národní mužstvo 

zcela zklamalo, neboť se letos nekvalifikovalo na MS v Brazilii. To stálo krk reprezentačního 

trenéra Bílka, na jehož místo nastoupil plzeňský trenér P. Vrba. Švýcarští hokejisté vystavili 

na MS stopku naší reprezentaci ve čtvrtfinále turnaje. I trenér Hadamčík se musel 

s reprezentací rozloučit.    

     

Letos zemřela řada významných osobností. Ze světových je třeba připomenout politika N. 

Mandelu nebo „železnou lady“ M. Thatcherovou, z našich pak Valtra Komárka nebo Č. 

Císaře, muže „pražského jara 1968“. Svým zpěvem nás jistě nebude nadále okouzlovat P. 

Bobek, zemřel F. Havlík i Z. Rytíř, významný textař předních českých zpěváků. 

Vinohradskou scénu, stejně jako filmová plátna i televizní obrazovky opustila herečka J. 

Jirásková, moudré pořady z historie neuvede K. Čáslavský stejně jako bavič V. Čech. 

„Kerkonošskými poudačkami“ neokouzlí své čtenáře a posluchače ani M. Kubátová.   

     

I svět prožil v roce 2013 celou řadu událostí. Jednou z největších byla abdikace papeže 

Benedikta XVI. a pochopitelně volba nové hlavy katolické církve. V osobě Benedikta XVI. se 
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jedná teprve o druhou papežskou abdikaci, první v novodobé historii katolicismu. Před ním 

opustil Svatý stolec podobně Celestýn V. na konci 13. století. Pontifikus podal abdikaci 11. 

února. Se svými ovečkami se pak rozloučil 28. února. V rekordně krátké době byl vystřídán 

argentinských kardinálem J. M. Bergoglio, který přijal prosté jméno František. Biskupským 

konciliem byl zvolen 13.  března. Necelý rok působení Františka na nejvyšším postu katolické 

církve byl naplněn jeho snahami o zlepšení života církve i kněží, včetně nejvyšších potentátů, 

bojem za očištění církve od pedofilie i korupčnictví. Vystupoval bezprostředně, ale se vší 

důsledností, stavěl se  proti všem okázalostem. Vedl kněze k tomu, aby slovo boží kázali mezi 

nejchudšími na periferiích. Ve svých vystoupeních nekompromisně volal po světě míru a 

přátelství. Nespoutaný kapitalismus dneška se nebál přirovnat k nové smrtící hydře.   

 

Nadále pokračovalo nepřátelství mezi Palestinci a Izraelci. Ozbrojené konflikty mezi těmito 

etniky jsou prakticky na denním pořádku. O klidu se rozhodně nedalo mluvit ani v Egyptě. 

Tvrdé střety se rozhořely mezi stoupenci nového prezidenta Murzího a těmi, kdož jej vinili 

z pokračování nekalé politiky jeho předchůdce Mubaraka. Záležitost byla vyřešena stejně jako 

v roce 2011. Moci se uchopili opět egyptští armádní činitelé. Nesmiřitelné vztahy mezi 

islamisty a kopty znovu ničily tuto tisíciletou zemi. Politiky proklamované arabské jaro 

rozhodně nepřineslo lidem, kteří je ve svých zemích probojovávali, kýženou demokracii, 

toleranci nebo i zvýšení životní úrovně. Ba naopak. Dle renomovaných novinářů lidé těchto 

zemí trpí pod daleko větším terorem nových desítek mocných, jejichž cílem je jen a jen 

bohatství. Příkladem může být těžce zkoušená Libye.  

 

V Syrii v průběhu roku gradovaly rozpory mezi rebely a státní mocí prezidenta B. Asada. 

Válka v Syrii přinesla smrt 150 tisícům lidí, ze země uprchly před mučením, zabíjením a 

vězněním statisíce prostých lidí. K největší tragedii došlo při použití nervově paralitických 

látek, z čehož se obviňují obě strany. Prezident Asad se zavázal odevzdat tyto látky světovým 

mocnostem, které je mají postupně likvidovat. Je jistě dobře, že lid USA a Velké Británie se 

postavil proti záměru svých mocných provést v této daleké zemi bojové akce (události v Iráku 

i Afghánistánu jsou příliš živé) a donutil vlády k zákazu dodávek zbraní rebelům.   

 

Jen zřídkakdo z občanů, kteří žijí na evropském kontinentu, mohl předpokládat události 

posledního období roku v nám blízké Ukrajině. Země, která disponuje nerostným bohatstvím, 

kvalitní zemědělskou půdou i vyspělým průmyslem, se zmítá v ekonomických i politických 

problémech. Naději na zlepšení vidí převážná většina lidu Ukrajiny ve vstupu země do EU. 

Prezident Janukovič nadále orientuje spolupráci na Putinovo Rusko. Od 24. listopadu se na 

Ukrajině konaly tisíce demonstrací, největší pak v hlavním městě Kyjevě. Centrem odporu se 

stalo kyjevské náměstí Majdan, kde vyrostly barikády, a které se stalo místem vášnivých 

vystoupení Janukovičových odpůrců. Došlo zde k otevřeným střetům mezi státní mocí a 

vzbouřenci, nechyběly palné zbraně s ostrými náboji ani ostřelovači na obou stranách. Ani 

nový rok, ani pravoslavné Vánoce nepřinesly uklidnění. Nenávistné dění na obou stranách se 

přeneslo do roku 2014.           

 

Rok ukázal, že není konce s působením extremistických skupin i organizací. Letos udeřili 

extremisté z Čečny při slavném maratónu v Bosně 19. dubna. 21. října, 29. a 30. prosince 

došlo k atentátům v ruském Volgogradu. V prvním případě v Rusku vraždila tzv. „černá 

vdova“ v autobuse městské dopravy, v druhém si atentáčníci našli své oběti na náměstí ve  

Volgogradu a pak opět v městské dopravě. Při nich bylo zabito na čtyřicet prostých občanů a 

desítky dalších zraněny. Psát o vraždách šílených střelců nejen v amerických školách by bylo 

nošením dříví do lesa.    
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V roce 2013 se svět dozvěděl o nekalých praktikách amerických bezpečnostních orgánů, 

najmě NSA. Zásluhou amerických občanů Manninga a Snowdena prošly tiskem záznamy 

korespondence řady amerických ambasád ve světě i další tajné informace, které plynuly do 

USA. Ten první „vyfásl“ od americké justice třicet pět roků nepodmíněně, druhý nalezl asyl 

v Rusku. Ve II. pololetí roku došlo k prozrazení odposlechů u mnohých čelních představitelů 

politických včetně pracovníků OSN i předních ekonomů světa špionážními centrálami USA, 

které se „napíchly“ na desetitisíce počítačů, miliony mobilů, ba dokonce i podmořské kabely.      

Tisk konstatoval, že však ze všeho nejvíce USA bolí hlava ze zveřejnění sítě agentů po celém 

světě, jak to provedl Snowden. Je nesporně hrůznou skutečností, že dnes sledují všichni 

všechny, což přináší eskalaci napětí i mezi spřátelenými zeměmi.   

      

Svět se ani letos nezbavil těžké ekonomické krize, nezaměstnanost dosahuje neskutečných 

rozměrů. V roce 2013 se stal opět prezidentem USA B. Obama, úřad německé kancléřky bude 

nadále vykonávat A. Merkelová. Vědci světa znovu posunuli lidské poznání dál ve všech 

oblastech - zvláště zdravotnictví, chemii a třebas i v astronautice. Událostí sledovanou 

miliony lidí na celém světě bylo narození následníka britského trůnu, který dostal jméno 

Georgie.  

 

       

Jak šel rok 2013 v našem městě       

      

Nový rok 2013 začal po bujarém Silvestru s výstřely raket a ran dělobuchů pochopitelně 

trochu ospale. Ani zatažená obloha příliš nelákala lidi ze svých domovů na vycházky, aby 

vydýchali vše, co zbylo z posledního dne roku, jak bylo kdysi zvykem. Snad k novoročním 

vycházkám do přírody chybí i schopní a nezištní organizátoři. Všem, zvláště dětem, letos jistě 

chyběl sníh a zamrzlé plochy, kde by bylo možno vyzkoušet některý z vánočních darů. 

Společenský život ve městě však nezaostal za lety minulými.   

   

      

Myslivecký ples   

      

Ples Mysliveckého sdružení Dolina, jak velí rychnovská tradice, se stal první společenskou 

událostí města. Byl konán již 14. ledna v sále restaurace Beseda. Myslivci si pozvali hudební 

skupinu Intex, která je v Rychnově dobře známa. I letos s ní byly spokojeny zhruba dvě 

stovky přítomných. S přihlédnutím k současným omezením jakéhokoliv lovu v jejich honitbě 

vzhledem k velmi nedostatečným počtům drobné zvěře museli sáhnout ke svým přátelům 

z míst, která na tom jsou lépe, aby zajistili pro ples nejen mysliveckou krmi, ale zařadili 

zvěřinu i do tomboly.    

 

     

Lyžařské stopy pro zájemce   

     

V průběhu letošního ledna, v době, kdy se zlepšily a ustálily sněhové podmínky, mohli 

zájemci o běhání na lyžích nalézt připravené lyžařské stopy na klasiku i tzv. bruslení na 

lyžích. Pan Drobník totiž vyjel v okolí města asi šest kilometrů dlouhé kolečko, čímž byl 

zjednodušen pohyb běžkařů v terénu. V dobách, kdy se v Rychnově věnovaly lyžařskému 

běhu desítky dětí i dospělých se solidní výkonnostní úrovní při soutěžích závodníků v rámci 

okresu, kraje i republiky, patřila příprava tréninkových i závodních tratí k nejobtížnějším 

činnostem funkcionářů oddílu. Ratraky a sněžné skútry byly samozřejmě výsadou jen 

nejbohatších oddílů.      
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Ples MJ ČSH   
     

Členové místní hasičské jednoty nezůstali časově o nic pozadu za myslivci a připravili 26. 

ledna pro zájemce tradiční plesání do sálu restaurace Beseda. I oni letos vsadili na taneční 

soubor, který dokáže přilákat tanečníky - totiž skupinu Krakatit. Přibližně dvě stě příznivců 

hasičů dokázalo ocenit hudební produkci i kvalitní tombolu. Je samozřejmostí, že mezi 

přítomným byli i příslušníci hasičských jednotek z okolí.  

  

    

Volba prezidenta republiky   

     

Třebaže jsem se již o volbě prezidenta republiky zmínil v úvodu zápisů na letošní rok, pro 

budoucí čtenáře kroniky k jeho přímé volbě uvádím některé další podrobnosti. Doslova 

z fronty těch, kdož zatoužili po funkci prvního muže (ženy) státu, nakonec splnilo předepsané 

podmínky devět vyvolených. Byli to M. Zeman, K. Schwarzenberg, J. Fischer, J. Dientsbier, 

V. Franz, Z. Roithová, T. Fischerová, P. Sobotka a J. Bobošíková. Za které strany či uskupení 

byli vysláni do voleb, neuvádím - prezident je osoba nepolitická. Ti všichni se utkali 

po poměrně nevybíravé předvolební kampani. V prvním kole voleb dne 11. a 12. ledna z 

61,31 % voličů, kteří se v republice dostavili k volebním urnám, nejvíce hlasů obdrželi 

političtí matadoři M. Zeman, představitel levice, a kandidát pravice „pan kníže“ K. 

Schwarzenberg. V našem kraji hlasovalo v I. kole 59,1 % z počtu oprávněných voličů. První 

celostátně obdržel 24,1 %, druhý pak 23,4 %. Oči pro pláč zbyly politiku P. Sobotkovi se 2,46 

% a věčné kandidátce na funkce nejvyšší J. Bobošíkové se 2,36 %. II. kolo prezidentských 

voleb bylo konáno 26. a 27. ledna. V rámci republiky našlo cestu do volebních místností 

59,11 % voličů, v Libereckém kraji pak 56,48 %. Prezidentem naší republiky se stal Miloš 

Zeman, který od voličů obdržel 54,9 % hlasů, kdy se pro něj vyslovilo 2 717 845 občanů. 

Jeho oponent si sáhl na 45,19 % hlasů. Jemu dalo hlasy 2 241 171 voličů. V našem kraji 

zvítězil rovněž Miloš Zeman s mizivou nadpoloviční většinou 50,32 % hlasů. Na Jablonecku 

zvítězil K. Schwarzenberg, kterého volilo 53,32 % oprávněných voličů. Volební účast okresu 

ve II. kole činila 57,51 %.   

V našem městě se dostavilo do zasedací místnosti MěÚ 63,1 % oprávněných voličů. 54,76 % 

z nich se vyslovilo pro K. Schwarzenberga. U našich nejbližších sousedů v Pulečném však 

zvítězil M. Zeman s těsnou nadpoloviční většinou 50,52 % odevzdaných volebních lístků. Pro 

zajímavost uvádím i místa, kde oba kandidáti uspěli nejvíce a kde naopak propadli. Pro M. 

Zemana ve Vlastiboři hlasovalo 68,9 %, v Jílovém 67,52 % tamních občanů. V Tanvaldě dali 

voliči M. Zemanovi 59,17 % hlasů. M. Zeman ale nejhůře dopadl v Bedřichově jen se 17,78 

%, dále v Kořenově, kde bodoval u 35,99 % svých stoupenců. V Albrechticích mu voliči 

přiřkli 37,3 %. Naopak K. Schwarzenberg zcela jednoznačně a výrazně dominoval 

v Bedřichově s vůbec nejvyšším procentem na Jablonecku 82,27 % odevzdaných hlasů, 

v Kořenově získal 64,01 % a v Josefově Dole mu voliči dali 63,67 %. Na straně druhé v jeho 

prospěch hlasovali občané ve Vlastiboři pouze v 31,03 %, v Jílovém ve 32,48 % a v Tanvaldě 

pak v 40,83 %. Na Jablonecku získal K. Schwarzenberg v absolutních počtech důvěru u 

22 369 občanů, pro M. Zemana hlasovalo 19 582 voličů. Voliči mohli odevzdávat své hlasy 

ve 49 volebních místnostech. V Jablonci nad Nisou, v Železném Brodě, Tanvaldě a na 

Desensku jich bylo otevřeno po sedmi, v Pěnčíně čtyři, v Plavech dvě. V Rychnově stejně 

jako ve většině míst Jablonecka byla otevřena jedna volební místnost. U nás to byla zasedací 

síň MěÚ.   
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Nová metodika míry nezaměstnanosti   

     

Až do konce roku 2012 se měřila míra nezaměstnanosti pouze k ekonomicky aktivním 

obyvatelům země. Letošní 1. leden přinesl do tohoto ukazatele nový prvek, neboť míra 

registrované nezaměstnanosti je měřena v poměru ke všem obyvatelům ve věku 15 - 64 let. 

Dochází tedy k tomu, že i při stejné nezaměstnanosti se míra procentuálně snižuje. V lednu 

letošního roku nemělo práci na 600 tisíc lidí, což dle staré metodiky činilo 10,1 % 

nezaměstnanosti. Nová metodika však uvádí, že je to pouze 8 %. Hříčky s čísly. Komu to 

pomůže?  Snad jen ekonomům a politikům, jak se dá lehce snížit nezaměstnanost.  

  

     

Rozpočet města   

     

Rozpočet na rok 2013 byl schválen i letos jako schodkový s tím, že v příjmové části činí 

39 136 100 korun a v části výdajové pak 43 261 353 korun. Vzniklý schodek bude kryt 

z kladného zůstatku let minulých. Jednotlivé složky rozpočtu města, které jsou řazeny do  

paragrafů, byly schváleny objemově, jejich případná konkretizace bude upřesňována po 

projednání v radě i zastupitelstvem. Pro informaci uvádím některé údaje rozpočtu, jež byly 

schváleny zastupitelstvem 11. 2. letošního roku.   

 

V kapitole lesy je počítáno s částkou 320 tisíc, kdy plných 280 tisíc padne na nákup sazenic, 

další částky na údržbu lesních cest, zbytek na odměny odbornému lesnímu hospodáři.   

 

Na péči o silnice v majetku města, jejich úpravy a udržování včetně rekonstrukčních prací je 

v rozpočtu počítáno se  4,555 milionu korun.    

 

Vysoká částka více než 1, 940 milionu padne na provoz veřejné dopravní sítě a odvodnění 

některých ulic města (například Ještědské, Lužické a prostoru Na Hranici).   

 

Na čištění odpadních vod a jejich odvádění včetně nakládání s kaly je v rozpočtu vyčleněno 

561 tisíc. Částka 100 tisíc padne na úpravy drobných toků.    

 

Školství města rozpočet dotuje 5 820 milionu korun s tím, že více než polovina uvedené 

částky má přijít na výstavbu nových tříd v podkroví školy na Ještědské ulici.   

 

Na poplatky za konání koncertů pod patronací Bažiny letos připadá 251 000,- Kč.   

 

Knihovna města a práce knihovnické včetně platů zaměstnanců a příslušných poplatků jsou 

v rozpočtu vyjádřeny částkou 910 tisíc. Činnost místního muzea bude dotována 35 tisíci.   

V oblasti ostatních kulturních zařízena byla schválena částka 50 000 korun. Na pořízení 

cenových odhadů historických památek města, údržbu a opravy poškozených sakrálních 

památek včetně přemístění kříže od č. 30 a na další s touto oblastí spojené akce jsou 

vyčleněny 104 tisíce.   

 

Na ostatní záležitosti sdělovacích prostředků včetně vydávání a distribuce Rychnovského 

zpravodaje rozhodli zastupitelé vydat 111 tisíc.   

 

SPOZ má v letošním roce možnost disponovat s 83 tisíci, kdy vedle balíčků jubilantům a 

drobné dárky k různým příležitostem je v této kapitole počítáno i s 35 tisíci za proplacení 

hudby a předtančení při plesu města.   
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Zájmovou sportovní činnost na kurtech a místním hřišti i dotaci pro TJ Spartak ZEZ Rychnov 

podporuje rozpočet 649 tisíci, a to včetně financí na dostavbu bytové jednotky v šatnách 

oddílu kopané.   

 

Místní hasiči i po proplacení poplatků okrsku Frýdštejn se musí vejít do 700 tisíc korun.   

 

Taneční studio Magdalena obdrží z rozpočtu města na svoji činnost 50 tisíc korun.   

 

Na místní zdravotní středisko je letos počítáno se 411 tisíci korunami.    

 

Oblast bytového hospodářství může dle rozpočtu disponovat až 4 540 milionu, nebytové 

hospodaření včetně Besedy pak s 942 tisíci.   

 

Veřejné osvětlení rozhodně není levnou záležitostí. Letos je na ně vyčleněna částka 930 tisíc 

korun, přičemž vlastní platby za elektrickou energii mohou dosáhnout až 430 tisíc, opravy a 

udržování sítě pak 400 tisíc.   

 

Pohřebnictví může disponovat 90 tisíci, kdy rozhodující část rozpočtovaných peněz může být 

použita na úpravy prostoru hřbitova, jako je mimo jiné i sekání trávy místními myslivci.   

 

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí by dle rozhodnutí zastupitelů mohla čerpat až 

180 tisíc korun.   

 

Na sběr a svoz komunálního odpadu, což není v současné době levná záležitost, najdeme 

v rozpočtu 2 644 milionu korun.   

Jak rozpočet předpokládá, na péči o vzhled obce by bylo možno čerpat až 1 058 milionu.   

 

Do kapitoly sociální péče a pomoci dětem a mládeži je zařazena částka 85 tisíc, z toho 75 tisíc 

lze čerpat na hlídání dětí, které nebudou umístěny v mateřské školce.   

 

V nákladech na pečovatelskou službu města se předpokládá plnění až do výše 729 tisíc, kdy 

částka bude čerpána na platy pracovníků zařízení a povinná pojištění.   

 

Požární ochrana má letos v jednotlivých ukazatelích uvedenu částku 599 tisíc. Z ní budou 

převážně čerpány finance na opravy a i údržbu hasičské zbrojnice. V této částce je rovněž 

počítáno s dotacemi na celoměstské akce a startovné při soutěžích.    

 

Částka na existenci městské policie představuje 1 056 milionu, kdy dvě třetiny nákladů musí 

jít na platy a povinné platby za oba policisty.   

 

Na odměny radním, zastupitelům a starostovi včetně povinných pojištění a i na cestovné 

v rozpočtu figuruje 887 tisíc.   

Místní správa má dle jednotlivých kapitol vyčleněno 5 913 milionu korun. Vedle částky na 

platy pracovníků a z toho plynoucí OOV a povinná pojištění v předpokládané výši 3 718 

milionu tvoří podstatnou částku nákupy služeb ve výši 420 tisíc, proplacení dopravních 

prostředků 300 tisíc. Ostatní finance připadají na opravy a údržbu.   

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací mohou dosáhnout až 625 tisíc, pojistné 130 tisíc, 

převody vlastním fondům hodnoty 1 215 milionu a ostatní finanční operace 1 515 milionu.   
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Soudní řízení   

     

6. února bylo za přísných bezpečnostních opatření zahájeno u Krajského soudu v Liberci 

soudní řízení s vrahy taxikáře. Jejich loňský čin v přibližně stejnou dobu vyvolal v Jablonci a 

Liberci značné pobouření. Vždyť surovým způsobem vrazi způsobili smrt otce dvou dcer a 

oblíbeného pracovníka libereckého Central taxi. Z úst předsedy libereckého senátu si 

odsouzení vyslechli 12. března tvrdý trest - dvacet pět a dvacet jedna let ve vězení se 

zvýšenou ostrahou. Oba se proti rozhodnutí libereckého soudu odvolali k pražskému 

odvolacímu soudu a ten jim později snížil tresty na dvacet a osmnáct roků.    

 

     

Srážka se Zemí se nekonala   

     

V současné době prezentace senzačních událostí lákala i zpráva o průletu asteroidu 2012 DA 

14 dne 16. února. Tento blízkozemní vesmírný posel měl průměr 45 metrů a minul naši 

planetu ve vzdálenosti pouhých dvacet šest tisíc kilometrů, což je vzdálenost menší než dráhy, 

po nichž se pohybují orbitální družice Země. I dobře technicky vybavení pozorovatelé neměli 

z úkazu nic. Srážka se nejen nekonala, ale navíc průlet v našich podmínkách mezi 21. a 22. 

hodinou zakryly mraky.  

  

     

Zápis do I. tříd   

     

Zápis do 1. tříd se letos konal již 7. února v budově školy na Ještědské ulici. S předstihem 

před 15. hodinou, na kterou byl stanoven počátek zápisu, do školy přicházeli první rodiče i se 

svými ratolestmi. Zde je přivítaly učitelky, které nové školáčky budou provázet prvními 

školními kroky. Rodiče byli i letos povinni při zápisu předložit rodný list dítěte i své osobní 

doklady a dále přehled o povinných očkováních potomků. Ti, kteří žádali o odklad školní 

docházky o jeden školní rok, i rozhodnutí dětské lékařky a psychologa. Mezi vítajícími byli i 

stávající žáci školy odění v různých maskách snad i proto, aby novice přesvědčili, že 

v rychnovské škole se jedná o systém škola hrou. K zápisu se dostavil nezvykle vysoký počet 

padesáti dětí. Do prvních dvou tříd nastoupí v novém školním roce čtyřicet jeden žák, neboť 

rodiče devíti dětí požádali o odklad školní docházky.    

 

 

Průzkum zájmu rodičů o umístění dítěte do mateřské školy  

 

Ukazující se nedostatečná kapacita místní mateřské školy vedla řídící pracovníky města 

k tomu, že pověřili vedení příspěvkové organizace k provedení předběžného průzkumu zájmu 

rodičů o vstup dětí do tohoto předškolního zařízení. Předběžný zápis měl vést zastupitele 

k rozhodnutí, jaké kroky je třeba včas provést, aby s dostatečným předstihem byla zajištěna 

docházka všech dětí, o niž jejich rodiče požádají.  

 

     

Prezentace návrhů na řešení úprav západní části náměstí u čp. 800  

     

Ne vždy příznivá odezva rychnovské veřejnosti na úpravy západní části náměstí u čp. 800, 

která byla provedena v loňském roce, přiměla představitele města k tomu, že na schůzce 18. 

února projektanti prezentovali své vize na veřejném zasedání za většinové účasti zastupitelů 
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města. Počty rychnovských občanů na jednání byly více než zanedbatelné. Zastupitelé pro 

další úpravy dali souhlasně přednost dvojici navrhovatelek Ing. Skalické a paní Niedobové.                         

 

     

4. sportovní ples oddílu kopané TJ Spartak ZEZ Rychnov u Jablonce nad Nisou 

 

9. února uskutečnil svůj 4. sportovní ples Spartak ZEZ Rychnov, najmě jeho nejpočetnější, 

nejaktivnější a v soutěži velmi úspěšně si vedoucí oddíl kopané. Sál Besedy byl velmi solidně 

zaplněn. Přítomným ke spokojenosti hrála tanvaldská skupina Kontakt. Součástí společenské 

akce bylo ukázkové taneční vystoupení, nechyběla tradičně bohatá tombola ani kvalitní 

pohoštění. A protože se jednalo o ples sportovní, pořadatelé do něj zařadili vedle 

společenských i řadu soutěží sportovních. Při nich se na úkor aktérů výborně bavili ostatní 

účastníci.  

      

     

Masopust   

     

Letošní masopust byl občanským sdružením Rychnováci dětem konán 16. února. Po srocení 

na náměstí prošli všichni i maskovaní účastníci za doprovodu svých rodičů a hudby 

nejfrekventovanějšími částmi města. Jejich cesta za ocelově zatažené oblohy, ale jinak za 

teploty mírně nad nulou, končila na karnevalové veselici v sále Besedy. Tančilo se, to 

především, ale přítomní soutěžili i o ceny. Bohatá tombola díky tradičně značně štědrým 

sponzorům lákala děti hodnotnými výhrami. Je samozřejmé, že proběhlo i s napětím 

očekávané vyhodnocení masek. Na akci se podílela celá řada sponzorů. Vedle MěÚ to byli 

nájemci restaurací Beseda a U Kalicha, pravidelnými přispěvateli jsou majitelé Železářství 

SOS, Zlatnictví Noemi, stejně jako agentura Dirami, Kožené zboží Sára a dále třeba pan D. 

Ferfecký či paní M. Kalinová. Akce byla dobře připravená ke spokojenosti všech přítomných, 

kteří opět přeplnili sál Besedy. Oslavy masopustu probíhaly, obdobně jako v předchozích 

letech, i v zařízeních mateřské a základní školy. Zvláště děti ze školní družiny si každoročně 

přijdou na své.   

 

     

Papež rezignoval   

     

V úvodu zápisu jsem se zmiňoval o abdikaci papeže Benedikta XVI. Protože se jedná o 

záležitost na světě zcela výjimečnou a jednou možná zaujme někoho z čtenářů kroniky, 

uvádím některé další podrobnosti, které se týkají papežovy abdikace. „Zcela svobodně a pro 

dobro církve....“ oznámil 11. února Benedikt XVI. svoji abdikaci na papežský stolec. Svým 

nečekaným rozhodnutím však překvapil nejen věřící, ale i občany na celém světě. Věřící však 

rozhodnutí stárnoucího muže pochopili a přijali je jako fakt vzešlý ze situace. Ve svém 

posledním vystoupení 13. února ve vatikánské hale papež vyslovil na rozloučenou řadu 

zajímavých myšlenek, které osvětlovaly jeho rozhodnutí. Mimo jiné řekl: „ .... Tvář církve je 

někdy znetvořena ranami vedenými proti její jednotě i rozepřemi uvnitř církevní hierarchie.  

..... K výkonu funkce už mi nestačí síly osmdesáti pěti roků“. V době jeho pontifikátu musela 

církev čelit celosvětové vlně proti kněžské pedofilii, zhýralému životu prostých ale i vysoce 

postavených církevních hodnostářů a v neposlední řadě i problémům okolo Vatikánské banky 

a únikům informací z nejtajnějších jednání při papežském stolci. Odcházející papež Benedikt 

XVI. se naposledy veřejně pomodlil 24. února v poledních hodinách s věřícími 

shromážděnými na náměstí sv. Petra ve Vatikánu. Z okna papežského apartmá pronesl 

Modlitbu Páně a lidem naposledy požehnal jako vedoucí činitel církve. 27. února absolvoval 
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generální audienci na Svatopetrském náměstí. Po krátké katechezi absolvoval v papamobilu 

jízdu po náměstí, kde ho jako papeže mohlo naposledy zhlédnout na dvě stě tisíc věřících. 28. 

únor se stal posledním dnem jeho sedm let, deset měsíců a devět dní trvající funkce. Nastalo, 

Sede vagante, tedy období uprázdněného papežského stolce, i období čekání na dalšího  

prvního muže katolické církve. Benedikt XVI. se svým poselstvím rozloučil s věřícími i 

s kardinály a odešel do své letní rezidence v Castel Gondolfo poblíž Říma jako emeritní 

papež.   

      

     

Neobvyklá nabídka   

     

Mezi desítkami různých inzertních nabídek a reklamních letáků se v poštovních schránkách 

občanů objevila v únoru i nabídka majitele hospůdky Na Zálesí, který se specializuje na 

podávání a prodej kvalitních moravských vín. Zájemcům nabízí příjemné posezení v tichém 

prostoru poblíž lesa, plně může zajistit i konání menších akcí a jubileí.    

                                          

     

Čeljabinský meteorit   

     

Zápis by jistě patřil do kategorie přírodních událostí, ale je natolik zajímavý, že si jej asi s  

chutí přečtou lidé i v budoucnu. 16. února kolem deváté ranní hodiny explodoval nad Uralem 

poblíž města Čeljabinsk desetitunový meteorit. Při silné tlakové vlně, která výbuch 

doprovázela, bylo zraněno na dvanáct set lidí, z toho přibližně dvě stě padesát dětí, a to 

především úlomky skla, které snad byly všudypřítomné. Škody po výbuchu byly odhadnuty 

na miliony rublů, neboť bylo zasaženo široké okolí poblíž jezera Čabrakul vzdáleného na 

sedmdesát kilometrů od centra této oblasti Čeljabinsku. V něm byla vysklena okna více než tří 

tisíc domů, třiceti čtyř nemocnic a tří set šedesáti škol a školek. Počty domů institucí nebyly 

uvedeny. Sklenáři si jistě za třeskutých mrazů stejně jako postižení občané přišli na své. 

Zasklít na dvě stě tisíc čtverečných metrů ploch v co nejkratším čase byl jistě úkol i nad síly 

pracovníků soustředěných ze širokého okolí.   

Asteroid měl před vstupem do zemské atmosféry průměr zhruba sedmnáct metrů a vážil, jak 

jsem uvedl, kolem deseti až jedenácti tun. Do ní se přiřítil rychlostí sedmdesáti dvou tisíc 

kilometrů. Intenzita výbuchu činila tři sta až pět set kilotun klasické trhaviny TNT. Jedná se o 

nejsilnější výbuch kosmického tělesa od dob známého tunguzského meteoritu z roku 1908. 

Jeho hmotu tvořil kámen silně promísený sloučeninami železa a síry. V okamžiku výbuchu se 

roztavil na teplotu dva tisíce pět set stupňů. Jeho jádro spadlo do jezera Čabrakul a svojí 

hmotou prorazilo několikametrovou vrstvu ledu na jezeře a vytvořilo v ní osmimetrový otvor. 

Do oblasti se okamžitě sjeli nejen vědečtí pracovníci, ale i stovky hledačů, kteří zatoužili po 

zlomcích tělesa s představou, že je výhodně zpeněží. Bádání proběhlo i v samotném jezeře. 

V podvečer téhož dne minul planetu Zemi bez následků asteroid 2012 DA 14 o průměru 

přibližně kolem čtyřiceti pěti metrů v nebezpečné vzdálenosti dvaceti osmi tisíc kilometrů od 

zemského povrchu. O této události se zmiňuji jinde.  

Ač jsem o letošním asteroidu napsal snad až dost slov, pro budoucí zájemce uvádím, že i 

Česko má svůj meteorit, který byl někdy kolem roku 1400 nalezen na poli poblíž hradu Loket. 

Pochopitelně, že se „kámen“ stal majetkem pánů z Lokte. Měl sto sedm kilogramů a náramně 

připomínal koňskou hlavu. V l9. století byl pro vědecké účely rozřezán. Jeho větší část se 

octla jako součást sbírek u vídeňského dvora, zbytek zůstal na Lokti. Pro „záhadology“ 

připomínám ve zkrácené podobě pověst o tom, jak se meteorit na Loketsku objevil. Pojí se 

s osobností zlého a nenávistného purkrabího hradu Půty. Ten velmi tvrdě, ba krutě vymáhal 

na chudé vdově s mnoha dětmi peníze, které jí za nekřesťanský úrok zapůjčil. Žena ho 
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v zoufalství počastovala slovy: „Mášli srdce z kamene, v kámen se obrať!“ Po jejích slovech 

se rozestoupilo nebe, silně se zablesklo, ještě silněji zahřmělo a před šokovanou ženou místo 

Půty ležel na zemi silně rozžhavený kámen. Hezké, ne?  Představme si, kolik meteoritů – půtů 

by denně leželo v současné době po zemi české. Při vhodné směně by naše vlast měla opět 

miliardy na nečisté akce.    

 

     

Chřipková epidemie    

     

Měsíc únor přinesl do naší republiky další chřipkovou epidemii, která postihla především 

dětskou populaci. I na našem okrese byly postupně z karanténních důvodů zavírány okresním 

hygienikem školy, neboť nebylo výjimkou, že nemocnost v některých třídách postihla i více 

než 40 % žáků. Nejvíce postiženými byly děti od pěti let. Decimovány byly i učitelské sbory. 

Třídy naší základní školy byly uzavřeny v devátém týdnu letošního roku. Mateřská škola, byť 

s obtížemi, však provoz nepřerušila. Dle hygieniků letošní chřipkou prošel dříve nebo později 

každý padesátý občan země.   

 

     

Ples města    

     

Ples města v letošním roce probíhal v první den března za spoluúčasti klubu Bažina a 

městského úřadu. Pro zájemce, kterých se sešel v Besedě plný sál, vyhrávala téměř 

třicetičlenná kultovní skupina organizátorů BIG‘O’BAND z Liberce, která se i letos líbila 

stejně jako moderátor večera pan Jan Štol a předtančení. Spokojeni mohli být i účastníci 

z Jablonce nad Nisou, pro které po ukončení plesu pozorní pořadatelé zabezpečili odvoz do 

statutárního města. Přítomní měli možnost si nejen dobře zatančit, ale uspokojit i své tělesné 

touhy po dobrém jídle a hlavně pití. Zájem byl rovněž o tombolu, v níž byla možnost vyhrát 

bezplatné provozování sportu na místních tenisových kurtech za hřištěm na kopanou v jarním 

až podzimním období. Mnohé jistě potěšily fotografie z akce v okresním tisku, na nichž se 

skvěly rozjařené tváře tanečnic a vznešené chování a pohledy pánů i při zvucích mazurky. Pan 

starosta sklidil obdiv přítomných žen, neboť jako pozorný hostitel jednu každou podaroval 

růží, tedy květinou, která svojí krásou a vůní říká vše. Ale pozor - pokud není beztrnná, píchá! 

Noblese plesu rozhodně napomohl i nově opravený sál Besedy spolu s novým vnitřním 

vybavením, stoly a židlemi.   

 

     

Miloš Zeman složil prezidentský slib   

   

8. března složil Miloš Zeman ve Vladislavském sále Pražského hradu Ústavou České 

republiky předepsaný slib a stal se šest týdnů po svém zvolení prvním prezidentem, který 

vzešel ze všelidového hlasování. Bylo to v naší vlasti prvně, kdy o prvním muži republiky 

rozhodli občané v přímém hlasovaní nikoliv přes nejvyšší zastupitelské sbory republiky, jak 

tomu bylo až dosud. Do slavnostní atmosféry aktu se však vloudila mluvnická chyba v textu 

slibu. Proto si jej M. Zeman zopakoval ještě jednou podpisem slibu ve správném znění, ale již 

pouze za přítomnosti předsedů obou našich zákonodárných komor M. Šticha a M. Němcové, 

předsedy Ústavního soudu ČR Pavla Rychetského a předsedy vlády P. Nečase. Ale co! Svůj 

prezidentský slib musel podepisovat dvakrát v podstatě ze stejného důvodu i jeden 

z nejmocnějších mužů světa B. Obama, prezident USA. Po složení slibu a úvodním projevu 

nového prezidenta se rozezněly zvony pražských kostelů, zaznělo dvacet jedna salv ze čtyř 

kanónů. Pak M. Zeman vykonal přehlídku Hradní stráže na II. nádvoří Pražského hradu. 
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Odtud ho cesta vedla za přítomnosti suity do katedrály sv. Víta, kde položil květiny 

k ostatkům sv. Václava. Stejný akt pokračoval u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském 

náměstí. Přibližně po půl hodině, kterou věnoval setkání s občany, se odebral s nejvyššími 

ústavními činiteli a hosty na slavnostní oběd. Inauguraci si nenechali ujít ani mnozí občané 

z Jablonecka a Liberecka, kteří na tento akt vyráželi již v brzkých ranních hodinách. Mezi 

jinými jsme mohli spatřit i tvář rychnovského občana M. Kyzyváta. V předvečer 

prezidentského slibu se s občany národa rozloučil emeritní prezident V. Klaus. Jeho 

závěrečná slova zněla: „Chci poděkovat vám všem, vážení spoluobčané. Všechno dobré a na 

shledanou v nové epoše naší krásné vlasti“. Svým odchodem tak bývalý prezident V. Klaus 

ukončil polemiku o případném potrestání za velezradu, z níž se ho chystal obvinit dokonce i 

Senát ČR v souvislosti s jeho více než rozsáhlou prezidentskou amnestii z 1. ledna letošního 

roku.    

 

   

Lyžařské sezóně na vleku odzvonilo 

     

Provoz vleku v letošní sezóně ovlivnilo značně proměnlivé počasí v průběhu zimy. První 

lyžaři využili možnosti zařízení až 26. ledna. Ač se sezóna vlekla do 6. března, lyžovalo se jen 

třicet tři dny. Ale v některých dnech z výše uvedených však byl vlek v provozu jen hodinu až 

hodinu a půl. Dá se říci, že i zájem milovníků sjezdovek, v našem případě Na Zálesí, upadá. 

Je to dáno nejen proměnlivým stavem sněhové vrstvy, ale i tím, že prostor je znehodnocován 

prameništi, která i v zimě zalévají sníh. Organizátoři na vleku se snažili nejvíce zamokřené 

prostory zakrýt i kusy starých koberců, leč kýžený výsledek se nedostavil. Voda z potůčku se 

letos navíc vylila na celý dojezdový i nástupní prostor vleku. Ty tam jsou časy, kdy jsem se 

snažil přesvědčit horlitele pro vlek a sjezdování v Rychnově o tom, že je místo právě z těchto 

důvodů nevhodné. V Rychnově se vždy lyžovalo v Lísku pod košovskými domy. Kdysi zde 

stával v bukovém lese i lyžařský můstek prý s kritickým bodem doskoku kolem čtyřiceti 

metrů. Navíc Lísek skýtal možnosti běhu na lyžích. Při závodech, kterých bývalo v Rychnově 

v zimním období i několik, posloužila za závodní kancelář a prostory k mazání zahrádkářská 

klubovna. Jak jsem uvedl, provoz byl letos ukončen 6. března úklidem materiálu, mimo 

provoz byla dána i rolba. Na smůlu se za krátký čas zima v plné parádě vrátila. Ač přišly 

mrazy a s nimi i sníh, nikomu se již nechtělo znovu činnost obnovovat. Řada rychnovských 

občanů se opět vrací k běžkám. Na nich je možno lyžovat i v době omezeného množství 

sněhu. Právě pro ně vyjel vlekař J. Drobník a jeho přátelé okruh ke Košovům až po Pelíkovice 

a zpět do Rychnova. V mých představách nejideálnější prostorou pro běžecké lyžování jsou 

kvalitní cesty procházející celým Planským lesem s možností zde provádět i biatlonový sport. 

Pro vášnivé lyžaře uvádím, že téměř sto procent krkonošských vleků začalo provozovat 18. 

prosince a svoji činnost ukončilo až kolem 21. dubna. Navíc většina z nich v případě potřeby 

zasněžovala. Sněžná děla však jsou v Rychnově hudbou daleké budoucnosti. 

 

    

Komici, s.r.o.   

     

11. března vystoupila v Besedě skupina tří komiků ve složení Miloš Kurz, Marek Daniel a 

Ruda z Ostravy, která vystupuje pod výše uvedeným jménem. V Rychnově předvedli program 

nazvaný Stand up comedy show. Plakátek, který na akci zval, upozorňoval na skutečnost, že: 

„Mládeži do 18 let vstup povolen pouze s nebezpečím ohrožení mravního vývoje“. Do našeho 

města je přivedla, tak jako řadu dalších umělců, agentura Dirami. Po programu skupiny 

dostala slovo, či lépe řečeno hudbu, videodiskotéka, která pak již probíhala v režii DJ M. 

Raise.       
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Vlajka pro Tibet      

     

Letošního 10. března si svět připomněl již 54. výročí akce nazvané Vlajka pro Tibet. Jejím 

vyvěšením na státních budovách se občané svobodných zemí světa přihlašují k podpoře 

tibetského lidu, který se nesmířil s okupací své vysokohorské země Čínou. Vlajka jejich země 

opět zavlála nad rychnovskou radnicí. Pro ty, kdož se třeba jednou v budoucnu touto otázkou 

budou zabývat, uvádím několik čísel. V minulém roce zavlála vlajka tibetského státu nad 410 

obcemi a městy z celkového počtu 6 248 těchto institucí v celé ČR. Historie nás učí, že v roce 

1950 bez vyhlášení zaútočila na Tibet čtyřicetitisícová čínská armáda. Ta u města Čambo 10. 

října zmíněného roku zcela rozprášila osm tisíc tibetských vojáků. Tibetská vláda požádala 7. 

listopadu 1950 o pomoc OSN. Nikdy se jí však nedočkala. Zemí zmítaly protestní bouře, které 

vrcholily počátkem března 1959. 10. března 1959 odešel dalajláma, hlava Tibetu, spolu 

s osmdesáti tisíci Tibeťany do exilu. V období střetů přišlo o život přes devadesát tisíc 

protičínsky zaměřených občanů. Do loňského roku zemřelo v této horské zemi na milion dvě 

stě tisíc občanů. Ze země postupně emigrovalo na sto dvacet tisíc lidí. Čína dala Tibetu 

samosprávu, ale lidská práva, právo na vzdělání, kultura a náboženské vyznání jsou v zemi 

omezovány.      

 

     

Papež František   

     

12. března se procesí sto patnácti kardinálů, voličů papeže, odebralo do Sixtinské kaple, aby 

zde společně zvolilo novou hlavu nejrozšířenější církve světa - církve katolické. Jednání byli 

přítomni primasové z Evropy, obou Amerik, Oceánie, Asie a Afriky, a to šedesát z Evropy a 

padesát pět z ostatních částí světa. Napjaté očekávání a všechny předpovědi o novém papeži 

byly vyřešeny již druhý den volby, tedy 13. března 2013. Bílý dým nad Vatikánem zvěstoval, 

že již v pátém kole volby ze třiceti čtyř možných finálních soubojů dvou nejúspěšnějších 

kandidátů vzešel jako nový papež argentinský biskup Jorge Mario Bergoglio. Je již 266. 

pontifikem, historicky prvním papežem z Latinské Ameriky. V předvolební době ale 

rozhodně nepatřil mezi horké favority. Po slavnostně pronesených větách - Annuntio  vobis 

gaudium magnum. Habe mus Papam. - Oznamuji vám radostnou zprávu. Máme papeže. - 

předstoupil nově zvolený papež v bílém oděvu a s křížem na prsou před jásající davy na 

balkon vatikánské baziliky a udělil odtud první požehnání Urbi et Orbi a přidal krátký projev. 

Jeho první papežské kroky se však odehrály již předtím v duchu rituálních pravidel volby 

papeže v Sixtinské a Paolinské kapli. Nový papež, člen jesuitského řádu, si zvolil prosté 

jméno František bez všech přívlastků, ale na počest slavného Františka z Asissi. Tímto 

krokem naznačil, že bude stejně jako on uctívat chudobu, prostotu a lásku k nejpotřebnějším. 

Jeho činnost v době doznívajících kauz zneužívání dětí a mladých lidí některými knězi i 

problémy se zhýralým životem několika z kněžské hiearchie a třenicemi přímo ve Vatikánu, 

jistě bude katolicismus potřebovat muže rázného a plně oddaného církevním zásadám. Svými 

prvními slovy nabádal kněze, aby pečovali o chudé a slabé, nestyděli se za vlastní dobrotu, 

pečovali o děti i starce, ale i o vše živé, přírodu nevyjímaje. Od prvních chvil mluvil o 

nutnosti boje proti hmotné a duchovní chudobě, naléhal na duchovní, aby vyšli vstříc 

obyčejným lidem, především těm, kdož se ocitli na periferii života. To také dokládá svými 

skutky. Je proti všem formám konfliktů mezi státy, zásadně odsuzuje války. Volby 266. 

pontifika se účastnili i dva kardinálové českého původu. Jedním z nich byl český primas 

kardinál D. Duka a druhým, což je méně známo, vídeňský arcibiskup a kardinál Christoper 

Schönburn, který se narodil před osmdesáti lety ve Vlastislavi, malé vesničce u Lovosic, 

v místním zámku Skalka.   
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Klub (nejen) rodičů na mateřské dovolené   

     

V poslední době si občané města zvykli pravidelně sledovat letáčky umístěné především  

v místních obchodech a Rychnovském zpravodaji s logem Klubu (nejen) rodičů na mateřské 

dovolené. Tento klub se stal pokračovatelem tvůrčích dílniček, které připravuje místní paní 

knihovnice se svými přáteli Lucií a Tomášem Vagaiovými v prostorách knihovny našeho   

města. V celé řadě jejich přednášek se účastníci setkávají nejen teoreticky, ale i prakticky 

s obsahem činností tzv. valdorfské školy. Ne však jen s ní. 18. března připravila Mgr. H. 

Chutonínová seminář pro rodiče, jak právě oni mohou vést své děti k četbě knih a četbě 

vůbec. Současná doba počítačů rozhodně děti a hlavně pak adolescenty k těmto činnostem 

nepodněcuje. I maturantům zcela „stačí“, když se na povinnou četbu podívají ve formě 

jakýchsi výtahů, které ochotně, pochopitelně za peníze, za ně připraví někdo jiný. Že 

čtenářské znalosti, a především pochopení toho, co čtou, není tím „pravým ořechovým“, 

dokládají celosvětové prověrky. Ve výsledcích naše mládež rozhodně nefiguruje na čelních 

místech. Na další akci 5. dubna se Z. Balcarovou, se zájemci mohli seznámit s výrobou 

originálních šperků,    

 

     

II. disko ples DJ Mirka Raise   

     

16. března proběhl v sále Besedy II. disko ples zajišťovaný uměleckou agenturou Dirami pod 

řízením DJ M. Raise. V průběhu jeho večera zazněly známé a nejúspěšnější videoklipy 

taneční hudby 20. a 21. století. Vítaným zpestřením bylo živé vystoupení některých 

představitelů hrdinů ze slavného muzikálu Pomáda. Jak je nesporně vítaným zvykem na 

akcích pana Raise, sál protínaly barevné efekty výkonného laseru, účastníci se mohli bavit při 

karaoke show a zasílat své vtipy a vzkazy v rámci SMS brány. Letošní II. ples pořádaný 

aktivní agenturou v našem městě byl dobrým příspěvkem k rozšíření kulturních akcí.    

 

    

Fond na zlepšení úrovně bydlení  

     

V měsíci březnu vyhlásili zastupitelé výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu na 

zlepšení úrovně bydlení pro letošní rok. Při stanovení výše půjček se opět vycházelo ze 

stejných kriterií, jak tomu bylo v letech minulých. Určen byl i termín podávání žádostí, a to 

od 15. dubna do 15. července. 

 

    

Městská vlajka vlaje na radnici    

     

18. března zavlála na rychnovské radnici nová vlajka. Mnozí občané se často ptali, co je to za 

vlajku. Jen zasvěcení prohodili, že se přece jedná o novou rychnovskou vlajku, která vzešla 

z dlouhodobé soutěže vyhlášené městskými zastupiteli. Do města ji přivezla dvojice Ing. F. 

Chlouba a autorka návrhu Dr. Ing. Klára Kalinová, vědecká pracovnice a odborná asistentka 

Technické university Liberec. O cestě vlajky k její definitivní podobě jsem psal v minulých 

zápisech. Jen stručně sděluji, že návrh prošel zastupitelstvem a byl doporučen vexilologem 

Ing. A. Brožkem. Pak putoval do podvýboru Poslanecké sněmovny České republiky pro 

heraldiku a vexilologii, který vyslovil v Rychnově po léta očekávané ano. Pak již byla 

otevřena cesta výše zmiňované dvojice do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde z rukou 

její předsedkyně Miroslavy Němcové převzali rychnovští vyslanci dekret o přidělení druhého 

heraldického symbolu města – vlajky.   
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Pro zájemce a historii uvádím, že městský znak se známým pohledem na srnku, která pije 

vodu z protékající říčky před průčelím rychnovského kostela sv. Václava a siluetou Ještědu v 

pozadí byl tehdejší vesnici přidělen v návaznosti na povýšení na městys v prosinci roku 1895. 

O heraldický prvek cimbuří byl pak doplněn při povýšení na město v prosinci 1911 stařičkým 

mocnářem Františkem Josefem I. Je však třeba dodat, že náš městský znak není heraldiky 

příliš dobře hodnocen pro svoji popisnost. Četl jsem i názor, že spíše připomíná nekvalitní 

dílo některého z místních malířů. O historii původní městské vlajky jsem žádné podklady 

nezjistil.   

 

   

Dočkali se   

     

Po letech tužeb a žádostí o nový hasičský vůz přinesl letošní 23. březen naplnění představ 

členů místní hasičské jednotky. V tento den se v plné parádě představil u hasičské zbrojnice v 

návaznosti se Dnem otevřených dveří jako velký dárek ovázaný bílou stuhou zbrusu nový 

Ford Tranzit za zhruba devět set padesát tisíc korun. O jeho proplacení se rovným dílem 

postaral MěÚ a krajská organizace SDH. Zakoupení vozidla předcházelo nejen uvolnění 

peněz, ale i výběrové řízení. Jeho vítězem se stala firma Auto Koutek z Liberce, s.r.o., která 

jistě má s podobnými akcemi velmi dobré zkušenosti. Slavnostního předání se účastnili místní 

hasiči v čele s panem M. Hanykou i starosta města inženýr František Chlouba. Nechyběl při 

něm ani rychnovský občan pan P. Bartoň, ředitel Hasičského záchranného sboru jednotky 

profesionálních hasičů z Jablonce nad Nisou. Významnou osobností na akci byl jablonecký 

děkan páter O. Kolář, který vozidlo slavnostně vysvětil a pokřtil je jménem František. V jeho 

režii proběhlo i vysvěcení zásahové Tatry 148, která Rychnovským slouží již několik let. Ta 

dostala něžné jméno Růženka. Předávání bylo přítomno i několik desítek rychnovských 

občanů. Pan starosta hasičům pogratuloval a poděkoval členům jednotky za úspěšnou činnost 

ve prospěch spoluobčanů. Při slavnosti nechyběla sklenka šampaňského i dík starostovi města 

za nové auto.      

  

     

Historický majetek města   

     

V současné době vedle řešení otázek navracení majetku církvím dochází i k narovnání 

historického majetku měst a obcí, který se po roce 1945 dostal do rukou státu. Jde vlastně o 

to, aby původní majetek jednotlivých míst byl znovu zaznamenán do katastrálních map a knih 

nemovitostí. Nápravě nyní  předchází vyhledávání příslušných nemovitostí a podávání žádostí 

o jeho zaknihování. V případě našeho města se jedná především o lesní pozemky, které Lesy 

ČR již vydaly na základě předchozích poznatků. Proti vydání dalších nových lesních prostor, 

které se podařilo vyhledat, však Lesy ČR vznesly námitku. O jiných pozemcích jedná město s 

ředitelstvím Silnic a dálnic České republiky a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových. Rozporované pozemky se stanou předmětem soudních řízení.     

 

     

Odpoledne v knihovně    

     

Paní knihovnice se svými spolupracovníky již po celou řadu let vítá v knihovně s patřičným 

předstihem děti i zájemce z řad veřejnosti na tradičních přípravách velikonočních dnů. Letos 

se tak stalo 26. března. Přítomní mají možnost se naučit plést pomlázky nebo si tuto činnost 

oživit, pokud padla v zapomenutí. Velikonoce a vajíčka ve všech podobách a materiálech 

k sobě patří. Proto si je zájemci mohli pod pečlivým dozorem dokonce i upéci nebo slepičí 
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ozdobit  barevnými vosky. Aby měli účastníci práci usnadněnu, potřebné materiály včetně 

proutí na pomlázku pro ně paní knihovnice připravila zcela zdarma. Jistě pěkný způsob, jak 

podnítit nejen vlastní  tvořivost zájemců, ale rozvíjet i tradici svátků jara.    

 

    

Jablonecká štola    

     

V loňském zápise jsem se zmiňoval o výstavbě protipovodňové štoly od mšenské přehrady ve 

směru k Zelenému údolí a k říčce Nise, která má ochránit centrum statutárního města před 

případnou velkou vodou. Tři dny před koncem března zazněly v jabloneckém podzemí 

poslední výbuchy. Jimi bylo dokončeno prostřílení 1 258 metrů dlouhé odpadní štoly za více 

než 434 milionu korun. Štola vysoká 2,75 a široká 3,1 metru bezpečně zachytí i ničivou 

stoletou vodu na Lužické Nise a padesátiletou na Bílé Nise. Do štoly ústí i přívodní štola 

pasecká dlouhá 633 m. Kdo by vůbec tušil, jak dlouhé štoly protínají jablonecké podzemí! 

Vždyť to jsou bez sta metrů téměř dva kilometry. K dokončení ještě chybí drobné stavební 

práce a po nich bude míšenská nádrž pro Jablonec nad Nisou zcela bezpečnou. 25. září 

proběhla ve štole zatěžkávací zkouška. Po dalších úpravách a menších opravách byla štola 18. 

prosince za účasti zástupců statutárního města a Povodí Labe předána zhotoviteli k užívání. 

Náročná stavba byla prováděna v rámci programu Ministerstva životního prostředí ČR. 

 

     

Velikonoční hody v J + J   

     

Známá slova písničky Hody, hody, doprovody, pojď má milá do hospody, hojája, hojája, juch 

... si každoročně bere k srdci majitel restaurace u místní hasičské zbrojnice pan Jadrný. 

V letošním roce lákal ve dnech 28. – 31. 3. do svého podniku nejen místní štamgasty, ale i 

kolemjdoucí na předvelikonoční hody. Nabízel skopové, které se v běžné domácnosti téměř 

nekonzumuje, pečená kolena a jako specialitku kachničku na medu. Dařbujánové mohli svůj 

apetit dorazit i zvěřinou na několik způsobů. Sám nevím, ale po dobrém jídle prý u něj chutná 

i žejdlík piva.  

 

     

Svátky jara   

     

Letošní Velikonoce ve dnech 25. března až 1. dubna měly málo společného s označením 

svátky jara. Spíše panovalo na řadě míst naší republiky pravé zimní období. Vždyť 26. a 27. 

března byly ranní teploty kolem mínus 10° a denní se nevyšplhaly nad nulu. Na Velikonoční 

pondělí dokonce nasněžilo solidních pět až deset centimetrů sněhu. U nás nebylo příjemně, 

ale v některých místech Moravy bylo dokonce zle. Sněhové přívaly zaměstnaly po celé svátky 

stovky silničářů, policistů a energetiků. Nepříznivé podmínky se podepsaly na desítkách 

dopravních nehod. Chladné a nepříjemné dny především okolo 1. dubna odradily většinu 

koledníků od cest s pomlázkami za známými i méně známými dívkami a ženami. V Rychnově 

jich bylo vidět skutečně jen sporadicky. Tradiční cinkot zvonku v panelácích se letos téměř 

nekonal. Obvyklých velikonočních rituálů si i letos mohli užít věřící. Pro zajímavost uvádím 

některé akce, které byly konány v místním kostele a i v jiných místech Jablonecka.   

V Rychnově na Květnou neděli se již v poměrně časných ranních hodinách mohli sejít věřící 

v kostele na mši. O něco později byla sloužena mše i v Jablonci n. N., kde vedle ní došlo i 

k žehnání ratolestí, tentokrát v kostele sv. Anny. Ve dnech od neděle až do čtvrtka byly 

slouženy mše v Jablonci n. N. Na nich se mohli přítomní i vyzpovídat. Na Zelený čtvrtek a 

Velký pátek proběhly mše v kostelech Jablonecka spolu s naším kostelem sv. Václava. 
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V Jablonci n. N. lákala na Velký pátek i křížová cesta a obřady s ní spojené. Rychnovští věřící 

si mohli na Bílou sobotu vpodvečer v našem kostele vyslechnout obřady velikonočních vigilií, 

stejně jako v Lučanech a opět ve statutárním městě. V předposlední den Velikonoc na 

slavnostech Zmrtvýchvstání Páně byly konány mše nejen u nás, ale i na Rádle a pochopitelně 

v Jablonci n. N., kde byl proveden obřad svěcení pokrmů. Na Velikonoční pondělí byla 

konána mše pouze v Jablonci, jinak den měl probíhat v duchu tradičních pomlázek. Počasí 

však „mrskače“ od jejich cest odrazovalo.    

 

     

Nové informace o KT Gross Rosen Rychnov   

     

4. dubna besedoval se zájemci o historii rychnovského koncentračního tábora pan Ivan Rous 

ze Severočeského muzea v Liberci, který se spolu s panem Luborem Lacinou věnuje 

problematice koncentračních a pracovních táborů, které v severních Čechách v průběhu II. 

světové války zřídili nacisté. Protože mají možnost studovat archivní materiály o těchto 

zločinných zařízeních přímo v dokumentech uložených ve výše zmíněném muzeu, dospěli 

k zajímavým poznatkům, o nichž jsem se já mohl jen kuse dozvědět ze vzpomínek vězněných 

v rychnovském táboře smrti. Byla by proto škoda, aby poznatky pana Rouse nebyly 

zaznamenány v kronice. Vždyť i mezi mladými lidmi, soudě alespoň podle toho, kolik z nich 

u mě hledalo podklady pro své ročníkové, seminární, ba i bakalářské práce, je právě mezi 

studenty o tuto regionální tématiku stále zájem.   

Dle zjištění obou historiků měl být KL Reichenau místem, kde se naplňovala směrnice SS o 

tom, že se v KL mají vězni upracovat ve prospěch nacistické říše k smrti. KL Reichenau však 

měl předčít svým programem podobná zařízení nejen na území naší republiky. Cílem zde 

nebyla pouze výroba nejrůznějších elektronických zařízení v oblasti sonarových a 

radiotechnickýh přístrojů, ale i produkce roznětek k leteckým pumám, dělostřeleckým 

granátům i minám včetně nechvalně známých V1 a V2. Nespornou zajímavostí byla i výroba 

jednoúčelových strojů, které pracovaly i s tehdy nezvyklými materiály, jako je třeba titan. Lze 

se právem domnívat, že právě tyto stroje byly předmětem odvozu do Sovětského svazu po 

válce v roce 1945 jako válečná kořist. Němečtí nacisté v Getewentu dokonce předpokládali, 

že přilehlý kopec nad továrnou bude doslova provrtán podzemními prostorami, které měly 

sloužit nejen jako úkryt zaměstnanců - plány o tom existují od roku 1940 - ale především jako 

pracovní haly a skladiště výrobků a prostory k jejich zkoušení. Vlastní projekt podzemí poblíž 

továrny nese datum 24. června 1944. Výkresy ze září 1944 dokonce zaznamenávají, že část 

plánovaných chodeb tunelu vedeného do továrny je již provedena. Změna z civilního krytu 

pro zaměstnance na novou dislokaci byla zřejmě provedena již v měsíci dubnu 1944. Na 

objevené dokumentaci pan Ivan Rous dokazuje úsilí vedení podniku i organizace SS umístit 

do prostoru zmiňovanou zkušebnu a projektovanou radiolokaci, vše do zkušebního bunkru. 

Nová verze je v dokumentaci dokonce vyjádřena finančně částkou 163 tisíc RM. Přestože 

práce měli provádět vězni koncentračního tábora, kdy byla platba za heftingy minimální, je 

výše uvedená částka na svoji dobu značně vysoká. Vedení Getewentu ani příslušníci SS však 

nepředpokládali velice špatné geologické podmínky v lokalitě, kdy každý kubík vytěžené 

horniny zavalí kubíky vody. Na více než kruté podmínky při hloubení již prvních metrů 

tunelu vzpomíná ve svých pamětech celá řada vězňů, nejkonkrétněji vězeň H. Król, který 

v tunelu osobně pracoval.          

Na základě indicií a dokonce i fotografie a studijních poznatků pana I. Rouse byla v táboře 

instalována třicet metrů vysoká věž, která sloužila ke kalibraci německých radiolokátorů 

Würzburk Reise, či Mainz nebo Mauheim. Někomu je možná známa i skutečnost, že nacisté 

měli jeden radar, postavený v rámci protivzdušné obrany říše, pod rozhlednou Kopanina. 

V prostoru tábora se nacházel i bazén nazývaný Schwan (Labuť), kde byly simulovány 
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podmínky vod různých oceánů a jejich salinita a zjišťováno působení vod na rychnovské 

výrobky. Zdá se, že i zásobníky vody, které měly být vně koncentračního tábora a prostory 

továrny, byly naplněny přivezenou mořskou vodou. Naprosto neprozkoumanou a nezjištěnou 

oblastí tábora byla možná existence baráku pro odborníky, kteří vymýšleli a zkoušeli nově 

vyráběné zbraně. Pokud by tak bylo, byl by rychnovský tábor jediný, kde by vedle vlastní 

továrny a koncentračního i pracovního tábora existovalo i výzkumné pracoviště. Potěšující je 

jistě skutečnost, že pan Rous se svými přáteli se pokusí proniknout do zatopených prostor 

spojovací chodby mimo areál továrny. Tuto část totiž poznal při přípravě své knihy Tábory a 

válečná výroba v severních Čechách a se svým spolupracovníkem panem Luborem Lacinou 

při přípravě výstavy na toto téma v prostorách Severočeského muzea v Liberci.  

 

     

Máme nárok na evropské peníze   

     

Takové „dodatkové tabule“ jsem v průběhu měsíce dubna uviděl na svých cestách po 

Jablonecku pod označením příslušné obce. Bylo tomu například v Jenišovicích a v Jiřetíně 

pod Bukovou. Pomocí nich, jak jsem později zjistil, na šest set malých obcí v naší republice 

upozorňovalo na nerovnoměrné rozdělování dotací z fondů Evropské unie do regionů. 

Podstatnou část peněz totiž získávají města nad pět tisíc obyvatel. Ta malá mohou realizovat i 

bezprostředně nutné akce vzhledem k rozpočtům skutečně jen za pomoci nejrůznějších dotací. 

Na tuto skutečnost zřejmě reagovala i zastupitelstva uvedených obcí. Na nesprávnou dotační 

politiku zajímavě upozornili v květnu zastupitelé v Jenišovicích a třeba i v Plavech. Na 

průčelí budov úřadů se hned vedle názvu obce hrdě tyčily hrábě. Jejich hrabiště však byla bez 

obvyklých zubů, nástroj nemohl sloužit svému účelu. Poslanci tak symbolicky ukazovali na 

to, že bez peněz nelze i při dobré vůli čehokoli dosáhnout. Líbilo se mi to. Místní dokázali, že 

občané mají i za svízelné situace smysl pro humor. V Rychnově a v sousedních obcích však 

podobná „výzdoba“ chyběla. Na způsob provádění dotační politiky z výše uvedeného fondu 

zřejmě reagoval i dotazník Místní akční skupiny Podještědí, který byl zveřejněn v dubnovém 

čísle Rychnovského zpravodaje. Jeho autoři anonymně zjišťovali způsob života a potřeby 

obcí v oblasti s cílem vylepšit rozdělování financí v letech 2014 - 2020, aby mohly být 

zajištěny nutné akce i v malých obcích. Zda se někdo z našeho města k dotazníku vyjádřil, mi 

není známo.   

 

     

Přesun velkoobjemových kontejnerů   

     

Nejen možnost ukládat staré a nepotřebné elektrospotřebiče v rámci dohod Libereckého kraje 

se systémem sběren ELEKRTOWIN za halu v areálu Besedy mají od letošního jara naši 

občané. Lze sem totiž od 6. dubna nosit i domovního odpad, který se nesmí dávat do běžných 

kontejnerů. Podmínkou však je, že mají na městském úřadu řádně zaplacený poplatek ve výši 

tisíce korun na rok. Za halu byly totiž k tomuto datu přemístěny velkoobjemové kontejnery  

až dosud dislokované v prostoru dřevařské výrobny podnikatele Z. Pivrnce za nádražím ve 

směru k Liščí Jámě. Občanům města se zkrátila docházková vzdálenost s nejrůznějším 

materiálem z domácností, což jistě přivítají. Sběrný dvůr a kontejnery budou sloužit každou 

sobotu v dopoledních hodinách. Odpovědný pracovník bude pravidelně dohlížet na to, aby se 

do kontejnerů neukládala suť a odpadní dřevo stejně jako nebezpečné odpady či pokosená 

tráva. Pro drobnější vyřazené elektrospotřebiče slouží řada kontejnerů v areálu města. Vedle 

toho lze na několika místech nalézt i kontejnery na nepoužívané, ale dosud kvalitní textilie a 

obuv, které mohou být po vytřídění předány v rámci charity potřebným občanům.    

    



 21 

Otevřen Bar Bar   

     

13. dubna bylo, v prostorách bývalé prodejny obuvi a později i pizzerie v Nádražní ulici, 

otevřeno zařízení se základním občerstvením a jménem Bar Bar. Protože večerka spojená 

s prodejem piva, nealko i alkoholických nápojů v budově MěÚ na náměstí nebyla pro tuto 

činnost příliš vhodná, využil pan Suržin možnosti přemístit svůj podnik zhruba o tři sta metrů 

dál od centra města. Nové a vkusné zařízení doplnil nájemce o velkoplošnou televizní 

obrazovku, která láká především sportuchtivé, ale v centru jeho pozornosti jsou především 

pivachtiví zájemci. Za krátký čas získal pronájemce stálé návštěvníky nejen z nejbližšího 

okolí, ale jeho zařízení často navštěvuje řada náhodných kolemjdoucích. Po krátkém čase 

vyrostla na chodníku před barem i předzahrádka, která slouží hlavně za teplých dnů. Je jistě 

dobře, že za tři čtvrti roku nedošlo ze strany návštěvníků k jakýmkoliv incidentům.     

 

     

Vrahovi dvacet šest let natvrdo  

     

Jak jsem se zmiňoval v zápise za minulý kalendářní rok, došlo v Jablonci n. N. ke kruté 

vraždě nadané a všemi oblíbené třináctileté dívenky. Její otec Milan Torák neunesl 

skutečnost, že dívčina matka odešla za prací do ciziny. Svoji chorobnou žárlivost si vybil na 

nezletilém děvčátku 15. září loňského roku. Za trestný čin, který projednával ve dnech 19. a 

20. dubna Krajský soud v Liberci, byl obviněný odsouzen na dvacet šest roků do vězení.  

      

     

Soví noc    

     

Již jsem několikrát v kronikářském záznamu psal o bývalém občanu našeho města panu J. 

Krutském, vášnivém milovníku přírody, který se svými přáteli na Jizerce v Chráněné krajinné 

oblasti Jizerské hory připravuje každoročně řadu velmi zajímavých akcí. V dubnu byly na 

programu sovy. Účastníci se seznámili nejen s jejich druhy, ale pokoušeli se porozumět i 

jejich „řeči“. V ranních hodinách druhého dne pobytu vyrazila celá skupina přítomných do 

okolí osady Jizerka a se zájmem naslouchala pro změnu tokajícím tetřívkům, kteří jsou raritou 

luk Jizerských hor. V Čechách je uslyšíme jen v několika málo lokalitách. Pepa Krutský 

přenesl svoji lásku ke psům a zvířatům na přírodu obecně. Ač se to málo ví i po mnoha 

desítkách let se stále cítí jako Rychnovák. Šíří dobré jméno našeho města po celém 

Jablonecku.     

 

     

Koncerty v Bažině  

     

Na webových stránkách města se v měsíci dubnu objevila výzva k návštěvníkům koncertů, 

které zajišťuje Hudební klub Bažina. Organizátoři je vyzývají k tomu, aby sami doporučovali 

soubory, které by u nás měly vystupovat. Nejde samozřejmě o to podbízet se posluchačům za 

každou cenu. V popředí nadále bude kvalita a oblíbenost vystupujících celků. 

 

  

Jan Pavel II. bude svatořečen spolu s Janem XXIII   
     

V letošním dubnu bylo rozhodnuto v církevních kruzích, že ne letos, ale až 27. dubna 2014 

v Den Božího milosrdenství dojde ke svatořečení Jana Pavla II. a Jana XXIII., dvou papežů, 

kteří patřili k nejoblíbenějším v nové historii katolické církve. Cestu blahořečenému Janu 
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Pavlu II. ke svatořečení otevřel Vatikánem schválený zázrak uzdravení těžce nemocné ženy, 

která se intenzivně modlila k jeho památce. Jan Pavel II. byl jediným papežem, který navštívil 

o církevních slavnostech i naši zemi.   

 

     

Zatmění Měsíce   

     

25. dubna bylo možno na noční obloze sledovat částečné zatmění našeho nebeského 

souputníka Měsíce, jediné v tomto roce. Do stínu Země vstoupil Měsíc ve 21.54 hodin. Celý 

úkaz pak trval plných 27 minut a bylo jej možno sledovat i v našich podmínkách.  

 

     

Kulaťák 2013    

     

I v letošním roce uspořádalo Občanské sdružení Kulaťák spolu s Českým rybářským svazem - 

místní organizace Malá Skála 28. dubna tradiční rybářské závody na rybníčku výše 

uvedeného jména. Stejně letos jako v loňském roce se účastnili sekání vody s cílem vylovit, 

změřit a zase vrátit zpět vodnímu živlu jeho děti - rybky - i rychnovští rybáři. Silně obeslanou 

kategorii juniorů do patnácti let bez rozdílu pohlaví zcela jasně vyhrál Rychnovák M. Karban. 

Ulovil 361 centimetrů ryb, o metr více než jeho největší soupeř K. Hušek z Tatobit s 261 

centimetrovou kořistí. Mezi dívkami patřilo čestné šesté místo Rychnovačce Josefíně 

Preisslerové, která však proti vítězi vytáhla jen třicet čtyři centimetry dlouhé „čudly“. Ale i ty 

bodovaly. Dospělých vášnivců bylo sedmdesát dva. Z Rychnova si nejlépe vedl Z. Bubeník, 

jemuž se na háčku houpaly ryby v délce 209 centimetrů. Šlo však o ústup ze slávy 

Rychnovských,  vždyť vítěz se pyšnil s rybami dlouhými 601 centimetr. Ani O. Preisslerovi 

se příliš nedařilo, byl dvacátý pátý se 143 centimetry. V. Preisslerové změřili rozhodčí její 

úlovek na plných 111 centimetrů. I s touto mírou byla však nejlepší ze všech čtyř přítomných 

žen. Zřejmě nejúspěšněji si na klání vedla celá rodina Bubeníkova, ale ne ve vlastním 

rybolovu. U jejich stánku s rybářskými potřebami se obrazně řečeno pomyslné dveře 

nezavřely.     

      

      

Nostalgická jízda motoráčku   

      

Ve dnech 26. až 28. dubna měli pohotovost milovníci historie železniční dopravy. V tomto 

termínu probíhala na trati Kolín – Liberec nostalgická jízda motorového vozu řady M26b. 

0209. 28. dubna cvakaly spouště desítek obdivovatelů tohoto motorového vozu na nádraží a 

v okolí železnice v našem městě. Zvláště zdařilé snímky se povedly několika fotografům na 

viaduktu z roku 1859. Pro milovníky historie na železničních tratích uvádím, že se jedná o 

pohonnou jednotku, která byla v naší republice vyráběna v šedesátých letech. Motorový vůz 

za sebou táhl i vagony jako rychlík na hlavních tazích, které v té době nebyly ještě 

elektrifikovány. Za dlouhá léta své existence si motoráček vysloužil mezi nádražáky i 

cestující veřejností řadu pojmenování. Mezi ně patřilo něžné „bumbrlíček“, ale také 

„ponorka“ nebo „kredenc“, často byl označován „žhavá trubka“ nebo prostě „motoráček“. O 

kvalitě motoráčku přesvědčují letošní provedené  jízdy i skutečnost, že v řadě míst, sice někde 

v pozadí, tato chlouba českých drah stojí v depech či muzeích dopravy.  
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Čarodějnický slet   

      

Ani letošní čarodějnický slet nemohl být konán jindy než 30. dubna, a to v prostoru bývalého 

depa Českých lesů nad vlakovým nádražím, jak je tomu v posledních letech zvykem. Jeho 

organizace se ujalo opět občanské sdružení Rychnováci dětem ve spolupráci s léty 

prověřeným partnerem - místními hasiči. Přípravu vatry i malých ohníčků pro opékání buřtů 

měli na starosti hasiči, vlastní akci pak Rychnováci dětem, o.s. Děti i jejich dospělý doprovod 

se sešly již kolem 18. hodiny v bývalém skladu dřeva, kde došlo k „rozcvičení“ účastníků 

v podobě opékání uzenek, kterou dostal zdarma každý majitel lampionu nebo masky 

čarodějnice. Ještě pěkně za světla probíhaly soutěže dotované cenami a pochopitelně 

vyhlášení „nejkrásnější“ čarodějnice podvečera. Dění v místě provázela břeskná hudba. 

S nastávající tmou se účastníci pomalu houfovali v průvodu, který s rozsvícenými lampiony 

prošel opět za hudebního doprovodu ulicemi města a pak se navrátil znovu zpět k nádraží. 

Zde vzplála vatra. Aby nezůstalo jen u ní, k obloze vyletovaly rakety a místní les duněl 

výbuchy petard stejně jako halasné hudby. O řádný vzruch se staraly i ječící čarodějnice, 

kterých bylo všude plno. Samozřejmě, že se nepálilo pouze u nádraží. Na řadě míst v okolí 

Rychnova blikotaly až do časných ranních hodin ohníčky různých kamarádů a přátel, kterým 

se nechtělo domů.     

 

     

Májové dny   

     

Májové oslavy doznaly po roce 1989 zcela jiný charakter než předtím. Oslavy 1. máje se staly 

výlučně záležitostí politických stran, a to především těch největších s cílem ukázat se svým 

členům a sympatizantům, ovšem v komorním prostředí parků či náměstí. Na řadě míst 

poskytuje l. máj námět pro nejrůznější recesistické akce, jak je tomu například v rádelských 

Milířích. V duchu máchovské tradice lásky času konají pouť sv. Josefa v Kittelově areálu 

v Krásné. Ta je vedle poutní mše svaté vyplněna celou řadou koncertů, pásem tanců a 

pohádek pro nejmenší návštěvníky. Pochopitelně, že centrem pozornosti v letošním roce bylo 

otevření a zpřístupnění dokončené části rekonstrukce tzv. Kittelova domu, významné 

stavitelské památky okresu i připomínky osobnosti slavného lékaře Jizerských hor - ďáblova 

doktora - Jana Josefa Antonína Eleazera Kittela, údajného majitele knihy Magica naturális et 

innaturális sepsané prý samotným ex ďáblem doktorem Johanesem Faustem. Oslavy 

související s osvobozením z fašistického područí v květnu roku 1945 dostaly charakter 

kladení květin či věnců u památníků vytvořených k těmto událostem. Většinou se na oslavách 

podílí omezený okruh lidí, často chybí i funkcionáři místních státních orgánů. Své jistě 

sehrává, že citové pouto, které k událostem okupace a roku 1945 měly starší generace, mizí 

s koncem jejich života. Nacistická okupace, fašismus a vyvraždění milionů lidí 

v koncentračních táborech mladou generaci dnes příliš nezajímá. A tak se pietní akty stávají 

záležitostí funkcionářů ze Svazu bojovníků za svobodu a KSČM. I v našem městě kladli 

květiny na místech připomínajících hrůzy nacismu, který do Rychnova nahnal totálně 

nasazené lidi a koncentráčníky z polského Gross Rosen, zástupci výše uvedených organizací a 

polská delegace 8. května v průběhu dne. Je však třeba uvést, že po letech odkladů byla část 

prostranství bývalého koncentráku nově upravena právě před 8. květnem, dle požadavků 

pracovníků Svazu bojovníků za svobodu, a to díky panu Strnadovi, jehož manželka pracuje na 

úřadě v místním muzeu. Nově byly upraveny desky připomínající příslušníky národů, kteří 

zde byli v závěru II. světové války vězněni. Byly doplněny zrenovovanými texty odsuzujícími 

fašismus a válku. Opomenuty však zůstaly stožáry vlajkoslávy, které ční k obloze, jako více 

než rezavý liščí ocas. Lze si jen přát, aby opravená prostora památníku nebyla znovu poničena 
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vandaly. Finance na rekonstrukci části bývalého koncentračního tábora poskytl Svaz 

bojovníků za svobodu.  

 

     

Biskup Baxant má kde pracovat    

      

Nenápadný a neokázale vystupující litoměřický biskup J. Baxant, se kterým se mohli 

rychnovští občané seznámit u příležitosti oslav tří set let od vysvěcení kostela sv. Václava, má 

opět svoji pracovnu po více než tři roky trvající rekonstrukci kaple sv. Vavřince v rezidenci 

litoměřického biskupství. Jde vlastně i o soukromou modlitebnu biskupa, která je součástí 

jeho bytu. Kaple vznikla v letech 1683 – 1701 jako dílo stavitele G. Grogia. Její nespornou 

zajímavostí je skutečnost, že zde byl tajně vysvěcen na kněze biskupem J. Trochtou současný 

pražský arcibiskup a kardinál Dominik Duka.       

 

    

Vápnění v okolí Souše   

     

Přes všechny připomínky ochránců přírody včetně vedení CHKO Jizerské hory i letos bylo 

okolí přehrady Souš a její hladina vápněny jemně mletým vápencem. V naprosto zbytečném 

střetu mezi nimi a SČVK zvítězil zdravý rozum severočeských vodohospodářů. K vápnění, 

které bylo započato 7. května, bylo použito na sto tun mletého nerostu. Vápněním získá na 

kvalitě nejen pitná voda, která teče i z našich vodovodních kohoutků, ale zlepší se celkové 

životní prostředí naší oblasti. Proces vápnění by měl napomoci rozšíření populace 

lososovitých ryb i předpokládanému návratu pstruha obecného, původního obyvatele 

jizerskohorských potůčků a říček. To, že byly zarybněny pstruhy obecnými nejen 

jizerskohorské toky, ale i řeky Kamenice, Desná a například potok Zlatník pod hradem 

Návarov i Jizera od Spálova k Turnovu si velmi dobře pamatuji od svých dětských let. 

Vápnění se provádí již neuvěřitelných sedmnáct roků, tedy od roku 1996. 

   

     

Na Rádle se kradlo   

     

Někdy kolem 15. května se činil na Milířích neznámý poberta. Násilím vnikl do stodoly na 

zahradě domu a tam ukradl elektrické nářadí, odnesl si i kanystr s benzinem a další drobný 

materiál. Hodnota lupu byla odhadnuta na sedm tisíc korun. 4. června pak došlo ke krádeži 

v garáži jednoho rádelského domu. Zloději se opět zalíbilo nejrůznější elektrické nářadí, 

tentokrát v hodnotě kolem padesáti tří tisíc korun. Obě krádeže řešili příslušníci oddělení PČR 

z našeho města, do jejichž obvodu Rádlo spadá, i členové společné městské policie pro naše 

město a Rádlo.      

 

     

Rychnovskej ROCK´N´ROLL   

     

10. května proběhl v sále Besedy v pořadí již třetí ročník rockové hudby, který má název 

Rychnovskej ROCK´N´ROLL. Tentokrát hrály zájemcům kapely F. A. KING, HEDSHOT, 

RUN´N´DÁL, EUTHANASIE a JOHNY SILVER. Sponzorsky se na koncertu vedle MěÚ, 

který poskytl zdarma sál na základě rozhodnutí zastupitelů, podílela firma Autodílna L. 

Fleišman, M. Suržin z Bar Bar, L. Cakl z GE&CA, s.r.o. a DEVILS CLEANING. Rock má 

stále dobrý zvuk, jinak by nebyl konán již potřetí. Neúnavným organizátorem je pan D. 

Suržin, junior.   
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Sběr nebezpečných složek odpadů    

     

Přestože je v našem městě celá řada kontejnerů, kam je možno odkládat domovní odpad i řada 

kontejnerů specializovaných a dobře pracující sběrný dvůr, v jarním a podzimním období 

dochází k odvozu nebezpečných složek odpadů, které do kontejnerů nepatří. Svoz i letos 

prováděly Severočeské sběrné suroviny, s.r.o. 12. května s dostatečným předstihem před 

příjezdem vozidel, která svoz provádějí, se trousili občané města ke sběrným místům 

s odpadem, jako jsou plechovky od barev a různých chemikálií, opotřebovanými motorovými 

oleji a filtry aut, nechyběly ani poškozené a vyřazené elektrospotřebiče. Akumulátory a 

autobaterie jsou včetně barevných kovů vítaným artiklem pro firmu, která do Rychnova občas 

zajíždí, ale která na propagačních letáčcích své jméno neuvádí a skrývá se jen pod telefonním 

číslem. Za vyřazené věci poskytuje finanční odměnu, což je pro mnohé Rychnováky vítaným 

přínosem. Podzimní sběrová akce byla ve stejném rozsahu konána 6. října.   

   

     

II. část Stezky manželů Scheybalových   

     

V loňském roce otevřená Stezka manželů Scheybalových, významných to národopisců naší 

oblasti, doznala letos svého pokračování. K jejímu otevření došlo 18. května. Původní trasa, 

která končila na jedné z nejkrásnějších rozhleden podhůří Jizerských hor Kopanině, má nyní 

své pokračování ke známému hostinci, dnes penzionu Na Vejpřeži. Odtud pokračuje až do 

Turnova k tak zvanému Kamenářskému domu. Putovníci vybavení ranečkem s jídlem, jak 

tomu bývalo v dobách našich praprarodičů, však nejprve dorazili na jeden ze dvou hradů naší 

oblasti Frýdštejn. Cestou k němu plnili některé úkoly. Na hradě se seznámili s jeho historií. 

Kolorit této části stezky nesporně výborně doplnili sokolníci se svými dravci, nechybělo ani 

občerstvení před dalším poznáváním v podobě opékaných buřtů. Pověstný Dlaskův statek, 

významná památka pojizerské architektury, a jeho prostředí byly místem, kam se zatím 

přemístili hudebníci z prostoru Kopaniny a Vejpřeže. Místo se nesporně stalo bonbónkem na 

dlouhé cestě putovníků obého pohlaví, ale rozdílného věku. Hudebníci ze skupin Jazztet a 

Jung Aspect jistě nalili nových sil do unavených svalů. Ředitelka turnovského muzea PhDr. 

V. Jakouběová zde mluvila o významu J. V. Scheybala a jeho manželky při zdokumentování 

lidového stavitelství v oblasti i neopakovatelném stylu kreslířské dokumentace zařízení i 

budov památek provedené J. V. Scheybalem. Mnohé stavby již v současné době neexistují, 

ale zůstaly díky jeho kreslířským dovednostem uchovány na věčné časy. K takovým domům 

patří dnes zaniklá bývalá manufaktura na výrobu krabiček rychnovského podnikatele J. 

Schöffela nebo výborně rekonstruovaná kovárna na křižovatce cest ve Frýdštejně, která se 

stala přitažlivou restaurací. Jak je známo, tvorba obou manželů se dostala do majetku muzea 

v Turnově. Ale nejen poučením živ jest v současnosti člověk. To platilo i na Dlaskově statku, 

kde si děti mohly samy vyzkoušet rýžování zlata, pobavit se ve skákacím hradu či při 

soutěžích na koloběžkách na in-line tratích. O tom, že výroba vinutých perel ze skla 

vyžadovala kus fortele i kumštu, se mohli spolu s dětmi přesvědčit i dospělí. Konečnou 

vandrovníků, kteří se objevili i na plakátech akce, se stalo Muzeum Českého ráje v Turnově a 

jeho Kamenářský dům. V něm proběhly nejrůznější tvůrčí dílny. Zde však šlo především o 

prohlídku neobvyklé stavby a expozice tvůrčí činnosti obou manželů Scheybalových. O jejich 

pracovním elánu se přítomní dozvěděli při následné besedě se znalci jejich díla. Podvečerní 

doba byla vymezena opět dětem. Stezka manželů Scheybalových je dobrým vkladem do 

historie naší oblasti.    
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Úklid v rádelském lese   

     

18. května bylo možno v rádelském lese spatřit skupinky především mladších lidí se svými 

dětmi, jak zvolna procházejí prostory lesa a do připravených pytlů na odpadky vkládají vše, 

co do něj neukáznění lidé zanesli. Akce, která byla letos jednou z prvních v daném prostoru a 

vlastně navazovala na úklid Jizerek, přivedla do lesů na čtyřicet lidí, kterým nepořádek v nich 

není rozhodně lhostejný.               

        

       

Znovu problém školek 

     

V měsíci květnu vláda opět projednávala otázku nedostatku míst v mateřských školách. 

Celostátně bude k novému školnímu roku chybět na šedesát tisíc míst, což představuje zhruba 

kolem padesáti procent ročníkové populace dětí. K 22. květnu se vláda zabývala otázkou 

zřizování a provozu tzv. dětských skupin. Ty však zdaleka nemohou nahrazovat klasické 

mateřské školky. Péče o dítě v takové skupině bude prováděna na základě smlouvy zdarma 

nebo s částečnou či úplnou náhradou nákladů. Na základě vládního doporučení by skupina 

měla čítat maximálně dvacet čtyři děti. Pečovat o ně by měli pouze bezúhonní lidé z řad 

učitelek mateřských či 1. stupně základních škol nebo pracovníci z oblasti zdravotnictví. 

Zřizovateli skupin mohou být dle návrhu, který půjde do Parlamentu ČR, firmy, úřady, státní 

instituce, stejně jako obce, církve, ústavy, či obecně prospěšné společnosti. Myslím si, že 

tímto krokem dojde k potření úlohy předškolních zařízení jako významné složky celého 

školského systému. Takto pojatý způsob se mi zdá nesmyslným. Znovu jde totiž jen a jen o 

peníze, které dle ministra financí Kalouska naprosto chybí, a obezličku, jak bez nich něco 

udělat. Jde o to, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.   

 

     

Kulturní dny    

    

I letos zval veliký transparent v průčelí radnice na akce v rámci tradičních Rychnovských 

kulturních dnů ve dnech 24. – 30. května. Podrobněji o nich pak informovaly vkusné letáky, 

které pro zájemce připravili organizátoři i místní Rychnovský zpravodaj. První den 

uskutečněný 24. května patřil žákům Základní umělecké školy Jablonec n. N., kteří 

koncertovali v místním kostele spolu se svými kamarády z pražského dětského sboru 

Rolnička. Účast na koncertu byla mizivá. Zřejmě však bude dlouho trvat, než v kostele opět 

zazní dudy, jak tomu bylo tentokrát. Podvečer tohoto dne patřil skupině AG Flek, která pod 

patronací Hudebního klubu Bažina vystoupila po pěti letech opět v místní Besedě. Skupina 

má více než třicetiletou tradici. Patří mezi folkové kapely, ale rozhodně se nebrání spoluúčasti 

s Hradišťanem. AG Flek vydala řadu hudebních alb, její fanoušci hudebníky znají i z CD a 

DVD. Vlastní zahájení proběhlo v sobotu následujícího dne. Podíl na něm měl pěvecký sbor 

základní školy a v našem městě již dobře známá folklorní skupina Wesoła Gromadka 

z družební polské oblasti Gromadka. Nadšení obdivovatelé středověké hudby SUBULUS se 

prezentovali především skladbami právě z tohoto období. Svá vystoupení účinkující 

doprovázeli hrou na  dobové hudební nástroje. Rytíři a lapkové a jejich činy budou vždy 

táhnout děti i dospělé. Vzbudit zájem diváků o své vystoupení „Piráti“ se rozhodně podařilo 

šermířům z Liberce, kteří si říkají GREX. Zahájení jistě ovlivnilo nepříjemné a chladné 

počasí. Odpoledne 28. května bylo jednoznačně vymezeno sportovním kláním ve florbalu na 

hřišťátku u školy, nechyběli ani karatisté připravovaní panem Bc. Choutkou. O akci „Odpad 

z nebe nespad“ dne 29. května píši na jiném místě. Zde je třeba doplnit, že součástí 

komponovaného pořadu bylo kulturní vystoupení sdružení obcí Libereckého kraje a 
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německého okresu Görlitz. V programu akce s úspěchem hrál, jak jinak, ve dvou divadelních 

vystoupeních spojených s velkým společenským kvizem herec Upír Krejčí. 30. květen patřil 

dětem a zájemcům o školská zařízení našeho města a jejich provoz. Dobře byla přijata i 

klasická marionetami hraná pohádka Dřevěného divadla Jana Hrubce „Honza a drak“.    

 

     

Testování žáků 5. a 9. tříd v hlavních předmětech   

     

Školství je nesporně stále pole neorané pro permanentní experimentování a zjišťování úrovně 

znalostí žáků našich škol. Rovněž letos v průběhu druhé poloviny května a počátku června 

byli žáci některých škol v republice podrobeni testování v hlavních předmětech. Píši sice 

někteří, ale číslo sto sedmdesáti tisíc jedinců na téměř čtyřech tisících škol základních a 

víceletých gymnáziích rozhodně není zanedbatelné. Byl to opět jeden z dalších pokusů „zjistit 

úroveň znalostí“ dětí v rodném i cizím jazyce a matematice. Je zajímavé, že se proti testování 

dětí staví nejen politici a experti, kteří sice doporučují testovat, ale jen na bázi dobrovolnosti, 

hlavně pak rodiče, kteří v testování vidí určitý způsob segregace svých potomků, jež může 

ovlivnit jejich další školní pokračování. Navíc poukazují na to, že mnohým dětem více 

vyhovují verbální projevy. Na tisíc rodičů se rozhodlo, že v den testování nepošle své děti do 

školy. Situace došla tak daleko, že celostátně kolovala petice Stop plošnému testování. 

Rezervovaný postoj zaujímají učitelé. Snad vycházejí z poznatku, že si ministerstvo udělá 

stejně své, možná, že je ubíjejí i zkušenosti z učitelské praxe.   

     

     

Rychnov městem dřevorubců   

     

Prakticky od odchodu sněhu bylo možno slyšet po celém Rychnově zvuky motorových pil. U 

řady domů utěšeně narůstaly hranice rozřezaného dřeva v souladu se známým: „Až se tě zima 

zeptá, cos dělal na jaře a v létě?“ může mnohý občan odpovědět: „Od konce té minulé jsem 

připravoval zásoby paliva na nadcházející“. Nejen v podniku pana C. Dostála, který má 

výrobu palivového dřeva na topení ve znaku své firmy u nádraží a který po stránce svého 

vzdělání je schopen odborně pracovat se dřevem nastojato i naležato, ale i u soukromých 

domů se kupily hromady pokáceného dřeva kupodivu většinou z listnatých stromů – dubů, 

buků apod. Zakoupeny byly u dřevařských společností z oblasti Jizerských hor, ale často 

pocházejí i z nutných prořezávek náletové zeleně kolem železniční trati i silnic. V souladu 

s uvolněnými zásadami kácení stromů padaly stromy i přímo ve městě. Aktivitu v této oblasti 

vyvíjeli i někteří občané, kteří ve městě dbají na životní prostředí. Stromy a Rychnov však 

k sobě úzce patří. V minulosti nadměrné kácení i v lesním porostu vyvolávalo zděšení 

tehdejších Rychnováků, jak zaznamenává kronika v záležitosti výstavby tzv. Schöffelovy 

manufaktury. Letité stromy u domů i silnic se těšily úctě občanů. Snad proto se nám jich ve 

městě uchovalo poměrně dost včetně alejí kolem silnice na Košova, k Dobré Vodě či 

k Pelíkovicům. Kubík tvrdého dřeva zpracovaného pro použití v krbu nebo i kotli prodává pan 

C. Dostál dle druhu pořezané a rozštípané za třináct až patnáct set korun. Kolik požadují jiné 

instituce, nevím.        

     

     

Dříve narození se dobře bavili 

     

21. května zavítal mezi dříve narozené občany města, kteří žijí v pečovatelském domě, 

jablonecký harmonikář pan Lehotai. O tom, že se jeho vystoupení líbilo, svědčila i skutečnost, 

že ho přítomní senioři doprovodili spontánním zpěvem.  
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Pančování nemá konce   

     

Ač by se zdálo, že problémy s metylalkoholem a pančovanými lihovinami již skončily 

v minulém roce, opak však je pravdou. V měsíci květnu inspekční orgány odhalily v jedné z 

restaurací na Chrudimsku na 522 litrů neoznačeného alkoholu Tuzemák, kolem 22. května v 

podzemních nádržích v areálech bývalých likérek v Ostravě – Mariánských Horách, dále 

v Hrobicích u Slušovic a na Duchcovsku doslova bazény nelegálního lihu. Mělo se jednat až o 

milion litrů nelegálního metanolu. V Hájích u Duchova byl alkohol ukrýván v šesti nádržích o 

celkových rozměrech 28,2 x 1,92 m. Jen v tomto místě by v případě jeho prodeje došlo 

k úniku přibližně tři sta milionů korun.   

 

     

Odpad z nebe nespad   

     

V ranních hodinách 29. května vyrostlo na náměstí proti MěÚ zastřešené podium, kde 

v průběhu celého dne probíhala akce „Odpad z nebe nespad“ jako výsledek spolupráce  

Sdružení obcí Libereckého kraje a spřáteleného okresu Görlitz z NSR v oblasti odpadového 

hospodaření obou správních oblastí. Z úst přítomných odborníků ze společností ASEKOL, 

ELEKTROWIN a EKOKOM, které mají hospodaření s odpady tak říkajíc pod palcem, se 

zájemci dozvěděli vše o odpadech, jejich sběru, třídění a recyklaci. Jak rychnovští občané 

vědí, sběrové místo firem se nachází za místní sportovní halou. Akce v převážné míře patřila 

dětem, pro které pořadatelé připravili nejrůznější hry a zábavy zakomponované přímo do 

odborné informační části. Na podiu bavil přítomné v dopoledním i odpoledním vystoupení 

herec Upír Krejčí. O postavení Rychnova v rámci soutěží o odpadech a jejich třídění bude 

v kronice ještě řeč.   

 

     

Česko čte dětem   

     

Aktivní knihovnice města paní R. Chloubová i letos zorganizovala akci „Celé Česko čte 

dětem“. Již po třech po sobě jdoucích letech v průběhu sedmi dnů byly zájemcům čteny 

zhruba třicetiminutové pasáže ze známých dětských knih Malý Mikuláš, Lichožrouti nebo 

Pachatelé dobrých skutků. Na začátku a na konci čtení si přítomné děti vyslechly 

lichožroutské rapové písně. Smyslem akce je podnítit zájem dětí o četbu a zapojit rodiče i 

prarodiče do pravidelného čtení dětem, které bylo v dobách, kdy neexistovaly televizory a jiná 

technika, pravidelným podvečerním setkáváním dospělých s dětmi. Pro letošní čtení ve dnech 

1. - 7. června zvolila paní knihovnice i nezvyklé prostředí sálu upravené Besedy.     

 

     

Česko znovu pod vodou   

     

Ač se o prvních dnech června letošního roku zmíním v kapitole o počasí, události byly znovu 

natolik hektické, že výrazně ovlivnily život v naší zemi. Je sice pravdou, že Rychnov nebyl 

ani letos velkou vodou zasažen přímo, ale důsledky měly svůj odraz v životě nás všech. 

Vytrvalé deště od 29. května a v prvních červnových dnech zvedly hladiny prakticky všech 

toků republiky a v řadě míst přinutily příslušné orgány k vyhlášení nejvyšších povodňových 

stupňů. Povodeň, která se přehnala republikou, byla sice o něco menší než v pověstném roce 

2002, ale prudší a místy daleko ničivější než tomu bylo ve vzpomínaném roce nebo v roce 

2010. Řečí čísel muselo být 26 438 lidí evakuováno, patnáct lidí nalezlo v rozbouřených 

živlech smrt. Mnozí naprosto zbytečně. Parta mladých vodáků například zkoušela 
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adrenalinový sjezd na divoké vodě. Pět hazardérů v touze po nevšedních zážitcích již po nich 

nikdy nezatouží. Odhadnuté škody se i letos vyšplhaly do miliardových částek. Voda bouřila 

téměř po celé republice. Zvláště velké toky přinášely problémy v celém svém povodí. Labe 

hrozilo nejen na Pardubicku, Hradecku, či v Ústí nebo Děčíně, ale i nedaleko od svých 

pramenů ještě v oblasti Krkonoš. Škody, které na své pouti způsobilo, byly vyčísleny částkou 

jedné miliardy. Na Litoměřicku „sklízely“ toky a déšť nejen zeleninu, ovoce a obilí, ale 

odnášely z polí i úrodnou půdu. Na Liberecku voda opět řádila na Frýdlantsku a dále v povodí 

řeky Ploučnice. Ničila oblast Višňové i Černous. Její nebezpečí násobily popadané stromy 

nejen ve vodních tocích, ale i na silnicích a železničních tratích. Přesto však situace na 

Liberecku nebyla natolik kritická jako v minulých letech, a proto mohly záchranné sbory 

působit a pomáhat mimo okres i kraj. V našem městě byl celkově klid i v nejvypjatějších 

dnech vodních přídělů. Mohelka se sice zvedla, ale pouze o nějakých dvacet či pětadvacet 

centimetrů. Po krátkém ochlazení do republiky vtrhla vedra. Teplotní rekordy padaly jako na 

běžícím pásu, místy koketovaly i se třiceti pěti stupni ve stínu. Dle odborníků v té době bylo u 

nás tepleji než ve vyhlášených letoviscích Středozemního moře, v Řecku či Turecku.   

 

     

První česká paterčata   

     

Následující zápis patří především do oblasti zajímavostí. 2. června totiž přišla na svět první 

česká paterčata. Čtyři kluci a jedna holčička se narodili za rekordních pět minut. Jejich 

matkou je Alexandra Giňová, otcem A. Krošeň. Světová statistika zatím registruje pouze 

sedm set pětadevadesát takovýchto pětinásobných radostných událostí. Přirozených početím, 

tak jako v naší vlasti, ale pouze sto čtyřiatřicet.   

 

     

Neděle bez hluku  

    

Zajímavý nápad řešili zastupitelé města na svém jednání počátkem měsíce června. V souladu 

s náboženským svěcením posledního dne v týdnu jako dne svátečního padl na jednání nápad, 

aby o nedělích nebyly v Rychnově prováděny činnosti, které by hlukem rušily občany města. 

Ve vášnivé a rozporuplné diskusi se přítomní snažili dojít k závěru, co je vlastně hluk. Co je 

hluk nutný například při sportovních utkáních, co je hluk nadměrný, zda je možno hlučet, tedy 

o nedělích provádět práce s nepříliš tichými aparáty, které hlučí více než je zdrávo, nebo 

vyžadovat absolutní den sváteční včetně klidu, jak je psáno v bibli. Jak známo, soboty a 

neděle v současné době jsou dny, kdy občané v souladu se zákonným opatřením mají na 

svých pracovištích dny pracovního klidu a právě těchto dnů využívají k činnostem, které 

v týdnu provádět nemohou. Rovněž najatí řemeslníci jsou více než aktivně zapojeni v pracích 

pro soukromníky. Je dobře, že nakonec zvítězil rozum. Hlučení je v Rychnově uznáno.  

                         

     

Knížka pro prvňáka   

     

Na letošní 7. červen bude jistě vzpomínat třicet devět prvňáků naší základky. Před koncem 

školního roku je totiž všechny paní knihovnice R. Chloubová spolu s oběma třídními 

učitelkami  pasovala na čtenáře. Po předchozích akcích, kdy děti navštívily městskou 

knihovnu a prohlédly si hlavně dětský fond, zde již v dubnu zhlédly Dračí pohádku, kterou 

pro ně sehráli členové divadelního souboru Čmukaři. Právě 7. června v rámci celostátní akce 

pro absolventy 1. tříd s názvem Knížky pro prvňáka obdrželi žáci do své knihovničky knížku 

Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky. Jejím autorem je spisovatel a básník Radek Malý, 
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který si ke spolupráci přizval ilustrátorku A. Skálovou. Děti byly rozhodně s dárkem, který 

obdržely před vysvědčením, spokojeny.  

 

     

Dětský den   

     

Byť oficiálními organizátory dětského dne 8. června byli na slovo vzatí odborníci na tyto akce 

místní hasiči a Rychnováci dětem, hlavními aktéry byli tentokrát členové klubů vojenské 

historie z oblasti Tanvaldska. Ti ve svých vystoupeních předvedli ukázky vojenské techniky a 

akcí z dob II. světové války. V prostoru bývalého depa Lesů České republiky pobíhali muži 

ve známých uniformách Sovětské armády i nacistického wehrmachtu. Ozývaly se suché 

výstřely z palných zbraní. Celé hemžení násobila kolová vozidla, ke zhlédnutí byla i legenda 

II. světové války sovětský tank T – 54. Pochopitelně že nechyběly ani výbuchy připravené 

pyrotechniky. Planský les se doslova klepal v základech. Zájem dětí sklidil pan M. Poláček 

s renovovaným motocyklem nacistické armády s nezbytnou sajdkárou, neboť je v tomto 

veteránu ochotný majitel vozil. Takto pojatá akce v první řadě těšila kluky i jejich mužský 

doprovod. Všechny děti bez rozdílu si však přišly na své při tradičních soutěžích plných 

sladkých odměn. Ani tentokrát na nich sponzoři nešetřili.   

 

     

Nejlépe třídí odpad Harrachov a Troskovice    

     

Soutěž obcí Libereckého kraje v třídění domovního odpadu měla již své osmé pokračování. 

Ve Zlaté popelnici 2012, jak zněl její název, letos v soutěži měst kraje zcela jasně zvítězil 

Harrachov. Palmu vítězství v kategorii obcí si odnesly Troskovice, Albrechtice v Jizerských 

horách byly třetí. Vítězné město získalo šedesát tisíc, obec pak čtyřicet ve prospěch zvelebení 

lokalit. Oběma za vítězství předal pohár severočeský hejtman. Skokanem roku se stala Nová 

Ves, kde separace dosáhla trojnásobku let minulých. Naše město se v této soutěži mezi 

prvními deseti neumístilo. Pro zajímavost uvádím několik statistických údajů. Zatímco v roce 

2004 bylo vytříděno v přepočtu na obyvatele kraje devatenáct kilogramů odpadu, v loňském 

roce to bylo již více než třicet devět kilogramů. Dle informací firmy Asekol v roce 2012 

odevzdali občané našeho města celkem 4 191 kilogramů odpadních materiálů. V městském 

sběrném dvoře se tak objevilo čtyřicet kusů televizí a devadesát osm kusů monitorů a 

ostatních drobných elektrozařízení. Vedle Zlaté popelnice organizuje Liberecký kraj i další 

soutěže, a to především pro menší místa oblasti. V některých z nich si velmi úspěšně vedly 

obce z našeho nejbližšího okolí. Modrou stuhou za společenský život se mohou pyšnit 

v Pulečném, rádelský starosta Ing. M. Šikola přivezl k našim sousedům Bílou stuhu, která je 

udělována za práci s mládeží. Ta je na Rádle především v rukou sportovců a místních hasičů. 

Zlatá cihla za rozvoj místa putovala do Jiřetína pod Bukovou. Vesnicí roku byla na Liberecku 

vyhlášena s právem vyzdobit svoji radnici Zlatou stuhou Nová Ves. Novoveské jistě potěšila i 

odměna, již získali, aby dále mohli zvelebovat obec.   

   

     

Rychnov pomohl   

     

Letošní letní povodně si opět pohrály s osudy stovek lidí. Postižení byli často odkázáni na  

pomoc spoluobčanů i institucí. Na základě rozhodnutí zastupitelů a radních našeho města byla 

obci Horní Olešnice, kterou živel postihl, poskytnuta materiální výpomoc ve výši šesti tisíc 

korun.   
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Výsledky maturit   

     

Protože se o výsledcích maturit zmiňuji pravidelně, nemohu tak neučinit ani letos, ale naladit 

na poněkud optimističtější notu. Ministr školství P. Fiala mohl po vyhodnocení letošních 

maturit konstatovat, že úspěšných studentů bylo již v prvním maturitním kole plných 83,6 % 

proti loňským 81,4 %. Výsledky nesporně ovlivnilo zrušení nižších a obtížnějších verzí i 

rozumnější pohled na matematiku, ač i letos z ní propadlo nejvíce maturantů. Dobrých 

výsledků však bylo dosaženo v jazycích a volitelných předmětech. Ministerstvo si vedle 

výsledkové části vlastního maturitního řízení pokládá za úspěch, že na celé letošní maturitní 

řízení byl vynaložen pouze jeden milion a sto sedmdesát tisíc korun.    

 

     

Děti ze školní družiny u myslivců   

     

21. června vyrazila skupinka asi dvaceti dětí pod vedením své družinářky do Pelíkovic na 

mysliveckou chatu. Zde děti vyslechly povídání přítomného mysliveckého odborníka o floře, 

ale především fauně našeho okolí a místních lesů. Přítomné zaujal i výcvik mysliveckého psa, 

co všechno musí zvládnout, aby mu byla přiznána certifikace. Myslivec a puška, to jistě patří 

k sobě. Nelze se divit, že i hostitelé dětí jim dali tuto zbraň do rukou. Samozřejmě že se 

jednalo pouze o vzduchovku, ale střelba z ní na terč pod vedením zkušeného myslivce O. 

Prisslera zaujala hlavně chlapce. Všem jistě chutnalo pohoštění na rozloučenou, které pro své 

hosty členové Mysliveckého sdružení Dolina připravili.     

 

     

Narozeninová diskotéka DJ Mirka Raise       

     

22. června uskutečnil v sále rychnovské Besedy svoji narozeninovou diskopárty DJ M. Rais. 

Na večeru zazněly v podání DJ nejslavnější taneční hity z dob 19. a 20. století a nejúspěšnější 

videoklipy, které byly v tomto období natočeny. Ke třicátinám přišla blahopřát i známá 

skupina Těžkej pokondr. Narozeninový večer DJ prosvětlovala tradiční laserová show a 

oblíbená SMS brána, které jsou nedílnou součástí akcí, jež agentura Dirami a DJ M. Rais pro 

veřejnost připravují. 

  

     

Dvojí konec školního roku   

     

Zatímco v Jablonci nad Nisou se před koncem školního roku loučil primátor města a jeho 

náměstci s učitelkami, které celý svůj pedagogický život věnovaly výchově dětí na některé 

z jabloneckých škol a čelní funkcionáři statutárního města nešetřili slovy díků a úsměvy, 

v naší základní škole eskalovalo napětí v záležitostech stížnosti rodiče na neplnění školních 

osnov a nevhodné chování žáků ve vyučovacích hodinách. Na základě stížnosti a rovněž i 

z popudu rychnovských zastupitelů se na škole střídaly školní inspekce s cílem zjistit 

skutečný stav a oprávněnosti připomínek. Vedení naší školy ke stížnosti rodičů přijalo řadu 

opatření, které měly problémy odstranit. Celá situace však měla i jinou dohru. Vyučující, jíž 

se stížnost rovněž týkala, řešila v té době také vážné osobní problémy. Nastalou situaci 

psychicky nezvládla a sáhla si na život. Tragedii zabránila jen pozornost kolegů a jejich 

včasná reakce. Pro vyučující to však znamenalo desítky týdnů léčení a její další působení ve 

školství je značně nejisté. Případ na naší škole je klasickou ukázkou toho, jak úzká je hrana 

oblíbenosti vyučujícího na škole. Vždyť vyučující, které se případ týkal, ještě před krátkým 

časem navrhli její žáci za souhlasu rodičů na celostátní ocenění Zlatý Amos, v němž si vedla 
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v soutěži pedagogů z celé republiky více než úspěšně. Na základě informací o přijetí 

vyučujících, které odcházely do důchodu a celý život učitele prožily ve školách statutárního 

města, by jistě stálo za úvahu, aby i naši zastupitelé napodobili své jablonecké kolegy a 

poděkovali i oni učitelům, kteří po celou dobu své učitelské kariéry sloužili pouze 

v Rychnově. Z těch, kdož celý život prožili od nástupu až po svůj odchod do důchodu na 

rychnovských školských zařízeních, je možno jmenovat Mgr. Věru Kurfiřtovou, Mgr. Janu 

Královou, Mgr. Jiřího Hanyše a učitelku mateřské školy Květu Preisslerovou. V následujících 

letech by mohly dvě až tři vyučující rovněž toto kriterium splňovat.   

 

     

Petice na podporu vedení školských zařízení města   

     

Jako reakce na stížnosti vůči vedení školských zařízení města se objevila petice občanů 

podporující ředitele a výsledky školy. Pro dokreslení uvádím její doslovný přepis, který jsem 

nalezl na pultě místního řeznictví s deseti podpisy sympatizantů. Text zní: „Podpořte vedení 

ZŠ Rychnov v boji proti nespokojeným jedincům, kteří neustále bezdůvodně posílají inspekce 

a tím psychicky deptají vedení, učitele i žáky celé školy. Ředitel školy za své pětileté 

působení ve vedení školy přispěl k lepší vybavenosti a vzhledu školy. Díky panu Ing. 

Sacherovi získala škola několik grantů. Škola pořádá nad rámec svých povinností řadu akcí 

pro žáky. Na mnoha z nich se osobně, a to v době svého volna, podílí i pan ředitel. V 

posledních letech se zlepšily také vztahy mezi učiteli, žáky a vedením školy. Podpisem 

stvrzujete, že za vedením školy stojíme a nelíbí se nám, že ve škole vzniká zbytečně negativní 

atmosféra. Na učitele i ředitele je vyvíjen nesnesitelný tlak, který již způsobil velké problémy, 

a my si nepřejeme, aby to tak pokračovalo nadále.“   

    

     

Závod minikár   

     

Dne 29. června bylo konáno 2. kolo mistrovství ČR ve slalomu minikár. Závody sice 

probíhaly na katastru Vrkoslavic v prostoru na Dobré Vodě, ale objízdné trasy vedly po 

našem území. Na tratích, které byly v definitivní podobě připraveny v časných ranních 

hodinách, se vystřídali závodníci od dětského věku až po celoživotní hračičky v kategorii 

dospělých. Organizátoři museli během poměrně krátké doby zvládnout pět kategorií 

závodníků na tratích dlouhých 750 metrů. Vedle přirozených terénních zatáček účastníci 

projížděli i řadou slalomových branek. Nad dodržováním regulí dbali přísní rozhodčí. Závody 

organizačně z popudu AMK ČR zajišťoval jablonecký AMK ATESO.  

     

     

Magdalena do Hronova 

     

Letošní první polovina roku se stala nadmíru úspěšnou pro Taneční a pohybové studio 

Magdalena z našeho města. Celkem se třemi inscenacemi z celostátních přehlídek a soutěží 

získala Magdalena právo vystupovat na nejstarší a nejvíce uznávané přehlídce amatérských 

souborů dramatické tvorby Jiráskově Hronově, který byl prvně konán před osmdesáti třemi 

roky. Z celostátní přehlídky v Ústí nad Orlicí k tomu Magdalenu opravňovala inscenace 

„Barokní fuga“, z Celostátní přehlídky pantomimy a pohybového divadla v Kolíně pak 

„Zalykám se smíchem, bolí to, tak se směju“. Spolupracovnice souboru paní A. Benháková 

postoupila se svými svěřenkyněmi z jablonecké přehlídky Tanec, tanec s inscenací „Axis 

mundi“. Ani v Hronově si Magdalena nevedla špatně, o čemž svědčí velmi kladné recense. 

Pořadí souborů zde není určováno. Jistě jde o významné úspěchy nejen členek souboru, ale i 
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ředitelky paní Rellichové. Možná, že i v Rychnově by se našla řada diváků, kteří by právě tyto 

inscenace rádi zhlédli.        

 

     

Znovu o problematice školky   

     

V současné době silné populační ročníky přeplňují mateřské školy stejně jako i třídy zatím 

v nižších ročnících základních škol. Přetlak na místa v rychnovské školce vedl zastupitele 

města k rozhodnutí, aby do místní mateřské školy byly přijímány přednostně děti, které mají 

trvalé bydliště v Rychnově. Rozhodnutí vyvolalo negativní ohlas u rodičů v sousedním 

Pulečném, který po linii školské spádově přináleží k Rychnovu a předškolní děti vždy 

navštěvovaly oddělení mateřské školy u nás. Na základě jednání starostů a zastupitelů obou 

obcí došlo k rozhodnutí, že v Pulečném v prostorách bývalé knihovny na obecním úřadě dojde 

k vytvoření detašovaného pracoviště pro pulečenské předškoláky. K tomuto závěru se 

postavili kladně nejen zastupitelé obou obcí, ale i nadřízené orgány. Od 1. září dojde ke 

vzniku odloučeného pracoviště rychnovské mateřské školy o jedno oddělení s osmi až deseti 

dětmi v Pulečném. Pečovat o ně budou dvě učitelky. Záležitosti, které souvisejí s vybavením 

tohoto oddělení, budou konkrétně dojednány. Pracoviště může být kdykoliv po odeznění 

současného dětského boomu zrušeno.   

    

                        

Noc kostelů  

     

V letošním roce si již šestým rokem mohli zájemci prohlídnout hned v druhý prázdninový den 

interiéry řady kostelů v rámci akce „Noc kostelů“. Nešlo však jen o prohlídky v nevšední 

dobu, ale na řadě míst byly spojeny s koncertními vystoupeními. Čtyři jablonecké kostely se 

každé prázdninové úterý otevíraly návštěvníkům i koncerty různého žánru. Vedle duchovní a 

klasické hudby nechyběly rock ani jazz. Dobře byly přijaty i dva koncerty varhanní hudby. 

V krajském městě proběhla tato akce s předstihem již v měsíci květnu. Zájemci si dokonce 

mohli prohlédnout i vzácné tisky a pastýřské listy a ti zvláště zvědaví zjistit, jak chutná srk 

mešního vína. V našem městě tato akce neproběhla, ač by si ji kostel jistě zasloužil. Na Noc 

kostelů opět  navázaly Dny evropského dědictví. 21. září umožnilo statutární město Jablonec 

nad Nisou zájemcům nahlédnout do čtrnácti památek, a to zcela zdarma. Značný zájem byl o 

Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, stejně jako o historické autobusy městské dopravy. 

V našem městě Dny evropského dědictví nebyly.       

 

     

Loterii ne   

     

V průběhu roku probíhala po celé naší republice významná akce omezování herních automatů 

a provozování loterií, které vedou ke gamblerství především mladé lidí. Zastupitelé našeho 

města řekli jasné ne k žádosti o povolení provozovat  v Besedě loterijní činnost. Své negativní 

stanovisko zdůvodnili skutečností, že do haly, která je v bezprostřední blízkosti prostor 

zamýšlených pro loterii, docházejí na hodiny tělesné výchovy žáci školy a do oddílů TJ 

Spartak nezletilí cvičenci a sportovci. V sále Besedy jsou konány společenské a kulturní akce, 

na nichž se mladí občané města podílejí. Beseda je navíc v těsné blízkosti školy a poblíž 

docházkových cest do ní.  
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Rallye Bohemia 

     

Tradičnímu v pořadí již čtyřicátému ročníku jedné z našich terénních automobilových 

nejpopulárnějších soutěží republiky Rallye Bohemia, která se letos jela ve dnech 12. – 14. 

července, předcházely problémy. Týkaly se přípravy tras jednotlivých dnů. Za problémy stály 

loňské tragické události, a to nejen při této vrcholné soutěži. Pořadatelé byli  nuceni některé 

části opustit, vyhledat nová řešení a výrazně zvýšit počty členů pořadatelských sborů. Ve 

zvláště nebezpečných místech museli dokonce přistoupit k omezení rychlosti pomoci 

retardérů. Vždyť i na závodech rychlých aut je třeba dbát v první řadě na bezpečnost 

přihlížejících i závodníků. Letos si plně užili rachotu motorů rychlých aut především na 

Železnobrodsku, Tanvaldsku i v okolí Sychrova. Rychnovem vedla trať závodníky 

z Hodkovic přes Pelíkovice na Klíčnov a  Sněhovem na Maloskalsko. Sanitky ani letos nebyly 

bez práce, ale havárie se tentokrát obešly bez vážnějších poranění. Letošími vítězi se stala 

posádka Škody Motosport ve složení J. Kopecký a P. Dresler, na druhém místě vůz 

pilotovaný V. Pechou. Třetí skončil místní oblíbenec pilot R. Kresta. Diváků okolo tratě 

závodu  by se dalo počítat na desetitisíce.   

 

     

Kokonínští se stále nevzdávají   

     

Již delší dobu se zmiňuji v kronikářských zápisech o boji některých kokonínských občanů, 

kteří jsou přesvědčeni, že si dokážou řídit svoji obec sami a lépe. Pevně věří, že pokud budou 

mít svého starostu a vlastní zastupitelský sbor, se jim bude snáz řešit problémy, které obec 

trápí. Nejde jim jen o pouhé osamostatnění od statutárního města Jablonec nad Nisou. 

Argumentují tím, že podobné požadavky byly ke spokojenosti občanů vyřešeny i v  jiných 

místech republiky. Občas rovněž připomínají i osamostatnění Pulečného v devadesátých 

letech minulého století. Kokonínští stále nemohou strávit spor okolo čističky odpadních vod, 

kterou zamýšlel magistrát Jablonce umístit mezi domy jejich obce. Oprávněný je rozhodně 

požadavek na opravy dominanty obce kaple svatého Antonína Paduánského poblíž místního 

hřbitova, která je více než v dezolátním stavu. Trápí je také, že nikým nejsou plněny jejich 

oprávněné finanční požadavky. Z tohoto důvodu putovala od letních měsíců po Kokoníně 

petice požadující na Jablonci nad Nisou alespoň přiznání statutu městské části.   

 

     

Ubylo ptáků 

     

Rozhodně nejsem žádný ornitolog a ani nesleduji výskyt ptáků v okolí našeho města, jak to 

například činí pan L. Veverka, ale zdá se mi, že se počty ptactva v letošním roce snížily. Na 

této skutečnosti se nesporně podepsalo nejchladnější jaro za posledních šedesát pět roků i 

výrazné deštivé období rozhraní května a června. Dospělí ptáci neměli pro svá mláďata, 

pokud je vůbec za chladných a deštivých dnů vyvedli, stejně jako oni sami dostatek potravy. 

Příroda je zkrátka ke svým dětem krutá. Přežijí jen nejsilnější a nejodolnější.    

 

     

Dozrává obilí, řepka a brambory   

     

Na rozhraní měsíců červenec a srpen se začaly na polích kolem našeho města zakusovat 

kombajny do dozrávající řepky a obilí. Mezi první, kteří se sklizní začali, rozhodně patřil pan 

A. Miller, který vlastní převážnou část rychnovských polí. Teprve po něm přišli pracovníci 

z Kokonínské zemědělské, a. s. Sklizni napomohlo stálé slunečné suché počasí s vysokými 
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teplotami. V letošním roce byla úroda obilnin vyšší než v roce minulém. Přesáhla více než 

šest a půl milionu tun zrní. Výnosy řepky byly rekordní, neboť zemědělci jí sklidili více než 

milion tři sta tisíc tun, což  je v celé historii českého zemědělství rekordní výnos. Jaké byly 

výnosy na Rychnovsku bohužel nevím. Pro občany však bylo naprosto šokující, že za rané 

druhy brambor platili za kilogram k padesáti korunám, tedy zhruba čtyřikrát více než za 

kilogram mouky nebo téměř třikrát více než za kilogram obyčejné rýže. Nejlacinější 

brambory byly v některých obchodních řetězcích za šestnáct korun. Neurodilo se. Pravdou 

však je, že se plochy osázené brambory neustále snižují. Ovšem brambory, tato národní 

plodina, rozhodně nepřinášejí takové zisky jako řepka. Své sehrává i skutečnost, že pouze 

značně omezený okruh lidí se brambory předzásobuje již v podzimních měsících. Není se na 

stranu druhou čemu divit. V panelácích prostorově velmi omezené sklepní kotce musí sloužit 

k ukládání všeho možného, navíc jsou příliš teplé. Proto je jistě „pohodlnější“ dojít do 

obchodu a koupit brambory pěkně čisťounké a jen v potřebném množství. Tak jaképak 

chození do sklepa byť i v domě byl. Rovněž brambory pro případné uložení do sklepů byly 

velmi drahé. Za kilogram se platilo deset až třináct korun. 

     

     

Houby               

     

Letošní prázdninové statistiky, které se objevily v tisku, tvrdily, že v roce 2012 nasbírali 

občané rekordních třicet tři tisíce tun lesních plodů. Pokud by je všechny prodali, přitekly by 

jim do kapes neuvěřitelné 5,2 miliardy korun. Letošní rok však zřejmě nebude v těchto 

záležitostech, jak se říká, nic moc. Přestože několikrát zapršelo, následná vedra nemilosrdně 

vysušila podhoubí. Houby rostly pouze kolem potoků, dále v místech vlhkých, ve vyšších 

polohách a lokálně. Trochu hub se v Rychnově objevilo od poloviny srpna do jeho konce. 

Invaze rodinných klanů byly vskutku mohutné. Kdo si nepřivstal, vracel se s prázdnou. 

Obdobná situace byla i koncem září. Přesto se dala najít slušná úroda hřibovitých hub včetně 

tradičních hřibů smrkových, sem tam i křemenáč či kozák. Letos se opět objevily ve velkém i 

václavky. Ale i tyto cizopasné houby dokážou milovníky lesa a hub potěšit. Vždyť se dají 

upravovat na celou řadu způsobů. Loňský houbařský boom však nebude v tomto roce ani zbla 

dostižen, natož překonán. Borůvek v důsledku nepříznivého počasí v posledních letech není 

na rozdávání. Toho si jsou vědomi i jejich trhači a prodejci. U silnice na Jablonec jich byla 

opět vidět řada. Litr borůvek pro zájemce za sto až sto dvacet korun. No, nekup to.   

 

     

Znovu lilo   

    

I poslední den července přinesl do naší oblasti pěknou dávku vody. Prudká bouře sice 

nezpůsobila tolik škod jako na Liberecku a Frýdlantsku, ale i naše oblast byla postižena. 

V Železném Brodě se vytvořily na silnici téměř neprůjezdné laguny kalné vody, v Jablonci n. 

N. byly vyplaveny sklepy domů především v ulici Za Plynárnou, ke značným škodám došlo 

na soustavě centrálního zásobování teplem. Na blízké Dobré Vodě byl spláchnut vodou nově 

vybudovaný bikepark pro historicky první závod v naší republice světové série ve fourcrosu, 

který dostal název JBC 4 – Revelations. Jen usilovnou prací funkcionářů a dobrovolníků se 

podařilo vše včas opravit. Nezvyklý závod po tamní sjezdovce na speciálních kolech se totiž 

konal již 1. srpna. V Jizerkách v těch dnech spadlo místy na 130 mm vody na metr čtverečný. 

Rozdivočelý potok v nedalekých Jeřmanicích strhl čtyřiašedesátiletého muže, který se 

pokoušel před deštěm a náporem vody ukrýt své auto. Muž ve vlnách nalezl smrt.    
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Velká voda v jizerskohorské oblasti   

     

Velká voda a záplavy vždy evokují vzpomínky na podobné události v historii. Události 

posledních desetiletí vedou lidi k otázkám, zda se něco podobného vyskytovalo. Kronika by 

měla dát alespoň částečnou odpověď, jak tomu bývalo v podhůří Jizerských hor kdysi. Jedna 

z prvních písemných zmínek o velké vodě v naší podhorské oblasti se týká roku 1846. Tehdy 

při nenadálém a prudkém lednovém tání sněhu došlo k záplavám celé řady míst v podhůří 

Krkonoš i Jizerských hor. Řeky Jizera a Labe přinášely spoušť po svých tocích i ve 

vnitrozemí. Další kalamitní situaci přinesly jarní měsíce a tání sněhu v roce 1850. V srpnu 

roku 1858 prudké deště rozlily řeky Jizeru, Kamenici i Lužickou Nisu do impozantních 

rozměrů. Bouřící vody měly v té době zaplavit prostory až k Mladé Boleslavi. Zasaženo bylo 

Tanvaldsko a místa k Velkým Hamrům až daleko za Železný Brod. Problémy měly i některé 

části Smržovky. Postiženo bylo Liberecko, své si zažilo i Frýdlantsko. Velké množství srážek 

a s nimi související povodně zažili lidé prakticky ve všech oblastech historických zemí 

českých v roce 1875 a 1888. Návštěvníka Nové louky v blízkých Jizerských horách upozorní 

informační tabule, že zde v roce 1897 spadlo v průměru 300 mm vody na metr čtvereční a 

konkrétně na Nové louce plných 345 milimetrů  na čtvereční metr. Je to stále největší spad 

srážek v celé střední Evropě. Následné povodně měly připravit o život na sto dvacet lidí. 

Materiální škody na říčkách Černá a Bílá Desná, Kamenici a Jizeře, Lužické Nise nebo 

Harcovském potoce zřejmě nebyly nikdy a nikde vyjádřeny. Pod vodou byly tehdy rozsáhlé 

prostory Jablonecka včetně Jablonce a části Liberce. Nejen tato událost, ale pravidelně se 

opakující jarní velké vody z tajícího horského sněhu, ale i její nedostatek na sklonku léta 

přivedly podnikatele Liebiga a sklářského magnáta Jizerských hor Riedla k myšlence vystavět 

jizerskohorské vodní přehrady, které by měly průtok vody regulovat. Je třeba si uvědomit, že 

oni své podniky měli na říčkách v celé oblasti. Pravidelný přítok vody znamenal pravidelný 

přísun energie do strojů jejich továren. Na základě návrhů Ing. Otto Intze a Ing. W. Plenknera 

došlo v roce 1911 k výstavbě hráze na Černé Desné o rok později na Bílé Desné. Obě 

přehrady však byly dokončeny souběžně a kolaudovány 18. 11. 1915. Leč v sypané hrázi 

přehrady na Bílé Desné se 18. září 1916 začaly objevovat stále větší průsaky vody. Nic 

nepomohlo ani její pozvolné vypouštění. Hráz se v prostřední části provalila a nahromaděné 

spousty vod se naprosto nekontrolovatelným způsobem řítily do údolí. Místy voda dosahovala 

až deseti metrů. Dorazila k prvním desenským domkům a podnikům, které nemilosrdně 

demolovala. Pak běsnící kalné vody hnaly ve svých vlnách nejen kmeny stromů, ale i zbytky 

stavení, které jako beranidla ničily vše, co jim přišlo do cesty. Teprve širší koryto Jizery 

v oblasti Spálova mohlo pojmout vodní spousty. Škody byly na svoji dobu nedozírné. Za oběť 

padlo dvacet devět obytných domů, domy pro dělníky i jedenáct brusíren. Devadesát pět rodin 

zůstalo bez přístřeší, na dvanáct set lidí přišlo o práci. Nejtragičtější byla skutečnost, že 

šedesáti osmi lidem již nikdo nemohl vrátit život. Úplný rozsah škod nebyl nikdy vyčíslen, ale 

neoficiálně se hovořilo o milionech korun, což byla na tehdejší dobu neskutečná částka. Dnes 

tuto událost připomíná torzo přehradní věže a kámen v Desné u bývalého Karnetova mostu, 

který rozbouřené vody přivlekly na své cestě od přehrady. Nápis na něm začíná slovy 

„Poutníče, postůj.......“  a pak následuje jen strohé vylíčení následků osudného dne v roce 

1916. Jistě není bez zajímavosti, že v našich zemích je na sto osmdesát vodních děl. Padlo 

však jen jediné – na Bílé Desné. Druhá přehrada na Černé Desné poškozena nebyla, ač v ní 

musel být poměrně výrazně snížen obsah vody. Dnes ji známe jako přehradu na Souši. Stala 

se významným rekreačním místem. Po její hladině se projížděli turisté v lodičkách, odvážlivci 

zkoušeli provést několik plaveckých temp v nepříjemně chladných vodách. Pod hladinou se 

proháněly desítky pstruhů potočních. Později se přehrada na Souši stala významným 

rezervoárem pitné vody pro celé Jablonecko a vstup do jejích vod zakázán. Souš i přehrada 
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stavěná v letech 1976 – 1982 na katastru Josefova Dolu spolehlivě zadržely vodní přívaly 

v letech 2002, 2010 i v posledních dvou letech.     

  

     

Iuventus, gaude!   

     

Mnohého Rychnováka, který sleduje kulturní dění ve městě, jistě potěší skutečnost, že 

pěvecký sbor  Základní umělecké školy Jablonec n. N. Iuventus, gaude!, který koncertoval 

v našem městě u příležitosti výročí vysvěcení kostela sv. Václava, byl označen světovou 

kulturní společností Interkultur jako dvanáctý v hodnocení dětských a mládežnických souborů 

naší planety. Letos mladí zpěváci vederní sbormistrem T. Pospíšilem soutěžní akce vynechali, 

ale přesto se v červenci jejich umění obdivovala jižní Francie.    

 

     

Úpravy chodníků a ulic   

     

Léto roku se neslo ve znamení prací při opravách chodníků a ulic v našem městě. Byla 

dokončena úprava chodníku kolem domu čp. 657. Ta začala sice  na jaře, ale v současné době 

již jistě mezi potokem Maděrka a panelovým domem nedojde k uklouznutí občanů, kteří zde  

procházející, a jejich pádu z poměrně vysokého břehu do vody. Tomu nesporně pomůže i  

více než bytelné zábradlí. Především starší občané s uspokojením přivítali téměř 

bezbariérovou úpravu chodníku před vstupem do místní samoobsluhy. Po Ještědské ulici a 

kolem spojky s Kokonínskou byly instalovány nové obrubníky. Chodníky na náměstí dostaly 

zámkovou dlažbu. Upravovány byly i prostory kolem školských zařízení. Potěšitelná je i 

skutečnost, že došlo k nové penetraci nejen některých ulic, ale i spojovacích cestiček a 

chodníků. Bez povšimnutí nezůstaly ani zarostlé prostory kolem potoka Maděrka. Poněkud 

špatný byl výběr firmy, která prováděla sekání travních porostů v prostoru města. Ty nebyly 

příliš kvalitně pokoseny, chyběl i úklid trávy. Neuklizené hnijící chomáče trávy po krátkém 

čase připomínaly spíše rozházený hnůj.      

      

    

Noc plná „hvězdiček“    

     

Letošní noc z 12. na 13. srpna, ač byla polojasná, skýtala milovníku dějů ve vesmíru opět 

skvělý meteorický ohňostroj perseid. Oblohu v tuto noc, mimochodem poměrně temnou 

vzhledem v nedávnému novu Měsíce, prosvěcovali zářící poslové z kosmu, zdánlivě až ze 

souhvězdí Perseid, i sedmdesáti svítícími čárkami za hodinu. Padající perseidy jsou známy již 

1775 let. Jsou to prachové částice, které na své cestě vesmírem zanechala kometa Shift – 

Tutle. Roj dostal název perseidy proto, že v souhvězdí Persea má svůj radiant, což je místo, 

odkud jakoby vyletují.     

 

     

Soud se střelcem Vondroušem    

     

Záležitost Pavla Vondrouše, který si „vystřelil“ na prezidenta republiky V. Klause z pistole 

sice jen airsoftové, jak jsem psal v kronice v loňském roce, doznala svých závěrů v měsíci  

červnu. Za svůj čin v Chrastavě byl P. Vondrouš odsouzen k půlročnímu nepodmíněnému 

trestu a propadnutí dotyčné zbraně. Na základě odvolání však byl čin projednáván znovu 

v závěru srpna. Výše trestu zůstala,  došlo jen ke slovnímu překvalifikování činu.    
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Mateřská škola   

     

O kapacitních problémech naší mateřinky jsem se již sice zmiňoval, ale s přicházejícím 

novým školním rokem se znovu pokusím stručně postihnout cesty, které vedly ke vzniku 

detašovaného pracoviště v Pulečném. Hledání cest, jak uspokojit požadavky rodičů na 

umístění dětí, dostaly svoji akutní podobu na začátku kalendářního roku. Zastupitelé i rada 

opustili cestu rozšíření kapacity školky přístavbou provizorních dřevěných staveb. Nově bylo 

zvažováno umístění oddělení v budově školy na Ještědské ulici. Nárůst tříd však toto řešení 

zhatil. Ne nezajímavou byla myšlenka, aby se město finančně podílelo na neumístěných 

dětech finanční podporou rodičům těchto dětí, která by byla adekvátní příspěvku dětí, které 

byly umístěny. Jednání zastupitelstva 3. června se zúčastnil i pulečenský starosta Bc. Václav 

Choutka. Ten vyjádřil upřímnou snahu Pulečenských podílet se finančně na zřízení 

odloučeného oddělení školky přímo v Pulečném. Po diskusi došli přítomní k rozhodnutí, že 

Pulečný zajistí prostor pro umístění nejvýše osmi až deseti dětí a MěÚ Rychnov požádá 

Krajský úřad Liberec o zvýšení kapacity rychnovské mateřinky, což bylo krajem 

akceptováno. Zastupitelé města pak 12. srpna schválili smlouvu o spolupráci obou obcí a 

dohodu o zřízení odloučeného pracoviště Příspěvkové organizace MŠ a ZŠ Rychnov v obci 

Pulečný. Nové oddělení bylo umístěno do bývalé knihovny, která se nachází v budově OÚ. 

S novým školním rokem začalo v Pulečném působit detašované pracoviště mateřské školy 

s počtem deseti dětí. Prvními učitelkami se staly Tereza Šťastná a Petra Bártová. Oddělení 

dostalo název, jinak to ani nešlo, Pulečci. 9. září pak městští zastupitelé schválili novou 

zřizovací listinu školských zařízení, ve které je zakotvena existence odloučeného pracoviště.       

     

     

První den ve škole    

     

Letošní školní rok začal 2. září. Spolu se staršími zkušenými školáky směřovaly ke škole 

v Ještědské ulici i čtyři desítky žáků letošních dvou prvních tříd. Spolu s dětmi kráčeli i jejich 

rodiče, kteří ve třídách zcela zaplnili prostor za lavicemi. Skoro se zdálo, že jich je podstatně 

více než prvňáků. Do školy nově přišlo čtyřicet dětí – dvacet pět chlapců a patnáct dívek. 

Jejich třídními učitelkami se staly Mgr. J. Vinklerová a Mgr. R. Posseltová. Slavnostnímu 

zahájení školního roku byly přítomny vedle vedoucích pracovníků školy, kteří nejen vítali, ale 

i nabádali, i členky SPOZ, které pro děti připravily na přivítanou drobné dárky. Hned první 

den si noví žáčci mohli odnést domů učebnice a některé pomůcky, které pro ně připravily 

třídní učitelky.    

  

     

Frézování poškozených povrchů ulic      

     

Letos na počátku září došlo na silnicích města k označení a vyfrézování poškozených povrchů 

vozovek, aby mohly být ještě do začátku nepříjemných plískanic a případného sněhu 

opraveny. Dlužno poznamenat, že doba od frézování k výspravám výtluků byla poměrně 

krátká. Ale práce probíhaly až do druhé poloviny měsíce října.   

 

     

Znovuotevření restaurace U Hroznýše    

     

Po prázdninové odmlce a po novém provedení především vnitřních úprav byla znovu 5. září 

otevřena známá restaurace U Hroznýše. Jejím novým pronájemcem se stal pan Niesner, který 

rovněž koupil sousední domek č. 65 a čile na něm provádí rekonstrukční práce. Novému 
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nájemci lze jen přát, aby si do zařízení našli cestu nejen náhodní návštěvníci a turisté, ale i 

pravidelní zájemci z Rychnova. Rychnovským, jak známo, chvíli trvá, než nové věci vstoupí 

do jejich povědomí. Vše ale bude záležet především na nájemci a obsluhujícím personálu. 

 

     

Loučení s prázdninami     

     

Ani letos nezapomnělo občanské sdružení Rychnováci dětem na tradiční poprázdninové 

loučení rychnovských děti s létem a bezstarostnými dny volna. Letos se jejich akce konala 1. 

září. Po letech experimentování se pořadatelé vrátili k tradici pohádkových postav, které 

čekaly na zájemce v prostoru Planského lesa. Vedle cesty lesem se děti mohly před 

zahrádkářskou klubovnou vyžít při nejrůznějších hrách a soutěžích. Po celou dobu akce byl 

v permanenci například i skákací hrad, přítomní mohli sledovat vystoupení skupiny 

COUNTRYON. Zdařilé odpoledne skončilo Vodnickou pohádkou, kterou na závěr dne 

úspěšně předvedla divadelní společnost Koňmo. Děti při hrách i cestě za pohádkovými 

postavami a při plnění úkolů na jejich stanovištích rozhodně nestrádaly hladem. Letos pro ně 

pořadatelé dokonce připravili vlastnoručně pečené koláčky. Loučení s létem finančně 

podpořila celá řada sponzorů včetně MěÚ.  

 

    

Nepříjemná bouračka   

     

6. září v popoledních hodinách přecenil rychlost na kruhovém objezdu před vjezdem do 

našeho města řidič, který jel od Turnova. Vysoká rychlost ho vynesla mimo objezd. Skončil 

na bytelném zábradlí, které mu nedovolilo „pokračovat“ v další cestě k železniční trati. Náraz 

musel být, soudě podle zdemolovaného zábradlí i auta, značně silný. Na místě zasahovali 

hasiči, policisté i zdravotníci, nechyběl ani vrtulník ZZS Liberec. Moc radosti neměli ani 

řidiči, kteří museli čekat v koleně před místem neštěstí poměrně dlouhou dobu.     

     

     

Magdalena zapisovala   

     

Noví zájemci o vstup do Tanečního a pohybového studia Magdalena se letos 5. září spolu se 

svými rodiči trousili k budově místní knihovny, aby se zapsali do velmi úspěšného Tanečního 

a pohybového studia Magdalena, o. s.. Podobná akce proběhla i v Jablonci nad Nisou. Zájem 

byl značný. Magdalena si svými výsledky vytvořila dobré renomé mezi rodiči i dětmi.   

 

     

Zkoumali podzemí bývalého koncentračního tábora    

     

6. září provedli pracovníci firmy Nautico a jeskyňáři ze ZO ČSS 4 – 01 Liberec pod vedením 

pracovníka Severočeského muzea Liberec pana Rouse první sondy ke zjištění stavu 

plánovaných podzemních prostor u bývalé továrny Getewent. Pokusu proniknout do podzemí 

předcházelo geofyzikální měření firmou Inset provedené georadarem a mikrogravometrií. 

První pokusy zjistit stav podzemí byly pro neustále se hromadící vodu neúspěšné. Teprve při 

další akci 19. září po nasazení výkonné hasičské techniky se podařilo snížit hladinu vod 

v podzemí přibližně o padesát centimetrů. Pan Rous mohl konstatovat, že zatím zjištěné 

poznatky korespondují s plány nacistů, které se mu podařilo v muzeu nalézt. V akci bude 

pokračováno zřejmě až v příštím roce. 
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Rok po metanolové aféře  

     

Počátkem září uplynul rok od aféry, která nemá v současném civilizovaném světě obdoby.     

Problematika pančování alkoholu se ukázala i v jiných zemích, ale rozhodně ne v takové míře 

jako u nás. Od 3. září 2012 do roka zemřelo po jeho požití čtyřicet sedm lidí. Celkový počet 

poškozených se vyšplhal za toto období do výše sto čtyřiceti lidí. Nejmladší obětí byla 

šestnáctiletá dívka. Na otravu otráveným alkoholem umírali lidé v osmi krajích republiky – 

nejvíce ve Zlínském a dále v Moravskoslezském (osm a dvacet čtyři občané). Jde o druhou 

největší katastrofu v počtu mrtvých v mimo válečných obdobích. Více lidí v naší zemi 

zemřelo pouze při povodních roku 1997, které si vyžádaly padesáti obětí. Pro ty, kteří si libují 

ve statistice, uvádím, že se na trh dostalo kolem patnácti tisíc litrů otráveného alkoholu. O 

osudu dalších nejméně dvou tisíc litrů není nic známo. Obviněno bylo přes sedmdesát 

„takypodnikatelů“. Hlavní viníci skončili ve vazbě. Trh lihovin kvůli aféře poklesl o 10%. 

Stát přišel na daních o půl miliardy korun. Psát o stovkách hektolitrů surovin ukrytých 

v podzemních nádržích by si vyžádalo až příliš mnoho místa. Ale o některých jsem se již 

zmínil. 

 

     

Prodej domu čp. 460   
     

Na svém zasedání 9. září rozhodli zastupitelé města o zveřejnění úmyslu prodeje domu čp. 

460 a parcel č. 41, 42 a 40 Rychnov v celkové rozloze 1086 metrů čtverečných. O dům a 

parcely projevila zájem firma Machala. Jde již o druhou firmu, která se tuto manýristickou 

neorenesanční stavbu s bohatou rustikou a nepřehlédnutelnou figurální štukovou výzdobou a 

korunní římsou s vlysem i puty s girlandami pokusila získat. Po prvním zájemci zůstal jen 

zdevastovaný dům. Původní hotel Rychnovský dvůr z roku 1888 byl po roce 1945 přeměněn 

na byty. Budova postupně chátrala, až se stala neobyvatelnou. Na čas sloužila jako nocležna 

stavebních dělníků a bezdomovců. Později došlo ke zřícení stropů. Dveře a přízemní okna 

byly proto zatlučena prkny. Po prodeji střechy se v časných ranních hodinách letošního roku 

zřítila i kůlna poblíž domu. Úsilí o zvelebení domu vyvinul i MěÚ, který ve své vizi 

předpokládal v zrestaurované budově zřídit prostory pro zájmovou činnost a výuku 

detašovaného pracoviště ZUŠ Jablonec nad Nisou a dalších kulturních zařízení. Leč vše 

skončilo na financích. Majiteli firmy zastupitelé uložili předložit rozsah předpokládaných 

investic, které do rekonstrukce vloží, hrubý rozpočet na opravy stavby, časový harmonogram 

rekonstrukčních prací a pochopitelně způsob financování svého záměru i některé další 

podrobnosti opravy. V závěru roku bylo rozhodnuto uzavřít s Romanem Machalou smlouvu o 

smlouvě budoucí s tím, že celá prodejní částka padesáti tisíc bude složena jako záloha při 

podpisu smlouvy. K tomu, aby byla smlouva uzavřena, musí pan Machala respektovat 

rozhodnutí, že dokončí obnovu obvodového pláště budovy v plném rozsahu na základě 

dochované dokumentace a provede úplné opravy nosných zdí a společných částí budovy 

včetně kolaudace bytové jednotky.        

 

 

Tilie   

     

Oba zastupitelské sbory města vzaly na vědomí dne 9. září informaci vedení Tilie o možném 

prodeji její budovy na rychnovském náměstí. Radní i zastupitelé uložili MěÚ vypracovat 

ideový záměr případného odkoupení budovy a další možné úpravy na kanceláře MěÚ, 

umístění knihovny, oddělení ZUŠ Jablonec nad Nisou, zdravotní středisko s lékárnou a 

místnost pro městskou policii. Další úkol spočíval v tržním ocenění budovy. Až do ukončení 
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jednání byly pozastaveny úpravy na MěÚ. Po čase se ukázalo, že v Tilii nejsou žádní troškaři. 

Za budovu totiž požadovali patnáct milionů. Město od možné koupě ustoupilo. Není se co 

divit. Pokud se pamatuji, patnáct požadovaných milionů je zhruba desetinásobkem ceny, za 

kterou v devadesátých letech byla budova městským úřadem prodána právě Tilii. Především 

pro nové občany města uvádím, že budova byla stavěna v devadesátých letech minulého 

století. Měla být především místem soustředění rychnovských obchodů a pod její střechou se 

měly octnout nejrůznější prostory pro schůzovní činnost včetně sálu na konání větších 

společenských akcí. Později se její dostavba stala horkým kaštanem v rukách nového 

městského orgánu i zastupitelů. Tilie vyřešila otázku budovy po její dostavbě prodejnou 

nábytku a jeho skladu v přízemí i výrobou nábytkářského kování.    

          

     

Směna kabin za pozemky   

     

V prostoru kolem hřiště na kopanou vyrostl nejen pěkný areál na sportovní hry, ale i in-line 

dráha a rovněž kvalitní kabiny se společenskou místností, kterou využívají hráči kopané. 

Problém je v tom, že kabina je v majetku města, zatímco pozemky okolo č. 561, 562, 563 a 

564 Rychnov v majetku TJ Spartak ZEZ Rychnov. Zastupiteli bylo 9. září MěÚ uloženo, aby 

s cílem upřesnění majetkoprávních vztahů byl připraven návrh směnné smlouvy mezi oběma 

subjekty, jak říkají latiníci: „Sub specie aeternitatis“, tedy z hlediska věčnosti a bez známek 

malicherností, ale v porovnání s podstatnými důležitostmi a obecným posouzením.   

      

     

Pelíkovická hřebenovka   

     

Hřebenová cesta z Pelíkovic ke Kopanině patří k místům, která skýtají krásné pohledy do 

vnitrozemí a na straně druhé k Jizerským horám, horám Lužickým i k černostudničnímu 

hřebeni, o rychnovské kotlině ani nemluvě. Vždyť si toto místo oblíbil i krajinář Felgenhauer, 

o čemž svědčí jeho památníček při této silniční nábližce. Zde vznikly i jeho známé krajinářské 

obrazy – pohled k Troskám a na obec Pelíkovice. Zpravidla jednou až dvakrát do roka zde 

probíhají automobilové soutěže. Zřejmě je i dnes cesta užívána Kokonínskou zemědělskou, 

a.s. Její průjezdnosti pro obyčejné smrtelníky však brání oboustranné zákazy vjezdů všech 

dopravních prostředků. Kdysi jsme zde měli běžecké lyžařské stopy. V poslední době tam pan 

Drobník vyjel ratrakem lyžařskou stopu i pro ty, kdož v Rychnově znovu objevují kouzlo 

tohoto sportovního odvětví. Majitelé aut by jistě přivítali, aby i oni mohli na zmíněnou cestu 

zajet. Návrh na využití spojky v radě města padl. Jeho řešení však jaksi vyšumělo bez 

rozhodnutí. Škoda.  

 

     

Rallye Liberec  

 

Výše zmiňovaná silnička se stala ve dnech 13. a 14. září místem, kam nasměrovali 

organizátoři Rallye Liberec své automobilové tratě. Městští poslanci se k jejich žádosti o 

průjezd vyjádřili kladně.   

          

     

Dětský klub Kamarád   

     

Klub (nejen) rodičů na rodičovské dovolené změnil od letošního září své jméno. Nadále 

najdeme jeho akce pod označením Dětský klub Kamarád. První setkání pod novým jménem  
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proběhlo 11. září v dopoledních hodinách v knihovně města. Program připravily 

organizátorky klubu paní R. Chloubová  spolu s L. Vagai.   

 

     

Soutěž kronikářů    

     

Kolem 10. září jsem se z tisku dozvěděl o vyhlášení výsledků soutěže o nejlépe vedenou 

kroniku za léta 2010 a 2011 v Libereckém kraji. Vítězem soutěže kronikářů v obcích do 

dvoutisíc obyvatel se stal pan Kamil Matějovič z Dubé u České Lípy. V místech, která mají 

vyšší počty obyvatel, bylo přiřknuto vítězství kronikářce města Smržovka paní M. Ledecké. 

Zda bylo do soutěže kronikářů přihlášeno i naše město, bohužel nevím. 

           

     

Čestný občan města pan Ewald Hübner slavnostně dekorován  

     

Ačkoliv od jmenování v pořadí již šestého čestného občana města pana Ewalda Hübnera 

z NSR uplynula od dubna pěkná hezká řádka týdnů, v letošním předpouťovém období došlo 

v komorním prostředí zasedací místnosti k jeho slavnostnímu dekorování. Z rukou Ing. F. 

Chlouby převzal jmenovaný za přítomnosti své manželky dekret o čestném občanství a 

symbolický klíč od města. Pan E. Hübner je rychnovským rodákem. Po II. světové válce a 

zajetí v Rusku našel místo v Německu. Žije v obci Soden – Salzbach v Bavorsku. Ve své nové 

zemi se vypracoval a stal se dokonce producentem minerálních vod. V místě svého bydliště 

podporuje školství, neopomíjí ani kulturní památky a kulturu vůbec. Nikdy však nezapomněl 

na své rodné město, kam se dle svých časových možností i zdraví rád vrací. Pan Hübner se 

stále živě zajímá o dění v našem městě, trvale sleduje osud rychnovských památek. Jen 

zasvěceným je známo, že se výrazně finančně podílí na opravách prováděných v kostele sv. 

Václava. Podpořil i opravy jedné z nejhezčích sochařských památek – Hofrichterův kříž – při 

cestě na Pelíkovice. Za jeho nezištnou finanční pomoc při opravách kulturních památek i 

pravidelný zájem o dění v místě svého rodiště i dětství mu právem patří čestné občanství 

města Rychnov u Jablonce nad Nisou.      

 

     

„Kosmické raketě“ na Ještědu je čtyřicet   

     

21. září uplynulo čtyřicet roků od zahájení provozu televizního převaděče na „otci Ještědu,“ 

jak býval tento nejvyšší vrch v našem okolí nazýván Čechy. Součástí devadesát metrů vysoké 

stavby, na kterou se z našeho města díváme, pokud nám v tom nebrání nová bytová výstavba, 

je nejen unikátní technologie stavby spolu s televizním převaděčem, ale i hotel s restauračním 

zařízením. Stávající zařízení na Ještědu je pokračovatelem předchozích chat, které postihl 

stejný osud – byly zničeny požáry. Poslední již zděnou ještědskou chatu projektoval architekt 

Schäffer. Provoz v ní byl zahájen v roce 1907. Ale i tu udolal v roce 1963 devastující požár. 

Dnešní stavba vznikala v letech 1966 – 1973 dle návrhu Ing. architekta Karla Hubáčka. Svojí 

technickou jedinečností překročila hranice našeho státu. V půdorysu má devadesát tři metry, 

do stometrové výšky jí chybí pouhá desítka. Stavba se pyšní označením národní kulturní 

památka. Zdobí ji rovněž i prestižní titul česká technická památka. Vrchol Ještědu se dostal 

mimo jiné atributy v roce 1895 i do znaku Rychnova a ozdobil jmenovací dekret na městys 

14. listopadu výše uvedeného roku. Ve znaku zůstal i při povýšení Rychnova na město 

v posledních dnech roku 1911. Tehdy byl znak doplněn o heraldické cimbuří.    
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Hledají cesty, jak podnítit zájem o koncerty   

     

I organizátoři z Bažiny hledají další cesty, jak podnítit zájem posluchačů o vystoupení skupin 

koncertujících v našem městě. S předstihem před rychnovskou poutí se na webových 

stránkách města objevila informace, že koncert Spirituál kvintetu je  možno v místním kostele 

sledovat zdarma, pokud bude zodpovězena správně otázka, kdy Spirituál kvintet převzal od 

Supraphonu za svoji činnost diamantovou desku. Kolik bylo šťastlivců, nevím. Jisté však je, 

že podobné otázky zaznívají i při představování jiných skupin v Rychnovském zpravodaji.      

 

     

Za zvěří a lidmi Afriky   

     

Tak nazvali své povídání M. a A. Krylovi o cestách po jižní části černého kontinentu, najmě 

Botswaně a Namimbii. Přednášku konanou 25. září v zasedací místnost MěÚ prokládali 

promítáním fotografií a krátkých klipů o lidech, fauně a flóře zemí, které poznali na své 

jednoměsíční cestě.   

 

     

Letošní pouť   

     

Rychnovská svatováclavská pouť letos připadla, jak jinak, na 28. a 29. září. Avšak již 24. 9. 

se sjížděly na prostranství parkoviště u Tilie první pouťové atrakce. Bylo zataženo, pršelo, 

Mohelka stoupala. To vše lidem evokovalo vzpomínku na obdobnou situaci před krátkým 

časem, která nakonec pouť zhatila. Letos se však počasí přece jen poněkud umoudřilo. O 

pouťových dnech bylo klidno, jasno a polední teploty vystoupily na slunci až k 25 stupňům. 

Pouti předcházel tradiční ohňostroj jako připomínka Dne české státnosti, která je rovněž 

spojována s osobností sv. Václava. Jinak pouť byla pěkná. Pouťových atrakcí i stánků trhovců 

byl dostatečný počet. Větší snad v sobotu, neboť v neděli mnozí obchodníci spěchali do Staré 

Boleslavi na celostátní svatováclavskou akci za účasti řady našich církevních i světských 

představitelů. Ke zhlédnutí tam byla i lebka našeho nejslavnějšího světce. V neděli 

v odpoledních hodinách proběhla v místním kostele poutní mše. Oba dny byly hojně 

navštíveny nejen místními, ale i zájemci z okolí.   

 

     

2. ročník mezinárodní výstavy papírových modelů    

     

Organizátorům z Licard model clubu Liberec se nesporně zalíbilo nejen naše město ale i sál 

restaurace Beseda. V rámci letošní rychnovské pouti zde totiž uspořádali 29. 9., ve spolupráci 

s rychnovským občanem panem J. Dostálem jun., již druhý ročník mezinárodní přehlídky 

papírových modelů. I letos šlo o mistrovskou soutěž, která však je otevřena i mimo 

republikovým zájemcům. Účastnila se jí celá řada modelářů z Polska i Německa. Pro mnohé 

to znamenalo vážit do našeho města i několikasetkilometrovou cestu auty. Na výstavě bylo 

věru na co se dívat, co obdivovat. Vedle papírových modelů nejrůznějších druhů vojenské 

techniky i nezbytných lokomotiv a vláčků včetně stavebních památek rovněž udivily modely 

ze živočišné říše. Oblibě se těšil zvláště orel mořský. Součástí výstavy byla i tvůrčí dílna, kde 

si zájemci mohli zkusit, pod dohledem zkušených instruktorů, vyrobit svůj první jednoduchý 

model. Ve stáncích bylo možno zakoupit i některé materiály k jejich výrobě. V dobách mého 

dětství a mládí byla výroba papírových modelů jednou z významných zájmových činností. 

Věnovali jsme se jí nejen v kroužcích, ale s chutí lepili i doma. Řada časopisů totiž nabízela 

na svých stránkách předtištěné modely od jednoduchých až po nejsložitější. Při práci je třeba 



 44 

soustředěnosti, trpělivosti i pečlivosti – tedy vlastností, které nejsou k zahození ani v běžném 

životě. Prostory Besedy naplnilo téměř stejné množství lidí jako vlastní pouť. Organizátoři 

byli jistě spokojeni, byť museli za pronájem sálu zaplatit městu tisíc korun. 

 

     

Srážka vlaku s autem   

     

V ranních hodinách posledního dne září došlo na přejezdu poblíž železniční stanice Rádlo ke 

srážce nákladního vlaku s osobním autem. Místo nehody se stalo osudným i v minulosti. 

Hasiči, kteří odstraňovali následky neštěstí, vyprostili ze zdemolovaného auta, které vlak před 

sebou tlačil více než sto metrů, dvě zraněné osoby. Příčinou srážky bylo přehlédnutí 

železniční signalizace řidičkou. Na autu Škoda Felicia dosáhla škoda více než sedmdesáti tisíc 

korun, na vlaku pak jen dvacet. Výluka dopravy na trati mezi Libercem a Rychnovem trvala 

přibližně čtyři hodiny. Provoz zajišťovaly náhradní autobusy.            

 

     

Rychnovské ženy odpovídaly redaktoru Jabloneckého deníku   

     

Mezi těmi, kteří letos 30. září odpovídali redaktoru Jabloneckého deníku na otázku „Co vás 

v poslední době naštvalo nebo potěšilo“, byly i pí. A. Tomsová a bývalá rychnovská občanka 

paní K. Hejkalová. První jmenovaná připomněla klady a zápory své letošní dovolené, druhá 

pak, stejně jako další dotazovaní respondenti, vyjádřila svoji nespokojenost s děním v naší 

zemi a postavením důchodců.  

 

     

Týden knihoven    

     

Ve dnech 30. 9. – 6. 10. probíhal v našem městě Týden knihoven, který měl celostátní 

charakter. Pochopitelně že se na jednotlivých akcích podílela především paní knihovnice R. 

Chloubová. V jeho průběhu se děti zapojily i do výtvarné soutěže, při níž zobrazovaly 

literární postavy, o nichž četly. Paní knihovnice pro ně připravila celou řadu společenských 

nebo vědomostních her. Smyslem akce bylo podnítit především děti k četbě a pravidelným 

návštěvám knihovny. Krátce po této akci následovalo tak zvané „dýňotvoření“. Bylo konáno 

již 9. října. Děti si vedle práce na vytvoření nejzajímavější dýně mohly zatančit, zazpívat, 

zahrát nejrůznější drobné hry a vše spojit s jednoduchým cvičením. 14. října v prostorách 

knihovny výtvarnice paní Z. Balcarová mohla dospělé zájemce naučit technice odlévání 

horkým voskem.   

   

      

Stezka odvahy  

     

Letošní stezku odvahy uskutečnilo sdružení Rychnováci dětem 5. října za krásného a 

slunného dne. Ještě v podvečer, kdy se schylovalo k zahájení akce, bylo velmi slušných 15 až 

17° C. Několik desítek účastníků se mohlo „rozcvičit“ na cestu strašidelným lesem hudebními 

strašidláckými písněmi i tancem za řízení DJ M. Raise v zahrádkářské klubovně, která je 

tradičním místem konání akcí sdružení. S nastupující tmou rozsvítila perfektně nalíčená 

strašidla své zavařeninové lucerničky po Planském lese. Pak se již mohli vydat na cestu první 

nebojsové. Většina z nich se však pro jistotu po prvních střetech se strašidly spojovala ve 

skupinky. Strašidla se skutečně snažila, jak nejlépe uměla. Po celém lese se rozléhaly nejen 

jejich skřeky, ale i vyděšené výkřiky účastníků. Ani rozhodčí v cíli nedokázali určit, kdo ječel 
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intenzivněji - zda děti či jejich doprovod především ženského pohlaví. Mnohým rozvázal 

jazyky právě až cíl v zahrádkárně při přebírání diplomů za statečnost. Tam už byli stateční 

všichni bez rozdílu, starší nebo mladší.     

 

     

Zábava u zahrádkářů   

     

12. října připravil výbor Českého zahrádkářského svazu jednu z několika zábav pro své členy 

i zájemce. Výtěžek z akce jim poslouží k jejich činnosti. Zahrádkáři nejsou dotovanou 

organizací města. „Žijí“ z akcí v klubovně a členských příspěvků. I letos několika desítkám 

spokojených účastníků hrála jejich oblíbená „kultovní“ skupinka Donaha.    

 

 

Nové cvičení    

     

8. října bylo v tělocvičně školy zahájeno nové cvičení určené především ženám, tzv. 

bodybuilding. Jeho náplní je celkové posílení fyzické zdatnosti cvičenců a odbourávání 

tělesného tuku s cílem posilovat kardiovaskulární systém a celkovou fyzickou a psychickou 

kondici jedinců. Cvičení bylo následně konáno jednou v týdnu a vedl je pan Radim Štryncl.   

 

     

Drakiáda    

     

Letošní drakiáda se na rozdíl od minulého roku zdařila. Polojasné až jasné počasí nastupující 

druhé poloviny měsíce října i příznivý vítr umožnily několika desítkám dětí a jejich 

doprovodu prožít příjemné odpoledne na stráních Pelíkovic nad Rychnovem. Přítomní mohli 

plně předvést svá vzdušná plavidla a sklízet odměny nejen za účast, ale i nejmenšího a 

největšího draka, stejně jako toho, který nejdéle vydržel ve vzduchu. Nakonec však byli 

odměněni všichni. Pořadatelé tentokrát zvolili nové strategické místo. Stalo se jím 

Pelíkovicko poblíž kiosku Seník, tedy prostor, kde je proudění vzduchu v naší oblasti 

nejintenzivnější. Vždyť zde měly stát i nechvalné větrné elektrárny. Majitelé Seníku zajistili 

pro přítomné i servis v podobě nejrůznějšího občerstvení. „Drakování“ bylo obohaceno i o 

činnosti dříve neprováděné. Děti střílely z kuší i z luku, ani vzduchovky nezůstaly stranou. Po 

dobrých zkušenostech z oslav dětského dne se staly jízdy v terénním vojenském dopravním 

prostředku pana M. Poláčka hitem odpoledne.   

 

     

Opravy ulic   

    

Příznivé počasí počátku října umožnilo dokončit frézování porušených části vozovek a 

následně je opravit asfaltovou drtí. Před zimním obdobím tak zanikly některé „tankodromy“. I 

to přispělo k pozdějšímu kvalitnímu úklidu sněhu z ulic města.   

  

        

Vypínání elektrického proudu      

     

Ve dnech 9., 16. a 24. října si přišli na své občané téměř z celého města. Společnost ČEZ totiž 

v těchto dnech prováděla nutné opravy na rozvodech místní elektrické sítě. Ač bylo vypínání 

proudu řádně a včas avizováno, především první sobota přinesla do obce řadu zmatků. 

Zavřené obchody s výjimkou krámku paní Margolusové, nefungující pečicí trouby a jiné 
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elektrické spotřebiče řádně pocuchaly nervy nejen ženám. Radostí neplesali ani majitelé 

pohostinství. 9. října v některých částech města netekla navíc voda a její náhradní dodávky 

cisternou, velmi mírně řečeno, značně pokulhávaly. Jen těžko si dnes lze představit první dny 

života lidí zvláště ve městech bez pravidelných dodávek energií a vody. Ty jsou nedílnou 

součástí našeho každodenního života.    

  

     

Magdalena slavila patnáctiny   

     

V říjnu letošního roku si svým slavnostním vystoupením v Městském divadle Jablonec nad 

Nisou Taneční a pohybové studio Magdalena, o. s., připomnělo patnácté výročí existence. Je 

samozřejmé, že v jeho vzpomínkovém večeru mohli přítomní zhlédnout nejúspěšnější 

choreografie, které studio postavily do předních řad nejlepších souborů této umělecké činnosti 

nejen v České republice. Není jistě bez zajímavosti, že se taneční studio při svých 

choreografiích zaměřuje na hudbu nesmrtelného B. Martinů. Právě s inscenacemi na tvorbu 

hudebního klasika slavil soubor a jeho ředitelka se spolupracovníky největší úspěchy na 

tanečních parketech i divadelních prknech po celé naší zemi. Paní ředitelka L. Rellichová se 

nebojí experimentování. Své bohaté zkušenosti uplatňuje v lektorské i organizační práci i při 

konání nejrůznějších přehlídek a seminářů pro vedoucí podobně zaměřených kolektivů. Je 

jistě dobře, že soubor pod jejím vedením překročil hranice Česka a úspěšně reprezentuje i na 

zahraničních přehlídkách. V posledních letech spolupracuje i s pohybově handicapovanými 

dětmi. Dokázala je přivést k celorepublikovým vítězstvím. Potvrdila tak, že ani fyzické 

problémy nebrání těmto dětem předvádět úžasné taneční výkony. Absolventi i zájemci o práci 

v Magdaleně z řad dospělých shodně potvrzují, že paní Rellichová umí. Ač cesta Tanečního a 

pohybového studia Magdalena od počátečních cvičení s předškolními dětmi v TJ Spartak ZEZ 

Rychnov nebyla vždy jednoduchá a přímočará, výsledky potvrzují, že zaujatost pro práci a 

určitý druh zarputilosti při prosazování cílů přinášejí vskutku dobré výsledky.   

     

     

Web v novém    

     

25. října byly spuštěny nové webové stránky města, ale s částečným omezením v oblasti 

diskusního fora a komentářů. To proto, že právě tyto kapitoly byly některými „přispěvateli“ 

zneužívány k napadání a osočování spoluobčanů.         

 

     

Retro video party   

     

Plakáty umístěné po celém Rychnově a zvláště pak v obchodech i Rychnovském zpravodaji 

zvaly zájemce na retro video party DJ M. Raise 26. října do sálu místní Besedy. Program 

vystoupení se nesl v duchu akcí, které pan M. Rais v Rychnově koná. Jako pozlátko pro 

zájemce si přizval skupinu ABBA STARS. Panu M. Raisovi se i tentokrát podařilo dostat do 

našeho města kvalitní soubor a obohatit společenský život. Mezi velké klady pana Raise patří, 

že se podílí na všech akcích, které pro rychnovské děti pořádá občanské sdružení Rychnováci 

dětem.  
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky   

    

Nejvýznamnější událostí letošního roku se nesporně vedle volby prezidenta republiky na 

počátku roku staly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 25. 

a 26. října. Byly důsledkem pádu vlády po abdikaci jejího předsedy 17. června. Součástí 

politických změn bylo i vypsání nových voleb do Poslanecké sněmovny České republiky. Pro 

termín tohoto aktu se prezident republiky M. Zeman rozhodl zhruba dva měsíce před výše 

uvedeným termínem. Předvolební kampaň byla teoreticky krátká, ale politické strany se na ni 

připravovaly více než dva roky. Volební průzkumy ukazovaly na jednoznačné vítězství 

sociální demokracie, která se opájela nadějí na menšinovou vládu, jež měla vzejít z 

jimi předpokládaného více než třicetiprocentního volebního vítězství s tichou podporou 

Komunistické strany Čech a Moravy. Ve své pokračování věřili i politici pravicových stran, 

zvláště pak TOP 09 s výřečným M. Kalouskem a ODS, jež vsadila na M. Němcovou. Leč 

volební výsledky potvrdily, že voliči mysleli jinak, než si to přáli politici a ukazovaly 

prognózy. V předvolebním období se do popředí voličů stále intenzivněji dostávala nová 

uskupení, zvláště ANO 2011 miliardáře A. Babiše, oblibu získávalo hnutí Úsvit T. Okamury 

s členskou základnou, která se dala spočítat na prstech obou rukou a ještě by zbylo. Své místo 

v poslaneckých lavicích si nakonec vybojovala i KDU ČSL. Voliči dali rovněž značné 

množství svých hlasů i kandidátům KSČM. Na kandidátských listinách se zaregistrovali 

představitelé dvaceti čtyř stran a hnutí. Ve všech čtrnácti krajích však volilo sedmnáct 

uskupení.  

K volbám mohlo přijít v rámci republiky 8, 57 milionů občanů, z toho 4, 44 milionu žen. 

Povolební sčítání ukázalo, že přece jen, byť s odřenýma ušima, ve volbách zvítězila ČSSD 

s 20,45 %, před hnutím ANO 2011 s 18,65 %, třetí byla KSČM se 14,91 %. Do Poslanecké 

sněmovny se probila TOP 09 s 11,99 %, dále ODS se 7,72 % hlasů spolu s Úsvitem se 6,88 % 

a peleton úspěšných do tohoto vrcholného orgánu republiky uzavřela KDU ČSL se 6,78 %. 

V praxi to znamenalo, že ČSSD získala padesát poslanců, hnutí Ano čtyřicet sedm a KDU 

ČSL křesel celkově čtrnáct. Právě tyto strany vytvořily koalici, která tak dosáhla pohodlné 

nadpoloviční většiny z dvousetčlenného poslaneckého sboru. Pak následovala dlouhá a složitá 

jednání o ustavení nové vlády, čímž byl po delším čase pověřen prezidentem republiky 

předseda ČSSD B. Sobotka. O složení funkcionářského sboru Poslanecké sněmovny ČR měli 

jiné názory především pravicoví poslanci.   

Na počátku října upřesnil starosta našeho města konání voleb i u nás. Vytvořeno bylo jedno 

volební středisko v zasedací síni. Sem museli vážit cestu i občané z Dobré Vody a Pelíkovic. 

K volbám se dostavilo 63,62 % oprávněných voličů města. Jednoznačným vítězem se stalo 

hnutí ANO s 24,83 %, následovalo TOP 09 se 17,22 %, pak byla ČSSD s 12,84 %, KSČM 

získala 12,54 %, ODS 8,99 %, Úsvit 7,99 %, po nich Piráti a až na 8. místě KDU ČSL. 

Znamená to, že ze sedmi stran a hnutí, které se dostaly do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR, v našem městě neuspěla pouze KDU ČSL.     

Jablonec patřil ANO s 24,23 %, druhá ČSSD získala 15,57 %, TOP 14,92 %, následovaly 

KSČM s 11,36 %, ODS si sáhla na 9,55 % a Úsvit získal 7,42 %. V Liberci byla situace 

obdobná. Za Babišovým Ano s 23,44 %, obsadila 2. místo TOP 09 s 18,94 %, následovala 

ČSSD s 15,21 %, pak KSČM s 11,46 %, ODS měla pouze 6,43 % a Úsvit 6,19 %. 

Parlamentní volby ukázaly, že si lid naší země přeje skutečnou změnu.   

       

     

Padají stromy   

     

Uvolnění procesu okolo kácení stromů využívají občané k tomu, aby se zbavovali vzrostlé 

zeleně, o které se domnívají, že jim přidělává práci, stíní, je nebezpečná pro okolí nebo se jim 
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prostě nezdá. V Rychnově padla celá řada stromů, které by asi za předchozích nařízení nikdy 

nemohly být smýceny. Dne 27. října byl odstraněn vysoký smrk v ulici Spojovací. Na obranu 

majitele je však třeba říci, že jeho krok byl motivován oprávněnou obavou, že by v případě 

pádu strom poškodil řadu domů v okolí. Protože by klasická forma kácení mohla naplnit jeho 

obavy, pomohl jeřáb. Z jeho ramene zkušení pracovníci odřezávali kmen kus po kuse a tyto 

části i s větvemi bezpečně snesli k zemi.  

 

     

Martinské světýlkování   

     

Svatý Martin je v lidové tvorbě připomínán v nejrůznějších pranostikách, v posledních letech 

mu je připisováno i tzv. světýlkování. Právě okolo sv. Martina proběhly v městské knihovně 

dvě akce. 7. listopadu připravila paní knihovnice R. Chloubová v prostorách knihovny ve 

spolupráci s paní M. Rossenbaumovou pracovní dílnu. Zájemci se učili šít panenky a 

nejrůznější skřítky, kteří doprovázejí i dnes život dětí. O dva dny později se sešli zájemci 

v knihovně opět. Tentokrát v rámci akcí Dětského klubu Kamarád. Spolu s paní L. Vagai 

vyráběli přítomní tradiční listopadové lampičky. Pracovní činnosti byly doprovázeny 

společným zpíváním, opomenuty nebyly ani hry a drobná cvičení. Nechyběla ochutnávka 

martinských rohlíčků. Svatý Martin totiž v minulosti býval i dnem, kdy se se svými hospodáři 

loučili námezdní dělníci, kteří za svoji práci dostávali dohodnutou mzdu, pohoštění a 

výslužku na cestu.   

 

     

Prodej knih  

     

Od 13. listopadu probíhal v knihovně i předvánoční prodej knih, který souvisel i s akcí Den 

pro dětskou knihu. V předposlední den listopadu si přítomní mohli vytvořit dle svých představ 

postavičku Igráčka. Dostal se jim do rukou pouze ve své základní bílé barvě a pak už jen 

záleželo na výtvarném cítění, zda tato figurka dostala barevnou podobu, či byla „obléknuta“ 

do pestrobarevných textilií nebo jiných materiálů.   

 

     

Nové osvětlení v ulici Spojovací   

     

Přibližně v polovině listopadu zcela zkolabovalo veřejné osvětlení v ulici Spojovací. Pod 

vedením pana Z. Pivrnce byly provedeny potřebné výkopy a do nich vloženy nové kabely. Po 

instalaci sloupů veřejného osvětlení a svítidel i tato poněkud ponurá ulice dostala potřebnou 

dávku luxů jistě ku prospěchu procházejících.   

 

     

Rozšiřují sortiment nabídek   

     

Předvánoční dny jsou obdobím, kdy řada lidí nehledí tak silně na to, jak utratí peníze. Toho 

jistě využívají nejrůznější podnikatelé. K nim jistě patří i masérka Studia L. I. Relaxx paní H. 

Uhlíková. Rozšířila svoji nabídku masáží, které mohli zájemci zakoupit pro své blízké i pod 

vánoční stromeček. Na reklamních letáčcích, které zaplavily město, nabídla například masáže 

s kokosovým panenským olejem a čokoládou, masáž s mořskými řasami, či masáž s luxusním 

olejem z granátových jablíček, nebo s olejem z okvětních lístků bulharských růží. Co masáž 

to 330 - 360 korun za hodinu. Inu, jak říkali staří lidé: „Kdo umí - umí“. Kdo chce něco 

výjimečného, musí na to mít.           
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Vánoční strom   

      

Letošní vánoční strom doputoval na náměstí našeho města již 21. listopadu. Ale k jeho 

slavnostnímu rozsvícení došlo v podvečerních hodinách 3. prosince. Rovněž letos jsme patřili 

k místům, která na okrese rozsvěcují vánoční strom jako první. V průběhu akce zazněly 

v podání rychnovských dětí vánoční písně a koledy. Líbily se i jablonecké Berušky, které 

rozhodně patří v Rychnově k dobře známým skupinám. Děti z mateřské školy se prezentovaly 

svými výrobky z keramické hlíny, které při rozsvícení byly prodávány zájemcům. Nechybělo 

ani občerstvení, o které se postarali stánkaři. I ulice především v prostoru náměstí byly 

vánočně vyzdobeny. Výzdoba postupně vyrůstala v celém městě. Nepsaně mezi sebou 

soutěžili především majitelé domů Na Zálesí. Ale i v řadě ostatních míst se v podvečerní době 

období adventu rozzářily alespoň sedmiramenné svícny. Trochu jiné starosti měli se svým 

stromem v Jablonci nad Nisou. I oni rozsvěcovali dosti brzy, ale silný vítr, který se prohnal 

z 5. na 6. prosinec ulicemi statutárního města, vykonal své. Ráno byl strom i se slavnostní 

výzdobou na zemi. Za krátký čas se na náměstí před radnicí objevil nový. Tentokrát 

v naprosté tichosti a bez slavnostních akcí. Oba stromy zajistili z prostor u svého svatostánku 

v Máchově parku jablonečtí baptisté.    

 

     

Komici, s. r. o.   

     

            Sál Besedy patřil 23. listopadu vystoupení skupiny Komici, s.r.o., kterou tvoří M. Knoor, T. 

Matonoha a v poslední době oblíbený Lukáš Pavlásek. Komiky přivedla do Rychnova 

umělecká agentura Dirami, která se stala i průvodcem večera. Po vystoupení komiků se 

v rámci vstupného 250,- Kč mohli přítomní obdivovat kumštu DJ M. Raise při jeho 

videodiskotéce a doprovodných akcích, o kterých jsem se již zmiňoval v jiných zápisech.    

 

     

Setkání seniorů   

     

27. listopad patřil přibližně šedesáti seniorům, kteří se sešli na akci připravené z popudu MěÚ 

a SPOZ města v odpoledních hodinách v sále Besedy. Zde pro ně organizátoři zajistili 

vystoupení cimbálové muziky Dušana Kotlára a jeho sólistů z nám blízkého Liberce. Hezké a 

přitažlivé bylo vystoupení polských folklorních skupin Wesola gromadka a Nezapominajky,  

které naši občané znají z Rychnovských kulturních dnů. Členky SPOZ připravily pro 

přítomné seniory i drobné občerstvení. Byla to jistě vhodná reakce na připomínky některých 

dříve narozených občanů města, především těch, kdož  žijí v pečovatelském domě.     

  

     

Rychnovské trio v Jablonci    

    

Jen čas od času se v Rychnově setkáváme při vystoupeních se skupinkou tří žen, které tvoří 

výše zmíněný sboreček. Trio vede, jak jsem se již několikrát v kronice zmínil, paní Olga 

Valentová. O co méně vystupují v Rychnově, o to více je znají v okolí včetně Jablonce. O 

jejich zaujetí pro písňovou tvorbu, a to nejen sakrální, jsem již v kronice psal. Letos 

s úspěchem vystupovaly 1. prosince při adventní neděli v kostele sv. Anny. Jablonecké 

zaujaly. Ač nenápadné, šíří dobré jméno města svými neokázalými, ale kvalitními 

vystoupeními. I v jejich případě platí, že doma člověk nebývá prorokem.   
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Televizní reportáž   

     

Dne 2. prosince mohli televizní diváci zaznamenat reportáž o problematické křižovatce, která 

z našeho města směřuje jednak na Liberec, jednak na Prahu, kde došlo k celé řadě dopravních 

nehod. Rovněž zastupitelé našeho města měli možnost se vyjádřit k plánovaným úpravám 

prostoru.   

                                                             

                                                              

Prodej věcí vojenského charakteru   

     

3. prosince mířily kroky nejednoho z mužů na náměstí, kde prodejce ve svém stánku nabízel 

věci vojenského charakteru. V nabídkovém letáčku psal především o vojenském oblečení 

nejrůznějšího druhu a pochopitelně i o materiálech, které patří k vybavení vojáka. Většinou 

však zájemci odcházeli zklamáni. Sortiment zboží naprosto neuspokojil. Potěšeni snad byli 

jen někteří mladíci z nabytých nožů a vojenských lopatek.  

 

     

Mikuláš  

     

Letošní oslavy tohoto světce, který sluje již po staletí svojí dobrotou a snahou naplňovat přání 

všech, především dětí, byly ve městě konány 7. prosince v sále restaurace Beseda. Jejich 

organizace byla v rukou občanského sdružení Rychnováci dětem, kterým se po celý rok 

úspěšně dařilo pro děti, a to nejen z Rychnova, konat řadu akcí. Mikuláš byl pomyslným 

bonbónkem jejich činnosti. Již v brzkých odpoledních hodinách přicházeli do Besedy 

nejrůznější čerti a čertící spolu s anděly. Zde na ně čekaly nejrůznější hry a soutěže, které 

vyvrcholily volbou nejkrásnějších masek a příjezdem Mikuláše se svým čertovsko - 

andělským doprovodem. Zvláště čerti se vskutku činili, ale vše zcela napravil dobrotivý 

Mikuláš a jeho něžní průvodci - andělé. Pochopitelně že všechny děti byly obdarovány 

drobnými dárky. Po celou dobu akce hřměla sálem hudba, při níž děti předváděly vskutku 

fantastické taneční kreace. Hudbu opět míchal od svého pultu osvědčený DJ pan Rais 

z uskupení Dirami. Po Rychnově však procházely i skupinky dětí oblečených do tradičních 

obleků protagonistů podvečera Mikuláše, čerta a andělů. Obyčejně je „nadháněla“ skupinka 

jejich vrstevníků. Mikuláše si nedají vzít ani děti v mateřské škole a nižších třídách školy 

základní. Čas od času lze vidět různé inzeráty většinou adolescentů, kteří nabízejí své 

„služby“ přímo v  rodinách. Někdy tuto činnost nahradí raději dospělí příbuzní.  

  

     

Zájezd do Polska  

     

Prakticky v předvečer letošních vánočních dnů vyrazil z našeho města do družební polské 

oblasti autobus. Zájemci se zde zúčastnili tzv. „vigiliového koncertu“, který v naší oblasti 

není příliš znám. V jeho průběhu vystoupily ve slavnostně a vánočně vyzdobeném sále se 

svým programem místní skupiny. Z našich se dobře ukázaly děti ze školního souboru.   

 

    

Akce v knihovně  

     

Období před dny Vánoc byly v naší knihovně vyplněny zajímavými akcemi. 11. prosince se 

již v dopoledních hodinách sešli stoupenci Dětského klubu Kamarád na adventním andělském 

setkání. V jeho průběhu se přítomní seznámili s tím, co vlastně advent je a jaký má význam 
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pro křesťany. Na programu byly i vánoční koledy, nejrůznější říkánky a hry. Účastníci se 

naučili vyrábět zápichy do květináčů v podobě stromečků, vyráběli čertíky z papírových 

sáčků. Přátele jistě potěší i vánoční blahopřání prováděná bramborovými tiskátky. Mezi 

účastníky se zčista jasna objevil i nebeský anděl. O dva dny později se dospělí mohli 

v knihovně naučit ve výtvarné dílně vyrábět i vánoční průhledné hvězdy. Ty nedílně provázejí 

vánoční dny u našich příhraničních sousedů v Německu v oblasti, kde sídlí potomci 

Lužických Srbů. Jejich většinou červenavý svit nemůže chybět stejně jako typická vánoční 

štola v žádné z jejich domácností. Většinou je vyrábějí podomácku ženy, do tajů výroby se 

záhy zasvěcují i děti. Obě akce v knihovně zajišťovaly pí. R. Chloubová a L. Vagai. O 

rozsvícení světel betlémských píši na jiném místě.    

 

     

Česko zpívalo koledy  

     

Zajímavou akcí, která měla propojit občany celé republiky, bylo zpívání koled. Ve dnech 11. 

a 12. prosince se v celém Česku sešlo na 280 místech přes čtyřicet tisíc lidí. Údajně se měla 

tato setkání konat i v cizině, kde naši občané žijí, ať se již jednalo o Mnichov, Madrid či jiná 

města. Právě v těchto prosincových dnech zněly klasické koledy - Narodil se Kristus Pán, 

Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce valaši, Štědrej večer nastal. Účastníci si s chutí zazpívali 

i jiné oblíbené vánoční písně umělé. Všude panovala dobrá přátelská nálada. Na Jablonecku 

se zpívalo v Intersparu i v Domě vína, vesele si zazpívali starší občané v Domově důchodců 

v Jabloneckých Pasekách stejně jako děti v mateřské škole Mšenánek v jabloneckém Mšeně. 

Zpěv se nesl do daleka i od janovského kostelíka. Pokud je mi známo v Rychnově taková 

akce neproběhla. Přesto se i u nás společně již zpívalo. Podobnou akci zpívání zcela 

náhodných účastníků připravili kolem roku 1990 v našem městě manželé J. a B. 

Černohousovi, ale při jiné příležitosti.     

     

     

Prodej domu č. 460          

     

Po letech hledání možností, jak využít stále více a více chátrající budovu č. 460 - bývalý 

rychnovský hotel a později i nájemní dům (prodej, oprava a využití ve prospěch kulturní a 

zájmové činnosti ve městě až po zbourání) - dospěli zastupitelé 16. prosince k závěru uzavřít 

se zájemcem o jeho koupi panem R. Machalou smlouvu o smlouvě budoucí v záležitosti 

prodeje budovy a k ní náležejících pozemků za následujících podmínek - cituji ze zápisu  

jednání: „Zastupitelstvo města schválilo záměr uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní ve 

věci prodeje objektu č. 460 včetně pozemků č. 40 o výměře 561 čtverečných metrů, dále č. 41 

o výměře 276 metrů čtverečných a č. 42 o výměře 248 metrů čtverečných v k.ú. Rychnov u 

Jablonce nad Nisou panu Romanu Machalovi za cenu padesáti tisíc korun s tím, že celá kupní 

cena bude složena jako záloha při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí. Podmínkou uzavření 

budoucí kupní smlouvy bude rekonstrukce prodávaného objektu do stavu kompletního 

dokončení obnovy obvodového pláště budovy, komplexní opravy nosných zdí a veškerých 

společných částí budovy a kolaudace nejméně jedné bytové jednotky. Smlouva o smlouvě 

budoucí bude obsahovat sankce při nesplnění podmínek uzavření budoucí smlouvy, a to ve 

výši investovaných prostředků ze strany kupujícího s navýšením padesáti tisíc korun, které 

bude možno započíst proti složené záloze na kupní cenu. Zastupitelstvo města si vyhrazuje 

právo schválit konečné znění smlouvy o smlouvě budoucí.“ Zdá se, že by mohlo být o této 

bývalé chloubě rychnovského stavitelství s konečnou platností dobře rozhodnuto. 

Neorenesanční stavba Rychnovský dvůr, někdy také Pietsch, z roku 1888 by mohla nabýt své 

staronové podoby.   



 52 

Problémy se svahem v Lužické ulici a u kruhového objezdu   

    

Letošní enormní srážky přinesly řadu problémů nejen jednotlivým občanům, ale příslušným 

orgánům města. V Lužické ulici se vlivem dešťů utrhl svah a ohrozil tam stojící nemovitost. 

Více než půl roku se táhnoucí úsilí po řešení situace dospělo k závěru až počátkem měsíce 

prosince, kdy k realizaci oprav s cílem zabezpečit svah proti dalším možným sesuvům byla 

vybrána firma M – Silnice, a.s. Vlastní práce však budou prováděny až na jaře příštího roku, 

jak rozhodli zastupitelé. Na dokončení nutných výsprav komunikace a opravy poškozeného 

ocelového zábradlí na kruhovém objezdu při vjezdu do Rychnova byla uvolněna městem 

částka šedesát čtyři tisíce.   

  

     

Vánoční besídka žáků školských zařízení   

     

18. prosince předvedli v sále restaurace Beseda svoji tradiční vánoční besídku žáci našich 

školských zařízení. Celý večer se nesly ze sálu především vánoční písně, děti ukázaly i řadu 

scének, které se svými učiteli nacvičily. Přítomní rodiče, kteří zcela zaplnili sál, pochopitelně 

nešetřili potleskem, který hřál srdce účastníků.   

 

     

Církevní Vánoce   

     

Vánoční svátky jsou jednou z nejvýznamnějších událostí roku nejen mezi věřícími, ale i  těmi, 

kdož v narození Ježíše příliš nevěří. I letos se na nich výraznou měrou podílely všechny 

křesťanské církve, které na Jablonecku působí. Nejaktivněji ze všech se však angažovala, jak 

je dáno tradicí, římskokatolická církev. Rovněž i v našem městě proběhla celá řada 

bohoslužeb. První byly na čtvrtou adventní neděli 22. prosince. Ve slavný den Slavnosti 

Narození Páně se v našem kostele sešli 24. prosince ve dvacet dvě hodiny nejen věřící, ale i 

celá řada občanů, kteří jsou zvyklí v tento podvečer vyslechnout slova boží. 29. prosince 

proběhl již v časných ranních hodinách obřad žehnání manželům, na Nový rok bohoslužba 

Slavnosti Matky Boží. Rychnov patřil k místům, kde se letos konalo hned po Jablonci nejvíce 

vánočních náboženských obřadů.     

     

     

Vyrostou u nás provozní haly firem Alfasped a Jablotron?  

     

Na prosincovém zasedání rady předložily své vize o výstavbě provozních hal v katastru 

našeho města jablonecké firmy Jablotron a Alfasped. Mají zájem o prostory před sjezdem do 

města. Pochopitelně, že by v případě jejich výstavby došlo nejen k nárůstu hluku, který by 

částečně ovlivnil životní prostředí, ale i zvýšení smogu vlivem přijíždějících nákladních aut. 

Neopomenutelnou je i skutečnost, že se v těchto místech nacházejí stavební parcely pro další 

výstavbu v části za kostelem. Radní si vyžádali některé další podrobnosti, a tak o osudu 

možné výstavby hal rozhodne až příští rok.   

 

     

Světlo betlémské   

     

Mezi zcela nové zvyky, které přicházejí v posledních desetiletích nejen do velkých měst a 

církevních zařízení, ale i míst menších, je zapalování lucerniček od betlémského světla, které 

musí vykonat dlouhou cestu světem. Nositelem této myšlenky jsou skauti a skautky celého 
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světa. V letošním roce přinesli do našeho města symbolický oheň, který spojuje 

v předvánočním období lidi celého světa, vodní skauti a skautky z Jablonce nad Nisou. 

Rychnovští občané, ale nejen oni, měli možnost zapálit své lucerničky a zažehnout plamen 

všelidské lásky v naší městské knihovně 22. prosince v odpoledních hodinách.    

 

     

Vánoční turnaj v kopané 

     

I letos proběhl ve sportovní hale města 26. prosince tradiční vánoční turnaj v kopané. 

Vzhledem k velkému počtu zájemců byl turnaj rozdělen do dvou kategorií. Tu první tvořily 

kolektivy bez věkového omezení, druhá pak byla vyčleněna pro hráče, kteří dovršili čtyřiceti 

let. Ač cílem není jen vítězství, ale dobře se pobavit v dobré partě hráčů a možná i snaha 

shodit nějaké to deko z přemíry vánočních jídel, hráči se vůbec nešetřili. Pořadatelé se svého 

úkolu zhostili opět velmi dobře po technické stránce, za startovné připravili pro účastníky 

nejen ceny, ale i občerstvení. Byť občas mezi hráči jiskřilo, protesty podány nebyly.   

 

     

Předsilvestr DJ Mirka Raise 

      

27. prosince uspořádal pro své fandy a zájemce o dobrou hudbu předsilvestrovskou rozcvičku 

DJ Mirek Rais z agentury Dirami. Pan Rais neúnavně po celý rok přiváděl mezi zájemce 

hudební skupiny a zpěváky, kteří by zřejmě do Rychnova nikdy nezavítali. Nejinak tomu bylo 

i při této akci, kdy mu sekundovala exotická skupina tří žen a jednoho muže snědé pleti  

Boney M Party Group end Brasil Show. Je mu nutno poděkovat i za pravidelný hudební 

doprovod při akcích, které pro děti z Rychnova a nejen pro ně organizuje občanské sdružení 

Rychnováci dětem.  

 

     

Silvestr    

     

Občané města se rozloučili se starým rokem 2013 ohňostroji, které křižovaly oblohu již od 

podvečerních hodin. Oslavy vyvrcholily zhruba hodinovým gejzírem raket a dělobuchů  

krátce před půlnocí. Nejvíce raket vyletovalo z míst soustředěné bytové výstavby. Podle 

rozsvícených oken domů včetně panelových lze usoudit, že většina občanů trávila poslední 

den roku doma, zřejmě však v kruhu dobrých přátel. Zastupitelé, pracovníci města a 

organizací se se starým rokem loučí, jak je tomu již celou řadu let zvykem, společným 

posezením v některém z pohostinských zařízení. Letos bylo konáno 27. prosince v restauraci 

U Kalicha.   

 

     

Ceny základních životních potravin   

     

Každoročně se zmiňuji o cenách potravin, které vedle energií dominují v přehledu nejčastěji 

sledovaných ukazatelů rodinných rozpočtů. V oblasti výroby masa v porovnání s loňským 

rokem došlo k poklesu o 2,4 %  a nákupu mléka o 2,32 %. Jisté, že na straně druhé rostly ceny 

zvláště u masa drůbežího, a to o plných 7,11 %, vepřové zdražilo o 2,6 %, nárůst cen 

hovězího o 0,5 % se ukazuje jako zanedbatelný. Nejvíce ze sledované zemědělské produkce 

zdražilo mléko, totiž o plných 7,8 %. Dle statistiků měl být litr prodáván v průměru za 9,37, - 

Kč, v loňském roce o dvě koruny méně. Nevím, kde statistici „nakupovali“, ale s takovými 

cenami jsem se v obchodech setkal pouze při občasných slevách v obchodních řetězcích. A co 
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teprve ceny mléčných výrobků včetně doporučovaných běžných sýrů i vychvalovaných 

jogurtů, o máslu ani nemluvě. Ceny zeleniny se v porovnání s loňským rokem zvýšily o 22,4 

%. Pohonné hmoty narostly o 2,6 %. Mobilů se na trhu ocitlo zřejmě hodně. Jejich cena se 

snížila o 18,2 %, telefonní a textové služby o 9 %. Občany, kteří využívají ve svých 

domácnostech zemní plyn, jistě potěšilo jeho snížení o 7 %. Koncem roku prakticky zdražilo 

vše včetně techniky. Co přinese devalvovaná koruna obyčejným lidem, bez statisícových 

příjmů, ukáže teprve příští rok. Ale již nyní devalvace koruny vůči euru pronesena systémem 

„keep smiling“ ústy generálního ředitele České národní banky v listopadu letošního roku, 

nevěstí nic dobrého. Dle analytiků se životní úroveň občanů republiky od roku 2010 neustále 

vzdaluje průměru Evropské unie. Parita kupní síly však klesá již od roku 2009. Loni byla 

Česká republika na 79 % životní úrovně celé Evropské unie. V porovnání se „starými 

zeměmi“ EU pak jen na 72,5 %. Na straně druhé naše republika zůstává v Evropské unii zemí 

s nejnižším rizikem chudoby a sociálního vyloučení. Ale Česko rovněž patří k zemím se 

značně velmi nízkým zadlužením - dle analytiků na třetím místě.   

 

     

Ceny benzinu na rychnovské pumpě    

     

Ceny pohonných hmot dnes zajímají značnou část občanů naší republiky. Dopravních 

prostředků totiž neustále přibývá a jejich majitelé při krmení svých „přibližovadel“ musejí 

sahat stále hlouběji do kapes. Většina rychnovských řidičů využívá možností tankovat 

pohonné hmoty přímo v našem městě. Ceny nafty zde dosáhly během roku v průměru 

35,579,- Kč za litr. Řidiči platili nejméně v květnu 34,32,- Kč za litr, dále v červnu 34,84 a 

dubnu 34,99 korun za litr. Nejhlouběji sáhli do peněženek v září, kdy za litr zaplatili 36,32 

koruny, pak v srpnu 36,22 a v červenci 35,92. Nejlacinější natural byl v květnu, kdy tankující 

řidič platil 35,35 korun, dále v lednu 35,38 a v listopadu, kdy litr stál 35,59 koruny. Nejvíce 

řidiči platili v srpnu v průměru 35,59 koruny, dále v měsících září 36,55 a březnu 36,37 

koruny za litr. Celoroční průměr u naturalu činil 35,938,- Kč za litr. Rozdíl mezi naftou a 

naturalem činil 0,359 koruny. Rychnovská benzinka, ač nepatřila mezi vyloženě nejlacinější 

pumpy na Jablonecku a Železnobrodsku, výší cen v průběhu letošního roku v porovnání 

s cenami celostátními uspokojila.     

 

     

Nezaměstnanost ve městě   

     

Nezaměstnanost je stálou hrozbou pro statisíce občanů republiky. O její výši jsem se již 

zmiňoval v celkovém přehledu na začátku kroniky. V našem městě v porovnání s předchozími 

léty nedochází v této oblasti ke zhoršování situace. Dle výkazu Úřadu práce v Jablonci nad 

Nisou bylo koncem roku v Rychnově sto třiadvacet nezaměstnaných (toho šedesát dvě ženy). 

Na základě nové metodiky, která v porovnání se starou snižuje procento nezaměstnanosti, to 

představuje pouhých 5,9 % občanů ve věku 15 – 64 let. Pro srovnání uvádím, že ve 

statutárním městě Jablonec nad Nisou jsou bez práce 6,2 % občanů a na celém bývalém 

Jablonecku pak 6,4 %.   

                     

     

Kriminalita v České republice   

     

Letošní masová amnestie promulgovaná emeritním prezidentem republiky V. Klausem, otcem 

zakladatelem ODS, se ukázala mimo běžnou kriminalitu po roce v plném světle, ne však 

v kladném, ale záporném slova smyslu. Zločinnou činností byly v průběhu roku napáchány 
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škody ve výši cca dvaceti devíti miliard korun. Teoreticky to znamená, že jeden každý občan 

republiky včetně zlodějů byl okraden zhruba o tři tisíce korun. Přes výše uvedené číslo mnozí 

odborníci mluví o hodnotě cca trojnásobné. Kriminalita se týkala především oblasti 

hospodářské a majetkové. Takřka 40 % lidí z 6 317, kteří byli na počátku roku v souvislosti 

s Klausovou milostí propuštěni, bylo znovu postaveno před soudy za spáchání celkového 

počtu pěti tisíc tří set trestných činů. Jen v Praze se toto číslo blížilo tisícovce. V průběhu roku 

byla v Libereckém kraji řešena čtyři násilná úmrtí. Nejbrutálnější vraždu spáchala žena na své 

čtyřleté dceři. Nepodařilo se odhalit strůjce vraždy důchodce ve věku čtyřiasedmdesát let. Že 

je možno plánovat vraždu i ze žaláře, prokázal nechvalně známý násilník lékař Barták.     

 

     

Výsledky absolventů základních škol  

     

Čeští žáci, kteří opouštějí lavice základních škol, jsou nejkritičtější vůči své škole ze všech 

žáků v civilizovaných zemích na celém světě. To prokázala mezinárodní studie organizace 

PISA. Stejný výzkum ukázal, že v jiných zemích se vztah zlepšil. Čeští žáci se propadli až na 

celosvětově poslední místo. Naproti tomu došlo ke zlepšení v přírodovědných předmětech. 

Svými matematickými znalostmi se zařadili dle žebříčku OECD do celosvětového průměru. 

Kladný posun byl zaznamenán i v oblasti čtenářských dovedností. Přes některé dílčí úspěchy 

je situace v českém školství obrazem neustálých změn v systému vzdělávání. Lze si jen přát, 

aby se vyučující mohli plně věnovat své výchovné a vzdělávací činnosti, a to nejen za 

podpory státních institucí, ale i rodičů.  

 

     

Kolik nás v letošním roce v Rychnově žilo   

     

Rovněž i letošní rok přinesl pozvolný trend nárůstu počtu obyvatel města. Ke konci roku 2012 

nás žilo ve městě 2 657. V průběhu letošního roku se do města přistěhovalo devadesát občanů 

(čtyřicet jeden muž a čtyřicet devět žen). V tomto období se narodilo celkem třicet dětí 

(čtrnáct chlapců a šestnáct dívek). Celkový přírůstek činil sto dvacet občanů. Za toto období 

se odstěhovalo osmdesát osm občanů (pětatřicet mužů a třiapadesát žen), zemřelo čtrnáct 

seniorů (osm mužů a šest žen). Za rok 2013 tak činil úbytek obyvatelů sto dva. 

Z předcházejícího plyne skutečnost, že se za rok 2013 zvýšil počet obyvatel o osmnáct a na 

konci roku dosáhl 2 675 občanů obojího pohlaví.   

     

     

Kulturní dění ve městě   

     

Letošní rok přinesl do našeho města celou řadu kulturních akcí. O některých jsem se zmínil 

v předchozích částech zápisu. Nadále byla organizována Hudebním klubem Bažina koncertní 

činnost, na MěÚ pak konány výstavy. V průběhu roku Bažina připravila pro zájemce celkem 

deset hudebních vystoupení, která vyslechlo sedm set osmdesát sedm platících diváků. 

Průměrný počet posluchačů o hudební produkci činil necelých sedmdesát devět. Toto číslo 

naplnilo šest vystupujících skupin. Nejvyšší počet zájemců se sešel na koncertu V. Mišíka – 

sto sedmapadesát, následovaly Krausberry s návštěvou sto dvaceti osmi platících posluchačů 

a pomyslný bronzový stupínek návštěvnosti obsadila v Rychnově stále oblíbená Devítka s 

osmdesáti osmi zájemci o jejich vystoupení. Šestici nejlepších letošních skupin uzavřel co do 

nejvyšší návštěvnosti díky zpěváku Zichovi v letech minulých v Rychnově a okolí oblíbený 

Spirituál kvintet. Zcela propadl v zájmu posluchačů Slávek Janoušek, kterého vyslechlo pouze 
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třicet lidí, podobně dopadlo Schodiště se třiceti sedmi a Pavlína Jíšová s návštěvou čtyřiceti 

pěti zájemců.  

Pro úplnost uvádím, že Slávek Janoušek koncertoval 25. ledna (návštěva třicet), Luboš 

Pospíšil a 5P 15. února (třiaosmdesát návštěvníků), Pavlína Jíšová 22. března (čtyřicet pět 

zájemců), Krausberry 19. dubna (sto dvacet osm zájemců), AG Flek 24. května zhlédlo 

padesát šest ctitelů jejich hudby, Samson Lenk vystupoval 14. června před pětaosmdesáti 

diváky, Spirituál kvintet 27. 9. navštívilo sedmdesát osm milovníků hudby, na skupinu 

Schodiště našlo cestu do Besedy 18. října sedmatřicet návštěvníků, V. Mišík vystupoval 15. 

listopadu před největší letošní návštěvou sto padesáti sedmi zájemci a Devítka přilákala 

v prosinci osmdesát osm hudebních fandů.  

   

     

Výstavní činnost   

     

V zasedací síni města proběhlo rovněž deset výstav za účasti devíti set třiceti sedmi      

návštěvníků, kteří se zapsali do pamětní knihy. V průměru na každou z nich přišlo téměř 

čtyřiadevadesát zájemců. Účast byla pochopitelně vyšší, ne každý návštěvník se podepsal.   

Dobré renomé u nás mají dlouholetí vystavovatele bratři P. a P. Wohlovi, kterým se do 

pamětní knihy zapsalo sto třicet osm návštěvníků. Sto sedmnáct návštěvníků přišlo dle 

návštěvní knihy na výstavu B. Míče. Jen o tři méně milovníků umění obdivovalo práce Mgr. 

H. Schmiedové, těsně pod stovkou zůstala výtvarnice D. Loumová se svými pastely. Na 

opačné straně se ocitl fotograf T. Hoďák, za jehož pracemi přišlo do výstavní síně padesát 

osm zájemců, a podobně i rychnovská rodačka MgA. M. Dostrašilová, která zaznamenala 

šedesát šest podpisů.    

První letošní výstavu ve dnech 19. ledna až 1. února měla dvojice fotografů D. Lühringová a 

V. Novotný. Objevily se fotografie krajiny i krajinné detaily. Na výstavu přišlo dle zápisů 

devadesát sedm zájemců, kteří ji přijali s dobrým ohlasem, o čemž svědčí zápisy v pamětní 

knize. Mohli jsme číst: „Krása střídá nádheru“, jiný účastník se vyjádřil: „Jsem překvapen, co 

všechno se dá vyfotit“. Další se vyznal: „Krásná zátiší, ale zaujaly mě nevšední krajiny“. 

Německý návštěvník poznamenal: „Sehr schöne aufnamen Lühringová + Novotny“.   

I druhá výstava zahrnovala fotopráce. Výstavu připravil T. Hoďák ve dnech 16. února až 1. 

března a nazval ji zajímavě „Krásy moravského Betléma“. Jeden z jeho padesáti osmi 

návštěvníků poznamenal: „Moc krásná výstava, nádherné fotky. Ať žije Štrambersko!“ Tím 

odhalil, odkud autor čerpal.   

Karel Janák předvedl svá díla inspirovaná přírodou ve dnech 16. až 29. března. Proto ji také 

nazval „Inspirace přírodou“ – kresby a obrazy. Navštívilo ji dle pamětní knihy celkem 

třiadevadesát občanů. Jejich reakce byly vesměs kladné, o čemž svědčí například: „Jako vždy 

úžasné – blahopřeji“ nebo: „Obrazy se mi moc líbily, váží se ke zdejšímu kraji“. Na vernisáži 

mu zahrálo Řehečské kvarteto a zřejmě rádo. Vždyť napsalo: „Děkujeme za pozvání. Bylo 

nám ctí zahrát u příležitosti vernisáže této pěkné výstavy“.      

Dagmar Loumová nazvala svoji výstavu ve dnech 13. až 26. dubna lakonicky „Pastely“. 

Návštěvníci, kterých bylo bez jednoho stovka, však tolik strozí nebyli. J. a J. Švástovi napsali: 

„Krásné až úžasné“, další dal průchod citům výrokem: „Uklidňující - krásná barevnost“, jiný: 

„Děkuji za výstavu. Nejvíce mě oslovily obrazy Zákoutí a Pohled na stromy“.    

Lékařští bratři P. a P. Wohlovi jsou v našem městě známi jako vystavovatelé hezkou řádku 

let. Sice se čas od času odmlčí, což je zřejmě inspirovalo k názvu výstavy konané ve dnech 

18. května až 1. června – „P. a P. Wohlovi – návraty“. Jejich díla zhlédlo sto třicet osm 

návštěvníků. Jeden návštěvník napsal: „Díky za vzpomínky“, jiný: „Pěkné obrazy i hezké 

abstrakce“. Za celou řadu dalších zápisů provedených dokonce i ve verších ještě alespoň 

jeden, ale bez veršů: „Jako vždy – úžasné“. Nesporný gurmán se neubránil po vernisáži k 
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zápisu: „Fantastické obložené mísy“. Já jen dodávám, že je pro pražské malující lékaře 

připravil místní řezník pan Jan Melichar s kolektivem šikovných prodavaček.    

Prázdninová odmlka přivedla ve dnech 28. září až 6. října vystavovatelský bonbónek 

s názvem „Retro radia!. Za ní stál nenápadný občan města pan František Vinklář, pracovník 

technické skupiny MěÚ. Jeho koníčkem, doslova koněm, jsou staré radiopřijímače, které 

s láskou opravuje. Na výstavu konanou v rámci rychnovské pouti přišlo sedmdesát 

návštěvníků. Jednalo se zřejmě o vášnivé fandy zahleděné do historických radiopřijímačů. 

Tomu nasvědčují i zápisy v knize výstav. Mohli jsme číst: „Nádhera!!!“ nebo „Velice 

nostalgické a příjemné!“, „Paráda! Kéž by bylo více takových lidí, jako je pan Vinklář!“ Jiný 

návštěvník napsal: „Moc pěkné, dýchá z toho historie a vzpomínky na mládí.“ Není bez 

zajímavosti, že výstavu zhlédli 29. září i polští hosté rychnovské pouti. I oni byli u vytržení. 

Jeden ze zápisů je psán dokonce ve francouzštině.   

Když vystavuje v Rychnově B. Míč, proudí do výstavní síně desítky návštěvníků. Nejinak 

tomu bylo letos na jeho výstavě nazvané „Ohlédnutí 2012 – 2013“ ve dnech 14. až 27. září. 

Za jeho pracemi přicházejí do výstavní síně nejen místní, ale často i občané z Kokonína, 

přátelé a kolegové z branže i bývalí studenti. O jeho oblíbenosti svědčí letošní druhá největší 

návštěvnost sto sedmnácti zájemců i celá řada pochvalných a blahopřejných zápisů. Mezi 

jinými čteme: „Děkujeme za krásný zážitek“ nebo: „Máš pěkné obrázky, děkujeme za 

Trosky“.   

Spolek žen Česká krajka z Varnsdorfu je v naší výstavní síni častým a obdivovaným hostem. 

Letos na vernisáži výstavy nazvané „Ruce v krajce“ a konané ve dnech 12. až 25. října 

promluvil i varnsdorfský starosta M. Louka. Z jeho slov bylo cítit, že si práce krajkářek velmi 

cení. To by měl ostatně udělat každý starosta tehdy, kdy občané města jeho město výrazně 

proslavují. Při vernisáži zazpívala rychnovská občanka H. Herkommerová. Do pamětní knihy 

se zapsalo osmdesát pět nadšených obdivovatelek krajkářství. O tom svědčí i zápisy: „Krásná 

výstava, kdo umí, ten holt umí. Jste šikovné“. Jiný návštěvník zaznamenal: „Děkuji za 

nádhernou výstavu. Potěší oko i srdíčko zahřeje“. Za vše mluví prosté: „Velice krásné“.    

Mgr. H. Schmiedová ve dnech 16. až 28. listopadu vystavovala výsledky své práce prováděné 

pastely a vitrážní technikou. Kolem sto čtrnácti zapsaných návštěvníků výstavy „Pastel a 

tiffany“ doslova hýřilo nadšením a obdivovalo barevnost, různorodost i krásu vystavených 

děl. Z řady zápisů vyjímám třeba: „Velice bohatá a barevná výstava v domácím duchu“ nebo 

„Už se těším, až to budu také umět. Krásné, díky“. Nejen autorčiny obrázky, ale i ona sama se 

jistě těší pozornosti ostatních lidí. Autor následující věty napsal: „Milá Helo, buď pořád tak 

skvělá ženská s tím svým šmrncem nejen uměleckým“.    

Mít doma šest různých motocyklů a ctít nejen jejich krásu, ale i nezvykle opojný pocit z jízdy 

dokazuje na svých výstavách MgA. M. Doskočilová – Motomyš. Na závěrečné výstavě roku 

ve dnech 7. až 20. prosince se vyznala ze své lásky k burácejícím motorům tentokrát na 

malířských plátnech. Že dokáže i umělecky tvořit prokázala svými plexisklovými doplňky pro 

rozmařilé ženy. Do knihy rychnovských výstav se jí zapsalo šedesát šest návštěvníků. Jejich 

hodnocení byla vesměs dobrá. „Krásná výstava. Inspirující, zajímavé“ nebo „Výstava 

nádherná, přejeme mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů“. O dobrou atmosféru na 

vernisáži se postaralo Řehečské kvarteto.  

 

     

Základní škola a mateřská škola Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková 

organizace   

     

Tak zní již po léta oficiální název školských zařízení, jejichž zřizovatelem je město Rychnov. 

K oběma subjektům je však třeba zařadit i oddělení školní družiny a školní jídelny. Ředitelem 

školy v letošním školním roce byl Ing. Petr Sacher, jeho zástupcem Mgr. Jiří Hanyš. Ve 
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školním roce měla organizace v části mateřské školy šest oddělení s počtem sto třiceti devíti 

dětí, do jedenácti tříd, na obou stupních školy docházelo dvě stě sedm žáků. Z přehledu plyne, 

že do školky a školy docházelo celkem tři sto čtyřicet šest žáků. Školní družinu navštěvovalo 

šedesát žáků prvního stupně základní školy. V budovách obou škol je jedenáct kmenových 

tříd a čtyři odborné učebny. V hodinách tělesné výchovy mohou využívat žáci školní 

tělocvičnu a v krátké docházkové vzdálenosti i městskou sportovní halu. Škola disponuje i 

dvěma velmi dobře vybavenými hřišti s povrchem z umělých hmot.     

Žáci základní školy se stravují ve školní jídelně. Město v ní umožnilo rovněž stravování 

vyučujících a některých dalších občanů. Žáci mateřské školy mají jídelnu v budově své školy.   

Vedoucí stravování je paní I. Bartošová.    

Pedagogický sbor školy letos tvořilo šestnáct vyučujících, z toho byli tři muži. Z uvedeného 

počtu jsou tři pracovníci neaprobovaní. Proto si své vzdělání doplňují. Obě vychovatelky 

školní družiny požadované vzdělání splňují. Učitelky mateřské školy jsou s vyjma jedné 

všechny aprobované. Přes výše uvedené skutečnosti se všichni pedagogičtí pracovníci zapojili 

do nejrůznějších školení a vzdělávacích kurzů. K 30. červnu ukončili na škole své působení tři 

pedagogové včetně zástupce ředitele Jiřího Hanyše, který odešel do důchodu. Sbor byl k 1. 

září doplněn o pět nových vyučujících s plnou aprobací.   

Početně nejsilnější třídou na základní škole byla třída třetí s dvaceti osmi žáky, pouhých 

třináct žáků docházelo do třídy sedmé. V 1. a 4. ročníku jsou dvě třídy. Do 1. tříd docházelo 

třicet devět dětí, do 4. tříd třicet tři žáci. Celkově dvě stě sedm žáků zameškalo za obě pololetí 

15 124 omluvené hodiny. Průměr na žáka třídy ve školním roce činil téměř 73 hodiny. To 

jsou přibližně tři týdny na jedince z týdenního rozsahu vyučovacích hodin. Neomluvená 

hodina byla pouze jedna.   

Chování žáků bylo zřejmě příkladné. Za školní rok nebyla udělena žádná snížená známka z 

chování, třídní důtky dosáhly za obě pololetí počtu dvaceti devíti, ředitelské pak dvaceti. 

Naopak pochvalu dostalo devadesát šest dětí, s vyznamenáním v obou pololetích odešli dvě 

stě osmdesát tři žáci – za pololetí činil průměr sto čtyřicet dva. V každém pololetí neprospěli 

vždy čtyři žáci - nejvíce v početně nejslabší sedmé třídě a třídě osmé - vždy po třech žácích. 

Se školou se rozloučilo čtrnáct žáků. Všichni byli přijati na střední nebo střední odborné školy 

jednak v Jablonci nad Nisou, jednak v Liberci, jeden v Mladé Boleslavi.   

Škola nabídla žákům celkem deset kroužků. Jejich vedoucími byli až na tři z nich pracovníci 

školy. Žáci I. stupně absolvovali lyžařský výcvik na vleku v Rychnově, žáci II. stupně 

pětidenní internátní v Pasekách nad Jizerou. Plaveckého výcviku se zúčastnili žáci 1. a 2. tříd. 

Zdařilý byl den otevřených dveří a spoluúčast při zajištění Rychnovských kulturních dní 

včetně recipročních kulturních vystoupení v Polsku. Žáci obou zařízení připravili celou řadu 

akcí pro veřejnost, o nichž píši na jiném místě. Ve školní družině byly konány akce 

k Mikuláši, Vánocům i Velikonocům, starší žáci s úspěchem zajistili finance na koupi daru 

pro handikepovaného hocha z libereckého Jedličkova ústavu. Účastnili se soutěží 

vyhlašovaných po linii školské i mimoškolské. Významného úspěchu dosáhli v krajském kole 

BESIP, kde obsadili dvakrát druhé místo. V okolí školy připravili pro jiné školy osm 

přírodovědných dnů. Vyučujícími školy byla uplatňována primární prevence sociálně 

patologických jevů. Vybavení jak základní, tak mateřské školy včetně školní družiny je na 

dobré úrovni. Dílčí problémy se ukázaly pouze při vybavování odloučeného pracoviště 

v Pulečném. V průběhu roku probíhala na malé škole rekonstrukce stropů a osvětlení. Výuka 

nebyla ovlivněna.   

Mateřskou školu navštěvovalo ve školním roce 2012 – 2013 celkem sto třicet devět dětí, což 

odpovídá její kapacitě. Byly zařazeny do šesti oddělení. Nejvíce dětí ve skupině  bylo dvacet 

osm, nejméně patnáct. Průměrný počet na oddělení činil dvacet tři děti. O děti z mateřské 

školy pečovalo deset učitelek, jedna z nich byla neaprobovaná. Vedoucí funkci vykonávala 

paní Zuzana Křivancová. Ve školce proběhla celá řada aktivit, které navazovaly na výchovně 
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vzdělávací program pro tento stupeň škol. Mnohé vycházely i z dlouhodobých her, které pro 

žáky organizovaly jejich učitelky. Šlo například o tradiční zimní olympiádu, hry o životě 

Eskymáků a Indiánů. Část dětí absolvovala plavecký a lyžařský výcvik. Žáci mateřské školy 

připravili řadu vystoupení nejen pro maminky, ale i celou rychnovskou veřejnost. Na zařízení 

nechyběly oslavy Vánoc a Velikonoc, dobrou odezvu měla návštěva Mikuláše i čarodějnický 

den stejně jako návštěvy divadelních představení. Stále oblíbené je noční spaní ve školce. 

Mezi tradičně přitažlivé akce patří i námětové cvičení místních hasičů na budovy školky a 

pozdější prohlídka jejich techniky. Se vznikem odloučeného pracoviště v Pulečném se od září 

letošního roku zvýšil počet dětí o deset. Ve školce je letos zaměstnáno dvanáct učitelek, jedna 

je neaprobovaná. Vedoucí funkci vykonávala i nadále paní Zuzana Křivancová. Výchovné a 

vzdělávací působení se rozrostlo o další činnosti.  

   

     

Odloučené pracoviště Základní umělecké školy Jablonec nad Nisou 

     

Stejně jako v minulých letech i v letošním školním roce pracovala některá oddělení ZUŠ 

Jablonec n. N. přímo v našem městě. Jednotlivá oddělení navštěvovalo devadesát šest dětí. 

Samozřejmě, že se nejednalo jen o rychnovské žáky. Do oddělení hry na violonccelo učitele 

V. Blažka docházel pouze jeden žák. Vyučující O. Grygorenko připravoval ve hře na pozoun 

tři žáky, týž se věnoval i dvěma dětem přihlášeným na zobcovou flétnu. Doménou 

vyučujícího M. Šourka jsou klávesy. Hře na klavír a elektronické klávesy se u něj 

připravovalo po sedmi žácích. Nikola Poláčková měla ve svých dvou odděleních třicet osm 

zájemců. Plných dvacet osm s ní absolvovalo hudební nauku, deset si oblíbilo kytary. Stejný 

počet dětí připravovala i vyučující M. Poloprudská v předmětu výtvarná výchova.  

 

     

Městská knihovna   

     

Funkci knihovnice v naší městské knihovně vykonávala i nadále ke spokojenosti všech 

návštěvníků paní R. Chloubová. Hned úvodem je třeba konstatovat, že se jí práce daří. 

Zařízení má stále stoupající úroveň při půjčování knih, rozšiřování knižního fondu i vlastních 

akcí v knihovně. V letošním roce navštívilo knihovnu celkem 8 170 zájemců, kteří si vypůjčili 

15 910 knih a 604 audioprogramy. Průměrný počet výpůjček na návštěvníka činil 2,46 knihy, 

registrovaní čtenáři, kterých je sedm set osmatřicet, za rok v průměru přečetli 27,25 knihy. 

Z uvedeného počtu 8 170 zájemců a hrubém počtu obyvatel Rychnova 2500 plyne, že každý 

občan od novorozence až po nejstaršího důchodce zašel do knihovny přibližně 3,25 krát. Ač 

byly letos tři sta třicet čtyři knihy pro opotřebení vyřazeny, knižní fond se rozrostl o šest set 

pětasedmdesát nových titulů. Navíc paní knihovnice zajišťuje půjčky knih, které v naší 

knihovně nejsou, z jiných knihoven včetně odborných, jak tomu bylo letos u tři sto 

šestačtyřiceti titulů. Pro zájemce rezervovala více než šestnáct set knih. Není bez zajímavosti, 

že v posledním kvartále letošního roku rovněž půjčovala nejrůznější hry společenského 

charakteru.   

V knihovně proběhla i řada akcí s poněkud jinou náplní než je knihovnictví. V některých 

případech to byly přednášky zaměřeny na pedagogické otázky, jiné akce obohatily 

návštěvníky výtvarných dílen o nové poznatky a pracovní dovednosti. V únoru například paní 

M. Rosenbaumová přednášela o waldorfské pedagogice v životě, v březnu lektorka Mgr. A. 

Hegerová pohovořila o čtenářských dovednostech. Březen je v knihovně vyčleněn na tradiční 

velikonoční akce s pletením pomlázek i výrobou velikonočních drobností. Výtvarnice Z. 

Balcarová učila dospělé, jak vyrábět originální šperky a závěsné mobilní dekorace. V květnu 

se RNDr. T. Vagai zamýšlel nad významem školy pro život obce. Proběhl i bazárek dětských 
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věcí. V červnu v návaznosti na celostátní akci se uskutečnilo tradiční „Tatínkové a dědečkové 

čtou dětem ze známých knih“. Rolí čtenářů a vypravěčů se v Besedě zhostili pánové V. 

Slanař, Tomáš Vagai a Jan Stuchlík. Říjen byl pro děti přitažlivý svým Týdnem knihoven 

spojeným s výstavkou figurek, které děti vytvořily dle literárních postav. Na své si přišli i 

dospělí při výtvarné dílně Z. Balcarové zaměřené na techniku malování voskem. Pozornost 

vzbudila i výtvarná dílna zaměřená na strašidélka z keramické dílny připravená pro děti. 

V listopadu a prosinci proběhla celá řada akcí, o nichž jsem se již zmiňoval. V knihovně má 

své zázemí i bývalý Klub rodičů nejen na mateřské dovolené, který změnil své jméno na 

Dětský klub Kamarád. Pod vedením Mgr. L. Vagai v něm proběhlo na deset akcí. O 

některých píši v jiné části kroniky. Pro děti se stal významným 7. červen, kdy byla žákům 1. 

třídy předána knížka pro prvňáka s lákavým názvem „Všelijaké řečičky pro kluky a 

holčičky“, a 14. listopad, kdy dětem četl ze svých knížek spisovatel P. Bryzc. Celoročním 

gejzírem čtrnácti akcí v knihovně byly nejrůznější kvizy, hádanky a výtvarné soutěže. Vše 

vyvrcholilo listopadovou prodejní výstavou nejhezčích knih. Knihovna se rovněž stala druhou 

výstavní místností města se zaměřením na figurky ke hře „Člověče, nezlob se“, vystavována 

byla i keramická strašidýlka. Nejúspěšnější čtenářkou roku v oddělení knih pro mládež se 

stala nejen čtenářka, ale i autorka vlastních literárních prací E. Halamová. Proběhla zde i 

anketa o nejoblíbenější knihu roku. Vedle činorodé činnosti v městské knihovně rozvíjí paní 

knihovnice své znalosti o moderní metody knihovnictví účastí na nejrůznějších seminářích a 

školeních. Lze si jen přát, aby paní knihovnice nadále pracovala s jí vlastní erudicí.   

 

     

Český zahrádkářský svaz   

     

Členská základna rychnovského Českého svazu zahrádkářů čítá sto deset členů, kteří mají 

svoji zahrádku i se zahradním domkem v jedné z pěti osad, které postupem času vznikly. 

Členy jsou většinou občané ze statutárního města a okolí, ale jsou mezi nimi i místní, kteří 

vlastní zahrádky u svých příbytků. Činnost svazu se v podstatě nemění. Protože se vše odvíjí 

od peněz, zapůjčují zahrádkáři svoji klubovnu na různé akce v místě, oslavy a svatby. Z takto 

získaných peněz udržují v chodu organizaci i klubovnu. Zahrádkáři rozhodně nepatří mezi ty, 

s nimiž by městský rozpočet počítal byť s minimální dotací. Vedle výše uvedených akcí a 

schůzovní činnosti se v klubovně konají tři až čtyři taneční zábavy, kde vystupuje skupina 

Donaha. Klubovna zahrádkářů je centrem dění, které zajišťuje občanské družení Rychnováci 

dětem, ať se již jedná o tradiční loučení s létem nebo stále oblíbenější noční hry. Občas slouží 

klubovna k loučení dětí s cvičebním rokem, někdy zde jsou akce, které vyžadují dostatečnou 

plochu v okolí nebo jeviště. Bonita půdy v Rychnově není příliš kvalitní. Jen omezeně se daří 

pěstovat některé druhy zeleniny, proto jsou chloubou zahrádkářů v osadách i ve městě 

květiny.   

 

     

Myslivecké sdružení Dolina   

     

Dolina je jednou ze tří zájmových organizací, které vznikly již v roce 1945. Letos se na její 

práci podílelo třicet členů. Její činnost pokračuje v intencích minulých let. Mezi hlavní 

atributy vedle myslivosti je s ní spojena péče o svá zařízení, společenskou činnost zaměřuje 

na konání plesu, zájmovou práci s mládeží a členové se spolupodílejí na zvelebování města. 

Věnují se zajišťování krmiva pro lesní zvěř v zimním období. Na zajištění krmných směsí 

dávají výtěžky z akcí včetně brigádnické činnosti na místním hřbitově i při nárazových 

pracích pro město. Pro zvěř pravidelně osívají políčka, která nesklízejí, ale ponechávají volně 

zvěři ke spásání i k úkrytu. Stavy drobné zvěře v honitbě jsou nedostatečné, proto není téměř 
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lovena. Tradicí je nákup padesátky kachňat, která i letos byla vypuštěna na rybníčku pod Liščí 

Jámou. Po zajíci nebo bažantu, o koroptvích ani nemluvě, není v honitbě prakticky ani vidu, 

ani slechu. Zato srnčího a především černé zvěře je i v bezprostřední blízkosti města dost. 

Jako příklad uvádím část Planského lesa těsně u garáží poblíž železniční stanice. Zde je 

možno dokonce spatřit rezavé lišky, zavítá sem i káně, které si s chutí uloví některého 

z holubů nebo hrdliček, kteří si oblíbili střechu nádražní budovy či blízký parčík. Před 

přicházející letní  bouří si v korunách posledních borovic dokonce pokoušel nalézt úkryt čáp. 

Letos myslivci ulovili třicet čtyři kusy černé zvěře. O život přišlo jedenadvacet kusů zvěře 

spárkaté. Avšak plných sedmnáct z nich zahynulo pod koly dopravních prostředků na 

silnicích v okolí i na železniční trati. Pod přesnými ranami jejich zbraní padlo i dvaadvacet 

lišek, se životem se rozloučil jeden jezevec, dvě kuny a pět strak. V lednu sdružení 

uskutečnilo další ze svých plesů, o kterém píši jinde. Maršovický kulturní dům byl místem 

setkání myslivců s jejich přáteli ze spřátelených organizací. Namlsáni svojí úspěšnou loňskou 

akcí s dětmi se k ní vrátili i letos. Žáčky školy v jejich cestě na Pelíkovice provázeli lovečtí 

psi. V chatě se hovořilo o fauně a floře v okolí i zásadách, jimiž se myslivci musí řídit. Opět 

upoutala střelba ze vzduchovky na pevný i pohyblivý cíl.             

      

     

TJ Spartak ZEZ Rychnov u Jablonce nad Nisou   

     

V letošním roce v TJ Spartak ZEZ pracovala celá řada oddílů. Stolní tenistky vedl pan 

Kamarýt, o volejbalistky se staral pan Fibikar a paní Zemínová, dvě skupiny nohejbalistů 

trénovali pánové Jeřábek a Flodrman, florbalisty pan Maryško. Za volejbal dětí zodpovídala 

paní Petříčková, hybnou silou tenistů byl pan Kroutil. Cvičení malých dětí vedla paní 

Pořízková, cvičící ženy pak H. Němcová. Nejsilnějším oddílem jednoty je oddíl kopané. 

V letošním roce měl spolu s hráči, platícími fandy a funkcionáři kolem stovky členů.  

Muži družstva B na jaře hráli III. třídu okresního přeboru, A družstvo kopalo třídu druhou 

téže soutěže. V lednu došlo ke sloučení obou kolektivů. Mladší i starší žáci vytvořili spolu se 

železnobrodskými vrstevníky společné kolektivy a hráli krajskou soutěž. Od podzimu 

letošního roku starší pokračovali se Železnobrodskými, mladší žáci kopali soutěž okresů 

Jablonec – Liberec. Fotbaloví benjamínci bojovali na různých turnajích, které pro ně byly 

občas konány po Jablonecku a Liberecku.  

V oddíle působí i dětská přípravka se žáky ve věkovém rozmezí šest až osm let. Rodiče by 

měli zájem o zařazení i mladších věkových kategorií, což nebylo možno realizovat  vzhledem 

k nedostatku trenérů. Po ukončení ročníku 2012 – 2013 se muži A radovali z prvního místa, 

muži B skončili třetí, žáci starší dvanáctí, mladší desátí. Fotbalová přípravka měla v říjnu svůj 

turnaj v našem městě. Jejich kolektiv byl celkově čtvrtý.    

Fotbalisté nežijí jen kopanou. V únoru uskutečnili svůj ples, o kterém se zmiňuji na jiném 

místě. Během léta došlo k rekonstrukci povrchu hřiště, již provedla specializovaná firma 

systémem vertidrain, jež spočívá v provzdušnění a prokypření hrací plochy.  

Pro malé návštěvníky, které unaví dívat se na hru, byla před budovou šaten instalována 

prolézačka. Oddíl kopané spolupracuje s ostatními rychnovskými spolky výpůjčkami hřiště, 

jak tomu bylo v případě místní hasičské jednoty, která zde zorganizovala v rámci hry 

„Plamen“ soutěž pro hasičské elévy.   
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Místní jednota Sboru dobrovolných hasičů Rychnov u Jablonce nad Nisou   

     

Členskou základnu SDH letos tvořilo sedmdesát členů – čtyřicet jeden muž, sedm žen a 

dvacet dva mladí hasiči do patnácti let. Velitelem byl i nadále pan M. Hanyk, starostou Ing. 

M. Žabka a velitelkou paní V. Rulcová. V průběhu roku příslušníci sboru zasahovali 

u šestnácti událostí a při jednom taktickém cvičení při dálkové dopravě vody až na Kopaninu. 

Dlužno poznamenat, že jeden zásah se ukázal jako planý. K dopravním nehodám vyjížděli 

celkem pětkrát, provedli několik čerpání vody ze zatopených sklepů, ve třech případech i 

z výtahů. Jednou pomáhali při odsunu muže, který spadl ze střechy. Celkově pětkrát hasili 

požáry nejen v místě, ale i na Rádle a v Dlouhých Mostech. Poskytli rovněž technickou 

pomoc při požáru elektroinstalace a řešili problém přehřátého kotle při výpadku elektrického 

proudu. Z přehledu některých uvedených akcí plyne, že jejich činnost je více než bohatá a 

rozmanitá.    

Rychnovští hasiči se zodpovědně starají o své nástupce. O mladé adepty pečují vedle L. 

Hanyky i čtyři ženy z této rodiny. Družstva dětí a mládeže se zúčastnila řady soutěží a akcí 

v rámci hry Plamen. Nejmladší členové jednoty se pravidelně účastní Festivalu přípravek 

SDH. Letos za ním zajeli do Liberce, kde dosáhli pěkných výsledků jako jednotlivci i 

družstvo. Za soutěžemi Plamen a Soptík projeli mladí hasiči celé Jablonecko od Rychnova až 

po Příchovice. Členové jednoty se zapojili do brigádnické činnosti nejen na budově hasičské 

zbrojnice a kolem ní, ale i na technice, kterou vlastní, včetně výstroje. Zde odpracovali 

zdarma dvě stě třicet šest hodin. V místě připravili celou řadu akcí pro děti i dospělé. 

Nechyběli při organizování čarodějnic ani dětského dne. Pro svoji mládež zabezpečili 

návštěvu hasičských profesionálů z Hasičského záchranného sboru Liberec. Potěšilo rovněž 

opékání uzenek a čertovské radovánky v hasičské zbojnici. Učitelky i děti z mateřské školy 

obdivovaly jejich hasičské dovednosti nejen při námětovém cvičení na budovy mateřské 

školy, ale i následné předvedení hasičské techniky. Nespornou raritou v jejich práci bylo 

čerpání vody ze zatopených prostor mezi bývalou továrnou Getewent a opodál stojícím 

bývalým koncentračním táborem.   

Na dvě stovky účastníků si s chutí zatancovaly při jejich plesu v Besedě. Největší událostí 

jejich hasičského roku bylo zakoupení nového požárního vozu Ford Tranzit, jeho předání i 

slavnostní křest. Pokřtěno bylo s opožděním i jejich spolehlivé auto Tatra. Prostředky, které 

dobrovolní hasiči získali z rozpočtu města, použili na doplnění speciální vybavenosti. Letošní 

valné hromady se účastnil a podtrhl úspěšnou činnost jednoty hasičů i ředitel Hasičského 

záchranného sboru v Jablonci nad Nisou plukovník P. Bartoň, stejně jako starostka Okresního 

sdružení hasičů ing. J. Brichcí i starosta okrsku SDH Jablonec nad Nisou J. Brabec.       

    

     

Magdalena 2013   

     

Taneční a pohybové studio Magdalena, o.s. mělo v letošním roce sto sedmnáct členů. Více jak 

z 90 % jsou členy sdružení děti – třicet osm ve věku 6 – 9 let, dvanáct dětí ve věku 10 -11 let, 

od 12 do 13 roků rovněž dvanáct, ve věku 14 – 15 je to deset členů. Mládež od 15 do 18 let 

představuje dvanáctičlennou skupinu, dospívajících od 18 do 26 roků je osm, dospělých pak 

devět. Vzhledem k tomu, že se jedná o občanské sdružení, žáci Magdaleny platí v tanečním 

oboru za dvě až tři hodiny týdně za celý rok 3200,- korun, desetiletí až patnáctiletí 2000,- za 

čtyřhodinovou týdenní výuku, od patnácti do dvaceti dvou stejnou částku za stejné týdenní 

penzum výuky. V letošním roce se v tanečním oddělení Magdaleny vzdělávali sto dva 

zájemci, v literárně dramatickém sto padesát dvě děti a čtyřicet dospělých. Členové 

Magdaleny se účastnili patnácti přehlídek u nás a dvou akcí mimo republiku (na Národní 

taneční přehlídce v Belgii a Národní taneční přehlídce v Chorvatsku).   
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Z přehlídek v naší republice nelze přehlídnout Celostátní divadelní festival v Hronově, kam   

je třeba se probojovat sítí předcházejících festivalů. Významné bylo zapojení dětského 

kolektivu zdravotně handicapovaných děti na Dnech postižených dětí v Jablonci nad Nisou, 

stejně jako výsledky tanečního studia na Národní přehlídce pantomimy a pohybového divadla 

v Kolíně, na níž získalo studio tři nominace. V únoru TS Magdalena zvítězilo v oboru tanec, 

při ukončení projektu Nano Polis, s choreografií „Tam dole je hodně místa“. Úspěchy slavila 

v mezinárodní studentské soutěži Immersionin Science Wooldsthrough Arts, na níž se 

podílelo šestnáct evropských universit a institutů. Z krajské postupové přehlídky dětských 

skupin scénického tance v Jablonci nad Nisou ve dnech 21. až 24. března, jíž je Magdalena 

spolupořadatelem, si v konkurenci sedmi škol studio z osmnácti předvedených choreografií 

odneslo čtyři nominace na celostátní finále. Výčet úspěchů Tanečního a pohybového studia 

Magdalena by mohl pokračovat dalšími. Je nesporné, že Magdalena patří ve svém zaměření 

výsledkově k nejlepším souborům naší republiky.    

V letošním roce již uplynulo patnáct let od počátku samostatné existence souboru. Za 

propagaci města i dosažené výsledky a příkladné chování nejen na přehlídkách patří členům 

souboru a jeho ředitelce paní L. Rellichové poděkování stejně jako i za její lektorskou činnost, 

úsilí a snahu tento druh zájmové činnosti od dětských kategorií až po dospělé šířit nejen v naší 

republice, ale i v zahraničí.          

 

     

Sbor pro občanské záležitosti města  

     

Činnost rychnovského SPOZ zajišťovalo v letošním roce devět žen. V porovnání 

s předcházejícími roky se jeho práce rozšířila na konání celoměstských akcí pro důchodce, o 

kterých píši na jiném místě. Ve sboru vznikly skupinky, které se zabývají jednotlivými druhy 

práce. Jde například o vítání občánků, vítání dětí do školy, zajišťují i jejich rozloučení se 

školou po ukončení základní docházky. Významnou složkou jsou návštěvy u příležitosti 

životních výročí a jubileí stejně jako návštěvy dlouhodobě nemocných občanů či lidí vyšších 

věkových kategorií v zařízeních pečovatelské služby. Členky sboru provedly sto padesát šest 

návštěv seniorů města. Není bez zajímavosti, že letos je mezi nimi šest občanů starších 

devadesáti let. Ve spolupráci s dětmi ze základní školy bylo na MěÚ přivítáno dvacet devět 

novorozenců. Mezi příjemné akce jistě patří oslavy svateb. Letos sbor připravil tři svatby zlaté 

a dokonce i jednu diamantovou. Členky zajistily uvítání pro čtyřicet jednoho nového žáka 1. 

třídy školy a rozloučily se s šestnácti dětmi z 9. třídy.   

   

     

Jednání zastupitelstva   

     

Zastupitelé se letos prvně sešli 14. ledna. Hned na úvod uložili MěÚ, aby projednal 

s představiteli obce Pulečný jejich podíl při spolufinancování zřízení oddělení mateřské 

školky v budově školy v Ještědské ulici. Požádali rovněž o oznámení počtu dětí z Pulečného, 

které by mateřskou školku navštěvovaly v nadcházejícím roce. Rozhodujícím dnem pro 

možné přijetí dětí stanovili 28. únor. V tomto školním bloku přítomní vyslovili souhlas 

s podílem města na podporu financování u těch dětí, které by z kapacitních důvodů nemohly 

být do stávající školky přijaty. Zastupitelé vyslovili souhlas se způsobem zabezpečení 

dopravní obslužnosti pro občany města. Dle kalkulace město za ni zaplatí částku 1 936 

milionu korun s tím, že necelých 239 tisíc bude určeno na pokrytí příspěvku Libereckému 

kraji, zbytek připadne na účet Dopravního sdružení obcí Jablonecka. Na doporučení 

zastupitelů neuzavře MěÚ smlouvu s Centrem sociálních služeb Jablonec nad Nisou o 
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možnosti zajistit sociální služby z jejich strany. Kladně byla přijata žádost o dotaci 

z Programu prevence kriminality pro Ministerstvo vnitra ČR včetně zásad prevence ve městě.  

  

Na zasedání 11. února bylo znovu jednáno o finančních podporách dětí, které nebudou 

umístěny v mateřské školce, a přijato opatření o dofinancování v rozsahu osmi hodin 

v pracovních dnech počínaje 1. dubnem do 30. června. Rodiče žáků zaplatí částku, kterou by 

platili ve školce, zbytek až do maximální výše sedmdesát pět tisíc za uvedené období MěÚ 

Rychnov. Jednoznačně bylo přijato rozhodnutí o podání žádosti na dotaci na výstavbu 

dětského hřiště z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR Podpora zapojení dětí a 

mládeže do  komunitního života, a to v rozsahu finančního požadavku firmy Benjamin, s.r.o., 

Buchlovice, která vyhrála soutěž o výstavbu hřiště. Do strategického plánu rozvoje města 

doporučili přítomní řadu akcí na zvelebení. Týkají se vylepšení vzhledu některých budov 

města, dále sportovních zařízení, přístaveb i prací na západní straně náměstí. Schválena byla 

účast města v Programu prevence kriminality vyhlášeném Ministerstvem vnitra ČR včetně 

zřízení kamerového dohlížecího systému ve městě. Projednán a potvrzen byl rozpočet města 

na letošní rok, o kterém píši na jiném místě.   

     

11. března neměli zastupitelé připomínky k zadání studie na řešení západní části náměstí Ing. 

arch. Skalickou a paní Niedobovou včetně finanční nabídky za studii. V záležitosti pozemků 

ve městě bylo rozhodnuto o odkoupení pozemku č. 1793/5 k.ú. Rychnov městem. MěÚ byl 

pověřen zveřejněním úmyslu prodeje či směny pozemku č. 2615 a 2614 Rychnov a prodejem 

části pozemku č. 645/1 a pozemků č. 127 a 239 v katastru Rychnov. Přijato bylo rozhodnutí o 

prodloužení splatnosti smluvní zálohy na pozemek č. 1055/119 Rychnov. Vyřešeny byly 

termíny poskytování půjček z Fondu na zlepšení úrovně bydlení, a to k 15. dubnu a 15. 

červenci letošního roku. Zastupitelé rozhodli o vypsání veřejné soutěže na nákup sněhové 

frézy, o harmonogramu oprav střech budov v majetku města a dále na dodávky elektrické 

energie v zařízeních města. Přijata byla přihláška k řízení ASEKOL na poskytnutí grantu na 

nové oplocení sběrny. Z jednání vzešlo rozhodnutí o uvolnění sto čtyřiceti tisíc na vyhotovení 

geometrických plánů pro zápis historického majetku města. Oprava dešťové šachty v ulici 

Sokolská si vyžádala uvolnění prostředků ve výši necelých pěti set korun. Rozpočtové 

kapitoly 3632 a 5171 byly povýšeny o dvacet tisíc a v položkách 6171 a 6123 na dopravní 

prostředek pro město a místní správu ve výši cca dvě stě čtyřiadevadesát tisíc. Uvolněny byly 

rovněž prostředky na projektovou dokumentaci zateplení sálu a haly v areálu Besedy ve výši 

sto třicet pět tisíc. Vedení města bylo pověřeno projednáním kriterií s ředitelem příspěvkové 

organizace při přijímání dětí do mateřské školy.    

     

25. března uložili zastupitelé MěÚ jednat ve věci komunikace v Husově ulici a pověřili 

starostu dohodnout s Krajskou správou silnic Libereckého kraje montáž svodidel v Ještědské 

ulici. Důležitým bodem jednání bylo stanovení priorit oprav komunikací a chodníků v rozsahu 

jednadvaceti různých akcí v částce zhruba 5 835 milionů korun. Po diskusi byly jednotlivé 

akce schváleny.        

  

8. dubna nebylo připomínek ke směně části pozemku č. 182 Rychnov za pozemek č. 1426 

Rychnov, dále k prodeji části pozemků č. 127 a 645/1, oba v katastru Rychnov. Na pozemku 

č. 645/1 se nachází stavba silnic 4. III/28711, proto byl majetek převeden do vlastnictví 

Libereckého kraje. Městem bude vykoupena část pozemku č. 1782/1 Rychnov. MěÚ zjistí 

případné ekologické zátěže na pozemku č. 2615 Rychnov. Přítomnými byla vzata na vědomí 

zpráva inventarizační komise města za uplynulý rok. K proplacení příspěvku tří tisíc korun na 

činnost Sdružení hasičů ČHS okrsek Frýdštejn i proplacení faktury za matriál dodaný 

Silnicemi Libereckého kraje nebylo připomínek. Prodej č. 472 v Nádražní ulici bude po 
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zveřejnění proveden obálkovou metodou. Nabídka musí činit nejméně milion. Na vestavbu 

bytu do půdního prostoru v č. 775 bude z Fondu na zlepšení úrovně bydlení poskytnuta částka 

sto šedesát tisíc. MěÚ byl pověřen přípravou zadání soutěže půdní vestavby v budově školy 

v Ještědské ulici. Součástí tohoto bodu bylo i rozhodnutí o zadání dokumentace pro vyhlášení 

soutěže na dodavatele elektrické energie. Vlastního jednání se zúčastní i vedení příspěvkové 

organizace a zástupce TJ Spartak ZEZ Rychnov. Stávající smlouvy o dodávkách budou 

ukončeny k 31. 5. letošního roku. V č. 537 dojde k výměně výkladních skříní a k úpravám 

prostor na bytovou jednotku. MěÚ vypíše na tuto akci dodavatelskou soutěž a rovněž připraví 

výběrové řízení na dodavatele stavebních úprav v č. 577. Město zabezpečí v č. 460 sítě do 

oken a uzavře chodník před budovou. Omítka budovy je v havarijním stavu, hrozí nebezpečí 

úrazu. Starosta byl pověřen zastupováním města na valné hromadě Severočeské vodárenské 

společnosti Liberec, a.s. a výkonem akcionářských práv s tím spojených. Panu Evaldu 

Hübnerovi bylo přiznáno čestné občanství města za zájem o rodnou obec a finanční podporu 

při obnovování kulturních památek na Rychnovsku.   

 

6. května schválilo zastupitelstvo uvolnění finančních prostředků na opravu mostku u čističky 

odpadních vod ve výši devadesáti tisíc stejně jako uvolnění tří set devadesáti tisíc 

z rozpočtových paragrafů č. 3612 a 5169 a dále třiadvacet tisíc z položek rozpočtu č. 3631 a 

5169. Dále bylo kladně rozhodnuto o rozpočtovém opatření č. 1 v celkové částce sedmdesát 

jeden tisíc na drobnější výdaje. Prodán byl pozemek č. 1742/1 v katastrálním území Rychnov 

a uvolněno pět tisíc na podporu Linky bezpečí. Přítomní revokovali usnesení č. 7/01/13 o 

nabídce směny na parcele č. 182 v katastru Rychnov a odsouhlasili termín splácení dluhu na 

nájemném paní J. Heřmanové. Manželům Hofrichterovým byla z Fondu na zlepšení úrovně 

bydlení schválena půjčka sta tisíc na opravu střechy.          

 

3. června zastupitelstvo přijalo závěrečný účet města za rok 2012 včetně zprávy auditora a 

doporučili zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, jako oprávněným ve věci 

přípojky kabelu nízkého napětí na pozemku č. 1280 Rychnov za jednorázovou úplatu. Za 

týchž podmínek i smlouvu na pozemek č. 669/1 v katastrálním území Rychnov. V bloku 

jednání o pozemcích zastupitelstvo rozhodlo o opětovném zveřejnění záměru prodeje 

pozemku č. 1772/1 Rychnov, přiklonilo se i ke zveřejnění úmyslu prodeje částí pozemků č. 

1514/3 a 1514/1 stejně jako u pozemku č. 111/14 v k.ú. Rychnov. Revokováno bylo usnesení 

o výkupu pozemku pro cestu a biokoridor Na Zálesí. Zastupitelé se souhlasně vyjádřili 

k postupu při přípravě odloučeného pracoviště mateřské školy v Pulečném. Ten zajistí 

prostorové a materiální podmínky nového oddělení, MěÚ Rychnov požádá o navýšení 

kapacity MŠ v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Zastupitelé neměli připomínek k předložené 

obecně závazné vyhlášce č. 2/2013 o místních poplatcích za provoz a odstraňování 

komunálních odpadů. Přítomní uvolnili finanční prostředky na výměnu výkladních skříní v č. 

537 (v současnosti Bar Bar) a na opravy komunikací dle upřesněného harmonogramu. 

Přiklonili se ke generální opravě sněhové frézy a uvolnění finančních prostředků za opravu 

provedenou firmou Mountfield. Podrobně bylo diskutováno zadání projektu na výstavbu 

zálivu u nádraží autobusů městské hromadné dopravy. Osloveni budou minimálně tři 

projektanti. Odloženo bylo rozhodnutí o koupi kanalizace Na Zálesí - III. etapa – do majetku 

města. Pan Maryško by měl předložit MěÚ písemný návrh na tento akt. Zastupitelé rozhodli, 

aby zpracovatel připravil návrh pozemkových úprav tak, aby pozemky č. 706/2 a č. 686/2 

Rychnov zůstaly v současné podobě, pokud by byla řešena úprava městských pozemků do 

míst, kde je studna pro zásobování hřbitova vodou. Přítomní doporučili trvat na tom, aby 

navrhovaná cesta na pozemku č. 3173 Rychnov končila na jižní straně pozemku č. 3171 

Rychnov. Její pokračování má soukromý charakter.   
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8. července byla přijata smlouva o zřízení věcného břemene se Společností ČEZ Distribuce, 

a.s., Děčín, jako oprávněným z věcného břemene přípojky kabelu nízkého napětí na pozemku 

č. 2140/1 Rychnov za jednorázovou úplatu stejně jako na pozemku č. 223 Rychnov. Přítomní 

se rozhodli pro zveřejnění úmyslu prodeje části pozemku č. 15/2 a pozemku č. 1854 Rychnov  

v souvislosti s prodejem parcely č. 1772 Rychnov. Prodány budou i pozemky č. 21514/3, 

1514/1, pozemky č. 1055/119 a 1055/84, vše Rychnov, a to s podmínkami. Na část parcely 

č.788/1 bude vyhlášen úmysl prodeje. Přítomní odložili žádost na koupi parcely č. 111/14 

Rychnov a prodloužili termín kupní smlouvy na pozemek č. 1202 Rychnov do konce 

kalendářního roku. Zastupitelé požadují vyjádření Severočeských vod a kanalizací Liberec k 

informaci o zapojení na vodovodní řad, aby zájemci mohli být řádně poučeni. Přítomní 

schválili uzavření kupní smlouvy na kanalizaci Na Zálesí - III. etapa za cenu devadesáti pěti 

tisíc včetně DPH. Obdobně postupovali při schvalování Komplexní pozemkové úpravy k.ú. 

Rychnov u Jablonce nad Nisou, ale s připomínkou, že v lokalitě nad hřbitovem dojde ke 

zřízení věcného břemene vodovodní přípojky přes parcelu č. 3056 Rychnov na parcelu č. 

3481 Rychnov u hřbitova. Zastupitelé uvolnili finanční prostředky na dokončení úprav 

v Besedě a sportovní hale a dále na úpravy půdních prostor školy v Ještědské ulici do 

přibližné výše 2,6 milionů korun a v č. 577 v částce zhruba tři sta čtyřiačtyřicet tisíc. 

Podpořena byla výměna oken v č. 495. Přítomní zastupitelé neměli připomínek ke složení 

pracovní skupiny pro zadání návrhu soutěže na provozovatele kotelny v Besedě a lokálních 

kotelen budov v majetku města. V č. 167 budou vyměněny výlohy a topení v nebytové 

prostoře. Ing. Novotný vypracuje projektovou dokumentaci na rozšíření hasičské zbrojnice o 

přístavbu pro zaparkování hasičské techniky.   

 

12. srpna došlo k rozhodnutí o prodeji pozemku č. 1854 Rychnov, části pozemku č. 15/2 

Rychnov. Město zveřejní úmysl prodeje pozemků č. 2478/3 a 2479/1 Rychnov. Přijata byla i 

bezúplatná směna části pozemku č. 788/1 Rychnov za část pozemku č. 856/3 Rychnov. 

Uvolněna byla částka čtyř set padesáti tisíc jako provozní příspěvek TJ Spartak ZEZ na 

činnost, dále osmdesát pět tisíc na opravu spojovacího traktu v č. 68 a částka necelých půl 

milionu za opravu střešního pláště na č. 569. Potvrzeno bylo uzavření smluv o zřízení 

věcného břemene pro Společnost ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, v záležitosti přípojky skříně 

k vodojemu na parcele č. 645/4 Rychnov a s touž společností podmíněnou smlouvu legalizace 

kabelu na pozemku č. 63/1 Rychnov, stejně jako přípojek nízkého napětí na pozemcích č. 

2632, 2650/8 a č. 2650, vše Rychnov, za jednorázovou úplatu. Zastupitelé doporučili radě 

projednat nebytový prostor v č. 490. Byt 3 + 1 v č. 472 s příslušenstvím bude prostřednictvím 

realitní kanceláře nabídnut k prodeji. Na doporučení město upustí od prodeje kanalizace Na 

Zálesí III svým prostřednictvím. MěÚ bylo uloženo vypsat soutěž na izolaci přívodního 

potrubí tepla do domu seniorů a prověřit možnost instalace měřiče tepla tamtéž včetně výše 

finančních nákladů. Ke smlouvě o spolupráci obcí Rychnov a Pulečný ke zřizování 

odloučeného pracoviště školky v Pulečném nebylo připomínek.   

 

     

9. září přítomní rozhodli o prodeji pozemků č. 2478/3 a  2479/1, dále části pozemků č. 1772/1 

a 111/14, vše v katastru Rychnov. Na pozemky č. 2108 a 2112 Rychnov bude zveřejněn 

úmysl prodeje stejně jako na č. 460 a k budově přilehlých pozemků č. 40, 41 a 42 rovněž 

v katastru Rychnov. Město se bude finančně podílet na akci odvodu dešťových vod v části Na 

Hranici, kterou provedou tamní občané pánové Mašek a Šilhán. Přítomnými bylo schváleno 

uvolnění finančních prostředků na výměnu výkladů a oken na budově č. 167 a přesun položek 

v souvislosti s výspravou výtluků a komunikace u mostku poblíž čističky odpadních vod i 

opravy lesní komunikace k bývalému koupališti v Planském lese, jakož i finance na opravu 

věže hasičské zbrojnice a dokumentaci na přístavbu budovy. Bez připomínek byla přijata 
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nová zřizovací listina Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou. Na 

dodávku chodníku v areálu školy ve Školní ulici vypíše město výběrovou soutěž stejně jako 

na projektovou dokumentaci k přestavbě nebytových prostor v č. 569 na byty. Zastupitelé 

schválili úmysl směny budovy kabin u fotbalového hřiště č. 570 v majetku města za pozemky 

č. 561, 562, 564 a 565 k.ú. Rychnov v majetku TJ Spartak ZEZ Rychnov a pověřili město 

přípravou návrhu směnné smlouvy na základě potřebných dokladů. Na vědomí byla vzata 

nabídka firmy Tilie na odprodej budovy na náměstí Míru s tím, že by v případě odkoupení zde 

mohly být umístěny kanceláře MěÚ a městské policie, městská knihovna, zdravotnické 

středisko a lékárna i prostora pro odloučené pracoviště ZUŠ Jablonec nad Nisou.   

 

7. října byl rozhodnutím přítomných schválen prodej pozemků č. 2615 a části pozemků č. 

896, 2108, 2112 a 2140/1. Na pozemek č. 712 zveřejní město úmysl prodeje. Všechny 

pozemky jsou v katastru Rychnov. Na pozemek č. 1514/3 a část pozemku č. 1514 v katastru 

Rychnov bude prodloužena splatnost dohody do konce listopadu. Na nemovitost č. 570 zajistí 

MěÚ tržní odhad ceny a připraví návrh na její využití po směně. Z diskuse vyplynulo, že 

zastupitelé před svým vyjádřením požadují na zájemci o budovu č. 460 upřesnění 

v záležitostech předpokládaných investic, časový harmonogram oprav a způsob jejich 

financování. Schváleno bylo rozpočtové opatření č. 2 a uloženo do něj zahrnout potvrzený 

příspěvek pro psí útulek v Krásném Lese, dále uvolnění financí na chodník v areálu II. stupně 

školy. Uvolněny byly finance na výměnu oken v č. 495. Z rozpočtu místních hasičů budou 

uvolňovány částky za čerpání vody v prostoru bývalého koncentračního tábora. Jejich 

rozpočet bude posílen dodatečně. Zastupitelé se seznámili s prostorovými poměry Tilie a 

tržním odhadem hodnoty budovy včetně nákladů po případném odkoupení městem. 

Doporučeno bylo do vyřešení neprovádět kroky na vnitřních úpravách stávajícího MěÚ.  MěÚ 

bylo uloženo, aby zveřejňoval zápisy z jednání výběrové komise vždy po rozhodnutí o vítězi 

řízení, a to i tehdy, kdy nedojde k totožnému vyjádření rady a zastupitelstva.  

 

4. listopadu se zastupitelé rozhodli prodat pozemek č. 712 Rychnov a jednali o prodeji domu 

č. 460. Uložili MěÚ připravit se zájemcem o koupi panem Machalou jednání na objasnění 

některých připomínek. Městu bylo uloženo připravit i návrh smlouvy na směnu kabin a 

přilehlých pozemků mezi městem a TJ Spartak ZEZ Rychnov s podrobnostmi věcného 

břemene při užívání šaten. V návrhu budou vyčleněny nákresy převodů a věcných břemen 

včetně možného předkupního práva. Městský úřad připraví do dalšího jednání i návrh na 

zřízení věcného břemene vlastníků domu č. 437 k pozemku č. 210/10 v katastru Rychnov. 

Zastupitelé s konečnou platností odmítli odkup nemovitosti č. 720 (Tilie) za patnáct miliónů 

korun. Přítomní dospěli ke shodnému názoru opravit nefunkční hořák v kotelně Besedy. 

Uložili městskému úřadu vyhledat další alternativní regulace vytápění ve zdravotním 

středisku. Vzhledem k tomu, že nedojde ke koupi č. 720, bude pokračováno ve stavebních 

úpravách na MěÚ (úpravy sociálních zařízení a kuchyňka). Zastupitelé uvolnili finance na 

likvidaci bioodpadu a zajištění dopravní obslužnosti v kraji na rok 2014 ve výši cca dvou 

miliónů korun s tím, že přibližně čtvrtina připadne Libereckému kraji, zbytek Dopravnímu 

sdružení obcí Jablonecka. Dále byly uvolněny peníze na vyčištění vývaru a opravy sněhové 

frézy. Povýšeny byly rovněž finance na zámkovou dlažbu pod kontejnery v ulici Ještědské.    

 

Na posledním zasedání roku 16. prosince bylo rozhodnuto o prodeji pozemku č. 1854  

Rychnov a zveřejnění úmyslu prodeje parcel č. 84, 409/12, 409/10, 413/2, 412/2 vše na 

katastru Rychnov. Směněna bude část pozemku č. 788/1 za část pozemku č. 856/3 v katastru 

Rychnov. Z programu jednání byly staženy námitky k návrhu kompletních pozemkových 

úprav ukončení cesty na pozemku č. 3173 Rychnov se stanovením alternativ. Zastupitelstvo 

schválilo záměr uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na prodej č. 460 panu R. Machalovi 
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včetně pozemků č. 40, 41 a 42 Rychnov za 50 tisíc. Ve smlouvě budou určeny práce 

rekonstrukčního charakteru na obvodovém plášti budovy, opravy nosných zdí a jednotlivých 

částí budovy včetně kolaudace jedné bytovky. Přijato bylo rozpočtové opatření č. 3 doplněné 

o uvolněné finance na lezecké náčiní pro hasiče a úpravy prostor v budově MěÚ, dále na 

havarijní výspravy komunikací a opravy zábradlí u kruhového objezdu před vjezdem do 

města. K akcím, které budou zařazeny do rozpočtu na další rok, nebylo připomínek. Budou 

sem začleněny finance na zasklení schodiště u domu pro rychnovské seniory, dále poplatky za 

odvoz komunálního odpadu v rozsahu minulých let i na opravy na sanaci svahu v Lužické 

ulici včetně příspěvku na odchytové vozidlo na psí útulek v Krásném Lese. Zastupitelé uložili 

MěÚ projednat s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, změnu návrhu smlouvy o smlouvě budoucí 

v záležitosti přeložky distribučního zařízení k akci Revitalizace konečné zastávky autobusu 

MHD.   

 

     

Jednání rady města   

     

Radní na své schůzi 14. ledna rozhodli o termínu plesu města do 31. března s tím, že je nutno 

akci nabídnout minimálně třem kapelám, aby byl zajištěn kvalitní výběr. Pan Drobník byl 

pověřen provést dle pokynu MěÚ úpravy běžeckých lyžařských tratí v okolí města. O stopě 

bude podávána pravidelná informace na webu města a v základní škole. Na rozšířeném 

jednání rady bude formou pohovoru promluveno se zájemci na funkci odborného lesního 

hospodáře města. Zpráva městské policie podnítila diskusi o konzumaci alkoholu v prodejně 

v budově MěÚ. Policisté vysvětlili ve své informaci, proč pokutovali v prostoru Na Hranici. 

Radní doporučili pečlivě sledovat auta, která stáním na nevhodných místech brání zimní 

údržbě. Radní rozhodli o zveřejnění úmyslu prodeje pozemků č. 934/12 a 968/5 Rychnov, 

které nejsou využívány. Pozemek č. 968/4 Rychnov v této oblasti byl již pronajat. 

Odsouhlasena byla předběžná kalkulace tepla pro rok 2013 předložená firmou Warmis. MěÚ 

připraví pro další schůzi rady vyčíslení ušlého zisku nájemců Besedy při opravách sprch.   

 

28. ledna byla radou zřízena komise prevence kriminality ve městě, kterou nyní tvoří Ing. F. 

Chlouba, Ing. M. Šikola, Mgr. J. Bursa, J. Honcová a Mgr. M. Švarc. Radní se vyslovili k 

poskytnutí poukázek na dvakrát pět hodin do tomboly na plesy hasičů, TJ Spartak ZEZ a 

města při využívání víceúčelových sportovních zařízení. Podrobně byla probrána otázka 

finančních náhrad nájemci Besedy za ušlý zisk při opravách nefunkčního sprchového koutu 

v Besedě v souhrnné částce 4080 korun. Místostartosta projedná s účetní příspěvkové 

organizace návrh na účetní uzávěrku zařízení za předešlý rok. V části různé byly stanoveny 

ceny pytlů na domovní odpad ve výši šedesát korun, jednalo se o studii úspor tepelného 

hospodaření a stavu bytů v domě seniorů. Starosta oznámil termín veřejné schůzky o 

informaci ke vzhledu západní části náměstí. Dojde k jednání s rodiči dětí, které z kapacitních 

důvodů nemohly být přijaty do mateřské školky. 

 

11. února jednali přítomní o dalším osudu staré hasičské Avie a možnostech hlídání dětí, které 

z kapacitních důvodů nebyly přijaty do školky. Radní schválili zaměření současného stavu 

hasičské zbrojnice a návrh případné přístavby na garážování hasičské cisterny. Kladně bylo 

přijato umístění přeložky nízkého napětí v ulicích Občanská a U Potůčku dle předložených 

návrhů, ale přechod ulice Spojovací je nutno provést stávající chráněnkou nebo protlakem. 

Vítězem výběrového řízení na akci Vybudování dětského hřiště v prostorách mateřské školy 

se stala firma Benjamin, s.r.o. z Buchlovic. Podpis smlouvy byl podmíněn získáním dotace 

z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a uvolněním vlastního podílu města. Před změnou 

nájemce nebytové prostory v č. 167 bude zveřejněn na úřední desce úmysl jejího pronájmu. 
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Radní rovněž uložili MěÚ zpracovat komplexní materiál o stavu střech obecních domů a 

stanovit pořadník oprav. Na základě rozhodnutí byla provedena kontrola hracích a 

videoloterijních přístrojů. Počet těchto zařízení se v porovnání s loňským rokem nezměnil. 

Všechny byly MěÚ povoleny. V záležitostech navýšení nájemného v č. 577 nebylo přijato 

jednoznačné rozhodnutí. Město bylo pověřeno kontrolou technického stavu bytu s tím, že 

závěry budou předloženy radě. Dívčí volejbalový oddíl působí pod TJ Spartak ZEZ, který se 

musí postarat o jeho dotaci. Po diskusi o novém lesním hospodáři na dobu jednoho roku dali 

radní přednost dvojici Ing. J. Duda a lesník Michal.   

 

11. března neměli radní připomínek k ošetření luk s chráněnými druhy rostlin v prostoru 

Lísku č. 16 a v prostoru významného krajinného prvku na Košových č. 78. Pověřili statutární 

město Jablonec nad Nisou podáním žádosti na dotaci na ošetření těchto prostor z Programu 

péče o krajinu. Radní vyslovili nesouhlas s cyklickou akcí pouličních sbírek sběru oděvů 

firmou F. H. Tesso. Sběr je dostatečně ve městě ošetřen kontejnery firmy Biomatex. Termín 

plesu města byl určen na 14. března. Vybrána byla staronová kapela BIG´O´BAND z Liberce. 

V průběhu diskuse byl vysloven souhlas s pokácením šesti kusů olší a jednoho javoru na 

pozemku města č. 102/1 Rychnov a osmi bříz na parcele č. 377/2 Rychnov. Podmínky 

případného kácení zeleně v prostoru města samovýrobou bude oznámeno na webových 

stránkách města. Evidenci žadatelů připraví pro radu starosta a odborný lesní hospodář. 

Samovýrobce je povinen po těžbě provést řádný úklid prostor. Cena za metr kubický byla 

stanovena na dvě stě padesát korun. Radní uložili stavebnímu úřadu provést nápravná opatření 

v záležitostech vypouštění splaškových vod do dešťové kanalizace ve Hřbitovní ulici. Po 

projednání rozhodne rada o přípojce od zimní zahrady na pozemku č. 713/3 Rychnov. 

Přítomní se kladně vyslovili k poskytnutí daru Centru zdravotně postižených v Jablonci nad 

Nisou ve výši pěti tisíc korun. Materiály předložené příspěvkovou organizací odložili na příští 

schůzi. Radní uložili MěÚ, aby zveřejnil úmysl pronájmu pozemků, které se nacházejí pod 

kontejnery na textilie u č. 608 a u místní samoobsluhy. Přítomní na návrh výběrové komise 

rozhodli, že vítězem výběrového řízení na nákup vozidla pro místní hasiče se stane firma 

Auto Koutek v Liberci. Zhotovitelem dokumentace na práce v č. 68 určili API Studio, s.r.o., 

Jablonec nad Nisou. Starosta informoval o změnách jízdních řádů autobusů na lince Praha – 

Jablonec n. N., které budou v exponovaných časech zajíždět i na kruhový objezd u kostela. 

Město neuspělo se žádostí o dotaci na úpravy Besedy a okolí Chemika. Radní pronajali byt 

v č. 577. Na společném jednání se zastupiteli bylo rozhodnuto o předložení kritérií pro 

přijímání dětí do mateřské školy, které připraví městský úřad.   

 

Radní na svém plodném zasedání 25. března schválili pronájem části pozemku č. 1098 

Rychnov a vzali na vědomí výpověď z bytu v č. 472 s výpovědní lhůtou do 30. června. 

Nereflektovali však na smír ve věci sporu o výši nájemného tamtéž. Závažnou částí jednání 

bylo podání zprávy o převodu historického majetku města. Byly podány návrhy vkladů na 

katastrální úřad za účelem zápisu do katastru nemovitostí města. Předmětem žádosti byly 

veškeré lesní prostory, které Lesy ČR na základě protokolů předaly. Na vydání dalších lesních 

pozemků, které se podařilo vyhledat, Lesy ČR podaly námitku vydržení. O dalších pozemcích 

město jednalo s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových. Radní rozhodli, že zatím nevydané pozemky budou předmětem soudních řízení. 

Přítomní po seznámení se s návrhem redesingnu webových stránek města požádali Ing. V. 

Vinklera o doplnění dílčích údajů do jednání příští schůze. Schválena byla nová smlouva o 

výpůjčce nádob na tříděný odpad s firmou EKOKOM. Přítomní vyslechli informaci o 

příspěvku dvaceti tisíc korun, které EKOKOM vyplatí městu. Rada byla informována o 

výměně výkladních skříní nebytové prostory v č. 537 a předběžně stanovenou cenou za 

výměnu. Po jednáních se stavebním úřadem města ve věci přípojky splaškové vody do 



 70 

dešťové přislíbila majitelka nápravu a požádala o povolení výkopových prací v komunikaci 

ulice Hřbitovní a provedení nových přípojek na pozemek č. 713/3 Rychnov. To jí bude 

povoleno po dodání požadované dokumentace. V bloku věnovaném rychnovskému školství 

rada doporučila řediteli organizace, aby kritéria přijímání dětí rozšířil o bod příjmu 

sourozenců dětí, které školku již navštěvují. Městský úřad byl pověřen zjištěním informací o 

úhrnné částce, kterou rodiče dětí, kteří nejsou z Rychnova, zaplatí jinde. Dále byli radní 

informováni o neúčelových darech pro příspěvkovou organizaci v roce 2012, řešení šikany na 

obou zařízeních a opatřeních ředitelství školy, která se této záležitosti týkají. Zajímali se o 

pohyb rodičů v budovách škol i počet žáků v zařízeních za léta 2011 až 2013. Byl rovněž 

schválen zástupce města do rady školy a odpisový plán jejího majetku na letošní rok. V areálu 

mateřské školy došlo po schválení k pokácení nebezpečně nakloněné břízy. V závěru jednání 

přijali přítomní návrh studie na úpravy západní části náměstí a pronajali byt v č. 577 dalšímu 

žadateli.   

 

8. dubna rada rozhodla, že záležitosti okolo webu města povede nadále Ing. V. Vinkler, 

kterému byla stanovena celoroční odměna třicet šest tisíc. Na základě žádosti Rallye Liberec 

bude hřebenovka na Pelíkovicíh poskytnuta žadatelům na jejich závody ve dnech 13. a 14. 

září. Sál Besedy bude zdarma poskytnut organizátorům III. ročníku Rychnovskej Rock´n´ 

Roll. Radní si vyžádali podrobnější údaje k výstavbě skladu v areálu AL-SOLID. Na základě 

informací o stavu bytu v č. 577 došli k závěru, že je třeba připravit výběrovou soutěž na 

kompletní dodávku oprav včetně instalace plynového kotle. Dodatečně bylo SČVAK přiznáno 

zvláštní užívání komunikace v ulicích Občanská – Spojovací po dobu oprav havárie. Po 

doplnění požadované dokumentace bylo žadatelce povoleno připojení vodovodní, splaškové i 

dešťové vody včetně plynové přípojky na pozemek č. 713/3 ve Hřbitovní ulici. Firmě 

DIMATEX CS, s.r.o., byl přiznán pronájem částí pozemků č. 27/1 a 1228/1 Rychnov pod 

kontejnery na textil. Radní zamítli žádost obce Držkov na snížení platby za žáka s trvalým 

bydlištěm tamtéž, který v současné době bydlí v Rychnově. Městskému úřadu bylo opět 

uloženo zjistit výši platby za děti z jiných obcí v rychnovské mateřské škole. Komplexní 

administrace projektu Snížení imisní zátěže z dopravy v Rychnově byla dána do rukou 

zaměstnanců úřadu města. Radní schválili ukončení nájmu nebytových  prostor v č. 167 a 

schválili nového zájemce. V témž domě došlo k dohodě o placení dluhů z nájemného. 

Rozhodli o zveřejnění pronájmu ordinace gynekologa a schválili následně podnájem ordinace 

společnosti JK MEDICA, s.r.o. O odkoupení ústředního topení v nebytovém prostoru č. 490 

nebylo rozhodnuto, o žádosti bude jednáno. Radní rozhodli v domě č. 537 opravit oplocení a 

vystavět vstupní branku. Zatím nebylo přijato uvolnění financí na zastřešení vstupu do 

sportovní haly. Společenství vlastníků bytových jednotek Horská č. 839/840 bylo vyhověno 

v jejich žádosti o oplocení pozemku č. 815 Rychnov. Městským úřadem budou upozorněni na 

vedení kabelů na rozhraní pozemků č. 815 a 826 – oba Rychnov. Žadateli o pokácení osmi 

kusů olší a jednoho javoru na pozemku č. 902/1 Rychnov a osmi bříz na pozemku č. 277/2 

Rychnov byl vysloven souhlas, za čtverečný metr cca čtyři sta korun. Doporučeno bylo, aby 

pokácel i havarijní břízu v areálu mateřské školy. Přítomní se seznámili s informací ředitele 

příspěvkové organizace ve věci řešení stížnosti manželů Břízových. Rozhodli o předložení 

žádosti Linky bezpečí o finanční příspěvek na letošní rok do zastupitelstva. Vyslechli i 

informaci o přístupové komunikaci k domu pana Šantavého. S panem Svobodou byla 

schválena dohoda o ukončení nájmu bytu v DPS. Městský úřad byl pověřen předat radě 

seznam zájemců o ubytování v zařízení. Paní Minaříkové budou proplaceny náklady za 

použití internetu za období, kdy v době rekonvalescence vykonávala pro MěÚ práce účetní 

doma. Radní neschválili žádost nájemníků z č. 171 na vybudování garážového stání v zahradě 

domu.   
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22. dubna neměli radní připomínky k žádosti o vydání licence k provozování vnitrostátní 

linkové dopravy na trati Liberec – Jablonec – Rychnov – Praha stejně jako k umístění 

skladových prostor v areálu AL-SOLID. Pro jednání zastupitelstva byly poskytnuty podklady 

ke komplexním pozemkovým úpravám. Přítomní odsouhlasili prominutí nájemného za sál 

Besedy dne 11. 4., kdy zde agentura DIRAMI uskutečnila představení Na stojáka. Další 

možné žádosti budou posuzovány individuálně. Městský úřad zveřejní pronájem parcely č. 

1899 Rychnov a zdokumentuje stav sklepních prostor v č. 490 včetně ukončení nájmu bytu i 

nebytových prostor tamtéž. Městský úřad zveřejní úmysl pronájmu bytu 3 + 1 v domě č. 490. 

Žádost o odkoupení ústředního topení v č. 490 byla schválena stejně jako směny bytů 

nájemníků v pečovatelském domě. Radní rozhodli o zveřejnění úmyslu pronájmu volného 

bytu 2+2  tamtéž. Na základě žádosti knihovnice přítomní schválili pořízení nového počítače 

pro toto zařízení do výše třiceti dvou tisíc. Obci Rádlo bude prodána stará hasičská Avie za 

pět tisíc korun. Radní jednali o výsledcích soutěže na projektovou dokumentaci pro přístavbu 

hasičské zbrojnice a povolili provozovateli Bar Baru v Nádražní ulici umístit letní zahrádku 

na chodník před provozovnou.   

 

6. května neměli přítomní připomínek ke klestění náletové zeleně na pozemcích č. 2290, 

2291, 2316, 2320 a 2325 Rychnov dle elektrického vedení Jeřmanice – Kokonín, o které 

požádal ČEZ. Město připraví zveřejnění úmyslu pronájmu bytu 1+1 v č. 495. Radní schválili 

pronájem nebytové prostory v č. 494 firmě JK MEDICA, s.r.o., bezprostředně po ukončení 

nájmu MUDr. Karáskem. Rozhodli i o pronájmu bytu v č. 137. Přítomní se seznámili s účetní 

uzávěrkou příspěvkové organizace za uplynulý rok a navýšili odměnu za správcovství 

sportovního areálu u hřiště na kopanou pracovníku TJ Spartak ZEZ Rychnov na tři tisíce po 

dobu provozu kurtů tamtéž. Soutěž na vypracování projektové dokumentace pro přístavbu 

hasičské zbrojnice byla na základě doporučení výběrové komise zrušena. Výměnu výloh v č. 

537 v Nádražní ulici provede firma Dinex. Opravu mostku u čističky odpadních vod pak I. 

jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Nové vozidlo Tranzit 4x4 bude pojištěno Hasičskou 

vzájemnou pojišťovnou. Nájem nebytových prostor bude ukončen v č. 490 k 31. 3. 2013 

zpětně. Žádost nájemce nebytové prostory v č. 537 na prominutí nájemného za jím provedené 

stavební úpravy musí být doplněna doklady za nákup materiálů, o akci snížení stropů a 

odhlučnění bude rozhodnuto později. Radní se pak zabývali otázkou mimosoudní dohody ve 

věci sporu o výši nájemného paní Palové a stanovili na dlužnou částku splátkový kalendář. 

Přítomní neměli připomínek k uzavření mateřské školky v termínu 15. července až 18. srpna. 

Pověřili starostu předložením návrhu na zřízení cyklostezky na staré rádelské cestě.   

 

20. května byl schválen pronájem části pozemku č. 1899 Rychnov pro účely zahrádkářské. Na 

příští schůzi bude městským úřadem předložen návrh předpokládaného rozsahu úprav  

v prodejně OÁZA včetně finančních nákladů. Zatím byla odložena žádost nájemce BarBaru 

v č. 537 o započtení úprav nebytových prostor proti nájemnému. Obyvatelé č. 537 požádali o 

proplacení materiálů na oplocení pozemku za domem. Pracovníkům úřadu bylo uloženo 

upřesnit stávající stav. V souvislosti s tím provést vyhodnocení použitelnosti pozemků u 

obecních domů, jejich rozsah a formu současného využívání. Stejné provede město i 

v záležitostech sklepů bytových domů. Po jednání o pozemku č. 565/3 Pelíkovice bylo 

konstatováno, že o něj nemá město žádný veřejný zájem, ani nenamítá nic proti jeho prodeji. 

V tomto smyslu bude odpovězeno městským úřadem na žádost Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových. Přítomní neměli připomínek k využití veřejného prostranství v ulici 

Truhlářská. Žadateli byla povolena výstavba lešení k provedení fasády domu č. 511. Městu 

bylo s okamžitou platností uloženo instalovat na domě č. 460 v Nádražní ulici záchytné 

bezpečnostní sítě proti padání omítky. Při výběru nové sněhové frézy došlo k pochybení 

výběrové komise, neboť uchazeč nesplnil zadání výběrového řízení. Přítomní pak diskutovali 
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o možnosti návštěv tenisových kurtů jako protihodnoty za práce provedené ve prospěch 

města.   

 

Na zasedání rady 3. června přítomní schválili pronájem bytu 1+1 v pečovatelském domě a 

uložili starostovi jednat s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v záležitosti 

převodu pozemků č. 275 a 276/6 Rychnov do majetku města. Podkladové materiály 

k realizaci výměny výkladních skříní a starých oken v OÁZE č. 167 byly dodány opožděně. 

Rada se k nim ještě vrátí. Vzhledem k tomu, že žadatelka o pronájem části pozemku č. 1899 

Rychnov změnila svůj záměr, je do příští schůze povinna dodat konkrétní podklady. K žádosti 

libereckého turistického oddílu Myšáci o táborový pobyt od 1. do 14. července na 

Pelíkovicích nebylo připomínek. Firma EGEM podala informaci o zahájení prací na výstavbě 

nového vedení VVN na trase Jílové – Šimonovice. Město ji požádá o seznámení 

s podmínkami vstupu na jeho pozemky a jejich uvedení do původního stavu. Informace 

EGEM předloží do rady. Radní se znovu zabývali veřejnou stížností manželů Božkových na 

údajné opožďování výuky a šikanu v 6. třídě školy. O stížnosti bylo jednáno již 8. dubna. 

Posun v řešení mohou přinést závěry české školní inspekce v příštích dnech. Ředitel školy byl 

vyzván, aby v souladu s odchodem Mgr. Janíkové na jiné pracoviště předložil skutečnou kopii 

dohody o vypořádání s odcházející učitelkou. Rada uložila tajemníkovi, aby prováděl 

pravidelnou a včasnou kontrolu kvality posekaných ploch a v případě nedostatků zajistil 

nápravu. Bylo rozhodnuto o přidělení bytu 2+1 v č. 577. Po delší diskusi o podmínkách 

pořádání burzy dospěli přítomní k tomu, že zkušební uspořádání akce je možné. Stanovili pro 

pořadatele poplatek pět set korun za její povolení, tisíc korun jako zálohu za řádný úklid 

prostoru u Tilie a zajištění nejméně jedné mobilní toaletní buňky. Organizátoři po této 

informaci od konání burzy pochopitelně odstoupili.     

 

17. 6. vyslechli radní informaci, že firma ASEKOL odmítla provést požadovanou opravu 

plotu v areálu sběrného dvora za sportovní halou. Vyslovili souhlas s poskytnutím finančního 

daru ve výši šesti tisíc korun obci Malá Olešnice postižené letošními povodněmi. Komise pro 

výběrová řízení doporučila svěřit opravu chodníků v letošním roce firmě I. jizerskohorská 

stavební společnost, s.r.o., opravy komunikací pak firmě EURONOVIA, a. s. a odvodňovací 

práce rovněž I. jizerskohorské stavební společnosti, což přítomní radní akceptovali. K žádosti 

obyvatel ulice Pod Hřištěm o odclonění severní strany sportovišť od rodinných domků a 

zahrad rada uložila rada městskému úřadu podat informaci o využití pozemků ve vlastnictví 

města v sousedství sportoviště a zjistit kompletní náklady na vysázení živého plotu, který 

nabídla provést firma Arnica. Na zasedání se dostavil Ing. Kotek, předseda TJ Spartak ZEZ a 

Ing. Šturma k projednání majetkových vztahů mezi městem a TJ Spartak ZEZ. Navrhli, aby 

pozemky č. 561, 562, 563 a 564 v katastru Rychnov a budova č. 570 měly společného 

vlastníka. Jednání budou pokračovat po zjištění podkladů pro převod majetku mezi jednotou a 

městem. Součástí materiálů bude i výše investic vložených do č. 570 a výměra jednotlivých 

pozemků. Pan Maryško požádal o pronájem nebytových prostor v č. 490 za účelem obchodní 

činnosti s kávou, čajem a sladkostmi, s čímž radní souhlasili. Městskému úřadu však bylo 

uloženo, aby na jednání rady připravil podklady ke stanovení výše nájemného v dané 

prostoře, k níž žadatel zajistil příslušné dispozice. Přítomní neměli připomínek k náhradní 

výsadbě smrků za smýcené topoly kolem hřiště na kopanou. Seznámili se s informací o 

nákladech na opravy v č. 167 a rozhodli ji předat na jednání zastupitelů. V dokumentaci o 

výstavbě rodinného domku v Mlýnské ulici realitní kanceláří JRK, která stavbu organizuje, 

musí žádost doplnit o vedení inženýrských sítí a zásahu do vozovky. Ke sloučenému 

územnímu a stavebnímu řízení nebylo připomínek. Projektová dokumentace ke zřízení 

autobusového zálivu v Nádražní ulici bude zadána Ing. Nechanickému. Přítomní částečně 

změnili usnesení č. 89/5/13 o pronájmu pozemku č. 1899 Rychnov s tím, že na pozemku je 
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možno umístit movitou stavbu. Radní uložili, že při zpracovávání geometrického plánu 

oddělení pozemku č. 645/1 Rychnov pro krajskou silnici musí zůstat po okraji prostor na 

chodník. MěÚ bylo uloženo zveřejnit úmysl pronájmu pozemku č. 2478/3 a 2479/1 Rychnov 

a zajistit další nabídky na výměnu oken v č. 495. Firmě INSET bylo povoleno provedení 

průzkumu v podzemních prostorách údajně budovaných za II. světové války mezi 

koncentračním táborem a továrnou Getewent. Žádost provozovatele vleku pana J. Drobníka 

na pořízení ochranných síti podél sjezdového svahu vedla k diskusi o osudu vleku Na Zálesí. 

Žádost byla postoupena zastupitelům. Kapele GUTIERREZ A MADERA byl bezplatně 

poskytnut na koncert sál Besedy. Radní vzali na vědomí informaci ředitele školských zařízení 

o ukončení pracovního poměru s Mgr. I. Janíkovou a vyhověli jeho žádosti o použití 

provozních prostředků ve výši padesáti tisíc na odměny zaměstnancům školy.  

 

1. července jednala rada o žádosti nájemníků č. 537 o poskytnutí materiálu na oplocení, což 

prošlo bez připomínek. Vítězem soutěže přestavby podkroví školy v Ještědské ulici se stala 

firma Imstav, opravu bytové jednotky v Brusičské ulici provede firma Dvořák stejně jako 

výměnu oken v č. 495, a to dle specifikace LG DINEX. Pro nejasnosti v zadání byly odloženy 

úpravy vstupní části a kuchyňky na MěÚ. Přítomní vzali na vědomí, že Ing. Žabka ukončil 

funkci předsedy komise pro výběrové řízení. Novým předsedou byl jmenován pan Haška a do 

komise doporučeny paní K. Kalinová a R. Hellebrandtová. Radní se seznámili s úpravou 

nebytové prostory v č. 490. Zastupitelstvo rozhodne o tom, zda zde bude zřízena podatelna 

MěÚ. V této části jednání byl městský úřad pověřen zveřejněním úmyslu prodeje  pozemku č. 

963/1 Pelíkovice a pronájmem parcely č. 850 Rychnov na zřízení staveniště. Radní se 

postavili proti žádosti o provozování loterie v restauraci Beseda. Jako hlavní  důvod zamítnutí 

je bezprostřední blízkost školského zařízení. Firma ARNICA je ochotna provést výsadbu 

živého plotu v prostoru u hřiště za dvacet tisíc korun. O akci rozhodne zastupitelstvo. Radní 

neměli připomínek k žádosti provozovatele linky na trati Horní Hanychov – Lidové sady – 

Jablonec – Tanvald – Rychnov historickými autobusy. Ing. Palán upozornil na problémy se 

spinkou starého a nového asfaltového koberce v Husově ulici. Tajemník podal informaci, že 

město je připojeno k projektu ZMAPUJTO, který bojuje proti černým skládkám. Starosta se 

zmínil o možnosti získat dotaci v rámci programu Zelená úsporám na zateplení veřejných 

budov. Radní rozhodli o zateplení Besedy s tím, že žádost o dotaci bude podána do konce 

července. V závěru schůze bylo rozhodnuto o bytu 1+1 v č. 495 v Nádražní ulici.   

 

Radní dne 22. července rozhodli, že úpravy v budově MěÚ č. 490 provede firma J. Dvořák. 

Dále se vyjádřili, že v souladu s II. etapou odvodnění prostor Na Hranici dojde k osazení 

obrubníků kolem komunikace a voda bude svedena do vpusti na křižovatce Na Hranici – 

Kokonín. Přítomní rozhodli zrušit soutěž na dodávku silové elektřiny, protože do soutěže byla 

dána pouze jedna nabídka a soutěž na omezení prašnosti z plošných zdrojů, kde nebylo 

zájemců. Obě soutěže budou vypsány znovu. Rada se seznámila s výsledky geofyzikálního 

průzkumu podzemí mezi továrnou a bývalým koncentračním táborem, který provedla firma 

Inset. Padlo rozhodnutí, které k 31. červenci ruší komisi životního prostředí s odůvodněním, 

že vzhledem k nové vyhlášce o kácení stromů nebude třeba tuto záležitost řešit. Městskému 

úřadu bylo uloženo připravit setkání s rychnovskými důchodci a do rady předložit program 

akce. Přítomní vzali na vědomí žádost o výpověď z bytu 3+1 v pečovatelském domě a uložili 

zveřejnění úmyslu  podnájmu. Na základě doporučení komise pro výběrová řízení opravu 

chodníků a vstupního prostoru do zdravotního střediska provede firma LUMNITZER. 

K žádosti o podporu zachování existence sklářské školy v Kamenickém Šenově se rada 

nebude, ba ani nemůže vyjadřovat. Radní kladně přijali pronájem pozemků č. 2478/3 a 2479/1 

Rychnov, dále zvláštní užívání komunikace Mlýnská při napojování přípojek k novostavbě, 

což podmínili celoplošnou výspravou komunikace. V závěru uložili městskému úřadu provést 
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místní šetření u domu č. 24 v návaznosti na žádost majitele o odvodnění ulice. Starosta podal 

informaci, že dle Státního fondu dopravní infrastruktury ČR nelze na zamýšlenou cyklistickou 

stezku k Rádlu čerpat dotace.   

 

12. srpna uložili radní městu, aby v rámci pojistky města požadovalo odškodnění, které 

napáchal liják 29. července u domu manželů Fučíkových. Ti požádali o úhradu materiálu na   

opravu zídky před jejich domem. Město zajistí další nabídky na posouzení statiky svahu 

v Lužické ulici a písemně vyzve Krajskou správu silnic Libereckého kraje k vyčištění vpustí u 

silnic, které jsou v jeho majetku. Na základě stížnosti o nevhodném stání aut od č. 460 po č. 

167 bylo město pověřeno navrhnout Krajské správě silnic Liberec umístit dopravní značku 

Zákaz stání. Přítomní rozhodli o vypovězení nájmu z bytu v č. 569. Městský úřad byl pověřen 

zaslat obci Pulečný upozornění na nutnost zabránit odtékaní vody z jejich komunikace 

k domu č. 24. Rada zatím odložila žádost pana Černého z č. 24 na připojení ke kanalizaci na 

pozemku č. 1156 přes pozemek města č. 1163/1, vše v katastru Rychnov, neboť není jasný 

důvod tohoto požadavku a požádala o doplnění pro další jednání i možném pronájmu 

pozemku č. 1163/1 případnými žadateli. Radní uložili městu odstranit černou skládku na 

pozemku č. 896 Rychnov a pozemek následně prodat za á 850,- Kč za metr čtverečný. 

Dodatečně povolili provedenou úpravu parcel u pozemku č. 787 Rychnov v ulici Mlýnské. Na 

základě doporučení komise pro výběrové řízení radní přidělili provedení opravy spojovacího 

krčku v č. 68 firmě pana J. Dvořáka a opravu střechy na č. 569 firmě Lukáš Kaltner. Přítomní 

se seznámili s návrhem možné instalace topných kabelů v budově školy na Ještědské ulici. 

K této nabídce je nutno zajistit alternativní, aby mohla být vypsána soutěž. Po diskusi bylo 

schváleno prodloužení termínu stavebních prací na rekonstrukci mostu M - 1. Povodí Labe 

oddalovalo podpis nájemní smlouvy, proto došlo ke skluzu prací. Rada podstoupila návrh na 

II. etapu odvodnění části Na Hranici k rozhodnutí zastupitelům. V závěru jednání byl 

schválen pronájem části pozemku č. 963/1 Pelíkovice a pronajat byt v č. 490 občanu 

vietnamské národnosti Nhan Nguyen Quangovi.   

 

26. srpna na základě doporučení komise pro výběrové řízení rozhodli radní, že výměnu oken a 

výkladních skříní v č. 167 provede LG Dinex, za dodavatele silové elektřiny pro město byl 

vybrán CENTROPOL ENERGY, a.s. Dodávku topných kabelů pro školu v Ještědské ulici 

zajistí firma ELMATHERM, s.r.o. Projektovou dokumentaci na sanaci svahu v Lužické ulici 

u domu manželů Fučíkových zabezpečí firma Projekce Novotný. Rada se souhlasně vyslovila 

k částečné dočasné uzavírce komunikace Sokolská – Brusičská pro Severočeské vodovody a 

kanalizace Liberec, které zde prováděly opravu kanalizace a vodovodního řadu. Přítomní 

schválili dohodu mezi městem a Policií České republiky při zajišťování veřejného pořádku ve 

městě. Radní se seznámili s programem setkání rychnovských seniorů a uložili městu a SPOZ 

akci organizačně zajistit. Pojišťovací makléř města v další části jednání informoval přítomné, 

že některé škody způsobené silným deštěm 29. července nejsou likviditní. Proběhla zpráva o 

stavu soutěže na výspravu výtluků v ulicích. K jejímu provedení je třeba provést řádné 

vyznačení v terénu, aby zájemci mohli připravit finanční ocenění akce. Odsouhlaseno bylo 

napojení kanalizace na pozemku č. 1156 Rychnov přes pozemek č. 1163/1 Rychnov. Město 

v souvislosti s tím zveřejní úmysl prodeje části pozemku č. 1163/1 Rychnov. Materiál o 

nákladech na položení chodníku ve dvoře velké školy předloží radní do jednání zastupitelstva. 

Městský úřad byl pověřen přípravou nové smlouvy mezi MS Dolina a městem Rychnov na 

sekání trávy na hřbitově pro rok 2014. Radní schválili dohodu o řešení prodlení dodávky 

půdní vestavby ve škole v Ještědské ulici, kdy Imstav provede jako protihodnotu opravu 

střech tamtéž v celkové hodnotě čtyřicet tisíc korun. Nebytové prostory v č. 167 byly 

pronajaty panu Miroslavu Noskovi k provozování denního občerstvení.      
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9. září pověřili radní realitní kancelář ASYX prodejem volného bytu v č. 472, dodavatelem 

zimní údržby komunikací města bude firma Autodoprava Machala, výtluky v komunikacích 

odstraní firma STRABAG. Přítomní odmítli oplocení městského pozemku parcely č. 712 

Rychnov. Stávající nájemce nebytových prostor v č. 569 bude pozván k jednání o ukončení  

nájmu do příští rady. Padlo rozhodnutí, že cena pronájmů nebytových prostor nebude 

v příštím roce měněna. Radní se znovu v diskusi vrátili k havárii v Lužické ulici a pověřili 

příslušné pracovníky úřadu, aby připravili přehled pojistných smluv města a termíny jejich 

možného ukončení. Vzhledem k tomu, že není možno z kapacitních důvodů a výhledového 

počtu žáků školy uvolnit v Ještědské ulici žádnou třídu ve prospěch školy mateřské, požádá 

město o snížení kapacity předškolního zařízení. V závěru schůze bylo rozhodnuto o novém 

nájemci volného bytu v č. 780.    

 

23. září byl městský úřad pověřen přípravou návrhu rekonstrukce nebytových prostor č. 569 

včetně stanovení hrubých finančních nákladů za akci. Z jednání vzešlo závažné rozhodnutí o 

prodloužení nájemních smluv do konce příštího roku. Město připraví pro radu informaci o 

výši holého nájmu pronájemního bytu v č. 800, který je v majetku města. Na komunikaci od 

kostela k „červenému domu“ nebudou zřizovány další dopravní značky. Radní se seznámili 

s materiály o instalaci automatické regulace topení ve zdravotním středisku. Jednali o 

pojistných odpovědnostech města i možných výpovědních termínech. Bude připraveno i 

výběrové řízení na pojištění majetku města proti živlům, poškození a vandalismu i 

odpovědností za případné další škody. Rada přijala navrhované řešení sanace svahu v Lužické 

ulici. O opěrné zítce tamtéž bude rozhodnuto po ukončení sanace. Starosta byl pověřen, aby 

v návaznosti na práce požádal o dotaci. Odstrašující stav fasády č. 468 vedl radní k výzvě 

stavebnímu úřadu města, aby podnikl možné zákonné kroky k opravě fasády stávajícím 

majitelem. Skupině Berušky byl schválen pronájem sálu Besedy v termínu 1. – 3. listopadu za 

režijní cenu. Skupina však musí vystoupit na Rychnovských kulturních dnech. Havárie 

plynového kotle v č. 495 bude řešena formou výměny, kterou provede firma Z. Dvořák.        

 

7. října radní doporučili zveřejnění úmyslu pronájmu poloviny garáže v majetku města proti č. 

490. Výměna oken v č. 495 byla svěřena firmě WINDOW HOLDING, a.s. a chodník v areálu 

velké školy položí INSTAV, s.r.o. Rada jednala o výši nájemného za byt v č. 800, který bude 

pronajat na jeden rok. Pro Severočeské vodovody a kanalizace byl dodatečně potvrzen vstup 

do komunikace v Tyršově ulici při odstraňování havárie na vodovodní síti. Firmě NPS 

GROUP bylo zasláno rozhodnutí o zrušení plné moci a výpověď z mandatorní smlouvy 

v záležitostech pojištění majetku města. Firma bude vyzvána k zapojení do připravované 

soutěže. Přítomní vzali na vědomí zprávu okresní školní inspekce ke stížnosti manželů 

Boškových o situaci na základní škole. V příští schůzi rady bude s Ing. Vinklerem jednáno o 

připomínkách k webovým stránkám města. Dle návrhu starosty bude odměněn velitel 

rychnovské policie za přínos ke spolupráci města a oddělení. Na závěr bylo projednáno 

liknavé splácení půjčky městu manželi Gáborovými, kteří si v Železném Brodě zakoupili 

z městské půjčky domek. Upozorněno bylo na skutečnost, že v ulici Husově parkují někteří 

občané se svými auty na chodnících.  

 

21. října přítomní rozhodli, že doplnění izolace tepelného potrubí k pečovatelskému domu 

provede firma Z. Dvořáka. Městský úřad zajistí opravu podbití střechy tamtéž. Žádost na 

uložení internetového kabelu k č. 40 na Pelíkovicích přes pozemky města byla pro neúplnost 

údajů odložena. Žádost o vyjmutí sklepů nebo jejich částí v č. 577 v Brusičské ulici 

z předmětu nájmu bytů bude řešena po komplexní zprávě o stavu sklepů obecních domů. 

Webmasterovi města Ing. Vinklerovi rada uložila zprovoznit diskusi na facebookových 

stránkách města k 25. říjnu. Diskusní příspěvky však musí dodržovat pravidla slušného 
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chování. Městský úřad zveřejní úmysl pronájmu ploch pod plakátovacími místy firmy Rengl. 

Starosta města byl pověřen kontrolou všech výhrad v souvislosti se zněním komplexních 

pozemkových úprav. Předseda finančního výboru upozornil na liknavé provádění oprav 

vyfrézovaných míst na komunikacích města a opět i na nedovolené stání dopravních 

prostředků na chodnících ulice Husovy. Městský úřad byl pověřen umístěním značky o 

omezení rychlosti na 30 kilometrů po hřebenové cestě z Pelíkovic ke Kopanině.    

 

4. listopadu vzali radní na vědomí zprávu o činnosti školy za školní rok 2012 – 2013. 

Vyčištěním vývaru Maděrky u č. 537 byla pověřena firma EVOSA. Panu J. Dvořákovi byla 

pronajata polovina garáže proti městskému úřadu, která je v majetku města. Radní rozhodli o 

přesunu pohledávek malých hodnot na podrozvahový účet dle směrnic o pohledávkách č. 

1/2013. Neměli připomínek k obsazení volného bytu novou seniorkou dle návrhu vedoucí 

domu s pečovatelskou službou. Za přítomnosti městského policisty rada jednala o potenciálně 

nebezpečných parkovacích místech. Se závěry z jednání bude seznámena veřejnost města. 

Pojišťovně Kooperativa byla vypovězena pojistná smlouva na pojištění majetku, živelných 

škod, posla a odpovědnosti. Rada pověřila starostu zajištěním dalších bezplatných auditů u 

jiných makléřských společností včetně zjištění referencí v obcích, které s nimi mají příslušné 

smlouvy. Pracovníci městského úřadu zajistí pro jednání zastupitelstva a rady odhad nákladů 

na roštové schodiště u domu seniorů. Přítomní schválili termín ukončení nájmu nebytových 

prostor v č. 569 a použití čerpadla hasičů při průzkumných pracích v šachtě bývalého 

koncentračního tábora. 

 

18. listopadu bylo městskému úřadu uloženo zveřejnění úmyslu pronájmu části stavby pod 

plakátovacími plochami autobusové zastávky u nádraží. Týž upozorní žadatele firmu Roman 

Bolehovský, že komunikace na pozemku č. 627/1 je v majetku Libereckého kraje. Uložení 

vodovodní přípojky do parcel města č. 617 a 645/1 Rychnov je možné po požádání o přiznání 

věcného břemene. Zřízení sjezdu k pozemku č. 620 Rychnov bylo povoleno. Neobsazený byt 

v domě seniorů byl nabídnut další zájemkyni. Radní diskutovali o návrhu manželů 

Bláhových, na jejichž pozemku č. 634 Rychnov se nalézá záliv autobusu a město využívá 

chodníku. Padl návrh o vykoupení prostory městem. Z projednávání této záležitosti vyplynul 

úkol pro pracovníky města, a to zjistit prostory v katastru, které nejsou v majetku města, ale 

město se o ně stará, a to včetně komunikací využívaných MHD, a navrhnout řešení. Z jednání 

s vedoucím samoobsluhy a majitelem řeznictví vyplynulo ve věci parkování před jejich 

provozovnami, že město opraví výjezd z parkoviště za samoobsluhou a osadí velké zrcadlo ke 

zlepšení výhledu při výjezdu z prostor. V souladu s tím bylo řešeno parkování před 

samoobsluhou a možné využití prostory po bývalé zastávce MHD za týmž účelem. Město 

bude na základě souhlasného vyjádření všech radních ve věcech pojištění zastupovat firma 

Renovia, která byla vybrána ze šesti uchazečů. Radní postoupili návrh na uchování finančních 

prostředků na akci v č. 490 zastupitelům. Starosta informoval o námitce ke komplexním 

pozemkovým úpravám (pozemek č. 3173 Rychnov) uplatňovaným ze strany Pozemkového 

úřadu ČR, který požádal o stažení námitky města. Požadavek bude dán na jednání zastupitelů. 

Doporučil, aby se, do chystané směny mezi městem a TJ Spartak ZEZ, zahrnuly části s in-line 

dráhou a přístupová cesta ke kurtům, což rovněž projednají zastupitelé.   

 

2. prosince bylo určeno na základě doporučení komise pro výběrová řízení, že sanaci 

utrženého svahu v Lužické ulici provede firma M – Silnice, a.s. Manželé Fučíkovi před akcí 

musí předat geometrické zaměření jejich rodinného domu. Za dodavatele projektové 

dokumentace na přestavbu nebytových prostor v č. 569 na dva byty byla vybrána firma 

Profesta, s.r.o. Rada uložila městu uzavřít s vlastníky pozemků dohodu o údržbě chodníků a 

prostor zastávek, ač město není jejich vlastníkem, ale spravuje je (například při zimní údržbě). 
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Město rovněž na základě rozhodnutí rady provede nejméně dvakrát do roka monitoring stavu 

vlastních budov včetně sklepních a nebytových prostor. V diskusi byla řešena otázka vyjmutí 

sklepa v č. 577 z nájmu. Bez připomínek byla přijata vizualizace plánované výstavby 

dvojdomku na pozemku 1772/1 Rychnov. Žádost Mlýnské, s.r.o. ohledně upuštění poplatku 

za užívání veřejného prostranství musí projednat zastupitelé. Radním nepřísluší o těchto 

záležitostech rozhodovat. O setkání seniorů a průběhu kulturní části v listopadu informoval 

místostarosta. Radní doporučili zastupitelům města finančně zajistit návštěvu rychnovských 

občanů v družební polské oblasti. Městský úřad byl pověřen, aby příslušné odpovědi na 

webové komentáře byly na stránkách umisťovány do dvou dnů. Přítomní kritizovali 

skutečnost, že ČEZ přes příslib dosud neprovedl zához svého kabelu. Bude městem 

upozorněn tentokrát písemně.    

 

Závěrečné zasedání v roce radní absolvovali 16. prosince. Majitel firmy Alfasped na něm 

informoval o zájmu firem Alfasped a Jablotron zřídit před sjezdem do Rychnova společné 

provozní haly. Vzhledem k závažnosti požadavku bude záležitost po doplnění dalších 

ukazatelů projednána i zastupitelstvem. Tajemníkovi bylo uloženo prodloužit na neurčito 

smlouvy s odborným lesním hospodářem Ing. Dudou a lesníkem Máchalou. Radní schválili 

bezplatnou půjčku sálu Besedy na sportovní ples 25. ledna 2014 a pronájem haly 

k uskutečnění vánočního turnaje v kopané 26. prosince za tisíc korun. Na doporučení makléře 

město pojistí svůj majetek a odpovědnost na tři roky u společnosti UNIQUA. Bylo 

rozhodnuto, že do ročních zpráv o poskytování informací budou začleněny zprávy a 

informace o počtu vyřazených a smazaných diskusních příspěvků na webových stránkách 

města. AMK Bohemia bylo radními vyhověno v jejich žádosti o uzavírkách a objízdných 

trasách při pořádání Rallye Bohemia 2014 v katastru města dle předložených plánů. Město a 

Liberecký kraj uzavřou smlouvu o smlouvě budoucí na stavbu zálivu pro konečnou stanici 

městské hromadné dopravy. Rada rozhodla započíst tři měsíční nájmy nebytových prostor v č. 

537 jako protihodnotu za provedené úpravy nebytového prostoru. Na svoz a likvidaci tuhého 

komunálního odpadu byla od roku 2015 vybrána firma Severočeské komunální služby, s.r.o. 

Zrušená soutěž na omezení prašnosti z plošných zdrojů ve městě bude opětně vypsána k  1. 

lednu 2014. Část stavby autobusové zastávky a plochy pod plakátovacím prostorem byly 

přiřknuty firmě Rengl za pět set korun.    

 

     

Počasí roku    

     

Rok 2013 se zcela jasně zařadil celosvětově mezi deset nejteplejších od počátku sledování 

teplotních poměrů v roce 1880. Americký Národní úřad pro oceány a ovzduší - NOAA - jej 

dokonce zařadil na místo čtvrté, vesmírná agentura NASA dle svých měření rok 2013 

posunula na místo sedmé. Obě organizace se však shodly, že rok potvrdil jednoznačný trend 

růstu teplot. Průměrná roční teplota dosáhla až plus 14, 52° C, což je o 0,62° C více než je 

průměr za celé 20. století. Rok byl třicátým sedmým v řadě, kdy globální teplota přesahovala 

průměr minulých století. Nejteplejšími roky byly 1998, 2005 a 2010.      

Letošní rok v naší republice byl podobný předcházejícím. Jen teplota v porovnání 

s dlouhodobým světovým průměrem od roku 1960 vzrostla o 0,4° C na 7,8°, ale zaostala za 

průměrem roku 2011 o 0,6° C, kdy bylo neměřeno 8,4°, a rozhodně za rokem 2007, kdy 

průměr vyšplhal na neskutečné  12,3° C. Počasí mělo dva rozdílné poločasy. První byl chudý 

na slunce  a jaro rovněž nepřesvědčilo. Březen byl jedním z nejchladnějších, teplotně předstihl 

i únor. Nepříjemný dojem z roku vynahradilo teplé léto a i podzim. Astronomický příchod 

zimy pak byl spíše pokračováním podzimu. Teploty byly poměrně vysoké, sněhu bylo méně 

než poskrovnu.  
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Jak bylo v Rychnově, se pokusím zapsat podle svých amatérských záznamů, které si 

každodenně vedu.   

První týden nového roku zimu příliš nepřipomínal. Ranní teploty se pohybovaly kolem nuly, 

občas se objevilo přes den i několik stupínků nad nulou. Rána byla mrazivá, ale nic moc. 

Panovalo nepříjemné a zamračené počasí, drobné sněžení přecházelo v déšť. Na Tři krále 

pršelo. Jindy klidná Mohelka se dokonce vzdula na třicet centimetrů. Dešťové kapky proháněl 

v tu dobu i vítr. Po 8. lednu začalo sněžit. Za zhruba pět dnů se však jednalo jen asi o patnáct 

centimetrů mokrého sněhu. Teploty se trvale za dne i za noci držely sice mírně, ale přece jen 

pod nulou. Od 13. ledna se po jasné noci konečně teploty propadly pod - 10° C. I přes den 

mrzlo. Sněhu bylo nadále poskrovnu, deset centimetrů v plné zimě je vskutku málo. Silnice 

byly holé, bezproblémové ve městě i mimo ně. Teploty se až do 28. ledna držely kolem - 10° 

C,  některá rána na Jizerce dokonce přinesla i - 30° C. Do konce měsíce mírně sněžilo, teploty 

se opět začaly blížit ráno i přes den nule. Pak přišel déšť a s ním denní oteplení až na + 7°. 

Sníh prakticky odešel, Mohelka se opět mírně zvedla.   

 

Poláci říkají únoru luty. Ale v Rychnově po tuhých mrazech nebylo ani vidu, ani slechu. Přes 

den bylo nad nulou, v noci jen kolem ní. Leč po 5. únoru bylo možno ráno po jasných nocích 

zjistit i - 10°, 9. a 11.  února dokonce i – 15° C. 12. února mírně sněžilo, bylo klidno. Kalná 

obloha náladě nepřidávala. Po 18. únoru napadlo kolem patnácti centimetrů sněhu, pak se na 

obloze objevily mračné kupy.   

 

Jak se později ukázalo, první jarní měsíc byl nejchladnějším za celé období měření teplot 

v republice, ale i v Rychnově. V počátcích měsíce bylo poměrně solidně, ale 21. března se 

výrazně ochladilo. Jasná obloha umožnila mrazům ráno dospět až k – 15°, za dne k deseti. 

V následujících dnech z vysoké oblačnosti mírně sněžilo. Ale nový sníh měl jepičí život.   

 

Duben začal svým typickým proměnlivým počasím. Zatáhlo se, sněžilo, přikvačil dokonce 

vítr. Teploty nebyly příliš nízké, panovalo spíše aprílové počasí. Teprve 20. duben se ukázal 

být přelomovým. Teploty nad 10° a na sluníčku přes dvacítku konaly své. V Planském lese se 

zbytky sněhu měnily přímo v páru, ale zpět na zem dopadaly formou mlžného deště. Byl to 

zajímavý fyzikální jev v podání přírody, který jsem dosud v Rychnově v tak intenzivní 

podobě nezaznamenal. Kolem poloviny dubna začaly pukat první jarní keře, rozkvétaly 

sněženky a bledule. Jak je tomu již po mnoho let, nejdříve na zahrádce pana Kořínka v ulici 

Spojovací. 15. dubna jsem zaznamenal i prvního motýla žluťáska. Až do 20. dubna byly ranní 

teploty nad + 9°, přes den dokonce na sluníčku koketovaly i s 25° C. Občas mírně pršelo, 

nechyběly podymy. Většinou však bylo jasné počasí, oblohu zdobila vysoká kupovitá 

oblačnost. Puklo listí stromů, nejvíce si pospíšily pámelníky, obilí na polích svítilo jasnou 

zelení. Mohelka byla sice mírně vzdutá, ale nezvykle čistá. 

     

Počátek května byl tradičně chladnější. Ráno teploměr ukazoval kolem 4 až 10° C, přes den 

pak k 17°, ale slunce zcela absentovalo. To se znovu začalo objevovat až v druhém týdnu 

měsíce. Oblohu pokrývaly bizardní tvary stratokumulů, na své si za polojasných dnů přišly 

ciry. 10. května však lilo, jako když konev obrátí. Pak bylo klidno s ranními teplotami kolem 

6 – 10°, přes den i s dvaceti, na slunci i kolem třicítky. Pohodu rušil jen poměrně silný vítr. 

Příroda byla v plném rozpuku i rozkvětu. Ale v Krušných horách a na Krkonoších, jak říkali 

staří lidé, dosud ležel „bílej vorel“ - sníh. A dokud tam leží, nemusí být zimě konec. Letošní 

první bouřky jsme se dočkali 28. května. Provázel ji silný liják, ale Mohelka se tvářila jako 

nezúčastněný pozorovatel. Závěr května propršel. České toky se rozlily včetně Labe a Vltavy. 

V naší oblasti se lidé nejvíce obávali velké vody na Liberecku a Frýdlantsku. Z rychnovských 
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toků zařádila Maděrka, Mohelka si v korytě na náměstí držela svých patnáct až dvacet 

centimetrů vody. 

     

Od 5. června bylo jasno až polojasno, mlhavo, ale celkem klidno. Přes den bylo většinou 

kolem 17° C, na slunci i mírně přes třicítku. 9. června si pěkně zabouřilo. Po 17. červnu přišly 

zcela jasné dny i noci, s nimi vysoké teploty a téměř nábožný klid. Jen 20. června znovu 

hřmělo a blesky ve velkém křižovaly oblohu. Ranní teploty se blížily 20° C, přes den šly 

dokonce přes třicítku. Lidé i zvířata trpěli na rozpálených prostorách, což neušlo hygienikům 

a vyhlásili stav ohrožení především kardiaků a seniorů i na Liberecku. V několika málo 

posledních dnech června pršelo, déšť zaregistrovala tentokrát i Mohelka svým zvýšeným 

stavem. Teploty ráno spadly pod desítku, přes den nedosáhly 20° C.          

     

Počátek července se nesl ve střídání jasné oblohy s mlhami i polojasnými dny. Ráno 

dosahovaly teploty až k 16° C, přes den se trvale pohybovaly kolem třicítky. Ve druhém 

týdnu července  se zatáhlo a občas se na zem snášely dešťové kapky. Přesto bylo ráno stále 

kolem 16°, v poledne  od 20° do 28° C. Jen 12. a 13. červenec byly chladné. Po 15. červenci 

bylo u nás většinou polojasno. Až neděle 21. července byla hodna označení krásný klidný 

letní den. Nebe bylo azurově modré, vládl klid a pohoda, nastaly tropické dny s teplotami 

vysoko nad 30°. I rána se blížila k hodnotám, které označujeme jako tropické. Nic dobrého 

pro kardiaky a nemocné lidi. Jadranské teploty se pokoušely snížit občasné ciry a kumuly, 

které následovaly po nočních deštících. Poslední červencové dny byly vskutku hektické. I ve 

stínu šplhal teploměr ke 34°, na slunci jeho stupnice téměř nestačila. Na teploty vysoko nad 

čtyřicítku rozhodně zvyklí nejsme. 29. a 30. července se přiřítily bouřky, které provázely 

přívalové deště., Na mnoha místech bylo opět zle. Dá se však říci, že prakticky celá 

červencová obloha byla, jako by ji vymetl. Její azur narušovaly jen občasné bouřkové mraky.   

     

I srpen začal na stejnou melodii, kterou hrál červenec – jasno, vedro, nadále kolem 34° C, na 

slunci o deset stupňů více. Deště, které přicházely, svojí vydatností přece jen přinutily 

Mohelku, aby zvedla hladinu. Na polích dozrávalo obilí, počal pokos řepky. Ač se 12. srpna 

poněkud zatáhlo, po třech dnech svítila opět jasná obloha a s ní vedra hodná tohoto měsíce. 

19. srpen vše změnil. Obloha se zatáhla mraky, pršelo a teploty v noci i za dne poklesly o více 

než deset stupňů. Lidé zažívali doslovný teplotní šok. Každý déšť přiváděl do lesů v okolí 

města doslova houfy houbařů. Týden před nástupem do školy lesy válcovaly skupiny dětí 

vedené svými rodiči nebo prarodiči. Klid lesů protínaly výkřiky: “Pepíčku, Máňo, Renátko! 

(apod.), Kde jste, já vás nevidím! Ozvěte se!“. Volané děti většinou nereagovaly a bavily se 

po svém. Na můj vkus prostě děs a šok. Ale houby rostly a kvalitní. Svůj houbařský elán a 

štěstí mezi jednotlivými příjezdy a odjezdy autobusů zkoušeli v Planském lese i řidiči městské 

hromadné dopravy. Prostě v lesích nebyli jen ti, kterým chyběly obě nohy.   

      

Po prvních neslaných nemastných dnech září jeho čtvrtý den přinesl polojasnou až jasnou 

oblohu. Teploty se znovu zvedly až ke 25° C, ráno bylo ke 14° C. Leč s 10. zářím se přihlásil 

podzim. Zatáhlo se, občas pršelo. Přes den ukazoval teploměr pouze do dvacítky, ráno pak 

necelých deset. Déšť a nepříjemné počasí evokovaly vzpomínky na rok minulý, kdy přívaly 

deště zhatily tradiční rychnovskou pouť. Ale svatý Václav přinesl uklidnění, ač se před jeho 

výročím objevily teploty jen mírně nad nulou, či okolo ní a řidiči prvně letos škrábali led 

z oken automobilů. V období pouti bylo za dne kolem šestnácti, na slunci i 25° C. Noční 

mrazy v pozdějších dnech však spálily představy houbařů, že budou v lesích stále úspěšní.               

     

První říjnový týden znovu potěšil jasnou oblohou. Ranní mrazíky - 2° až - 5° C byly sice 

nepříjemné, ale za poledne bylo k 16°, na slunci i přes 26° C. Poměrnou pohodu rušil jen 
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nepříjemný vítr. Od 7. do 13. října bylo polojasno až zataženo, přišly mlhy a déšť. Ráno bylo 

kolem 10°, přes den až k 18° C. Po 13. říjnu ranní teploty klesaly stejně jako teploty denní. Po 

krajině se válely mlhy, občas sprchlo nebo mrholilo. 19. října byl pěkný den s denní teplotou 

kolem 18° C, na sluníčku bylo přes dvacet. Tak bylo i v následujících dnech, ale před koncem 

měsíce se na vlhkých místech, a těch není v Rychnově málo, ukazovala jinovatka.     

    

2. listopadu se zatáhlo. Ranní teploty byly však nad nulou, přes den kolem 10°. Občas se 

objevil nepříliš silný déšť, snad spíše mlžné kapky. Po deseti dnech bylo znovu jasno, ranní 

teploty zůstaly nad nulou, přes den od 10 do 12° C. Pak krajinu kolem Rychnova od 17. 11.  

zalilo inverzní mléko a s ním hromadící se smog. Ještěd se však doslova koupal ve slunečních 

paprscích na modří kypící obloze. Stejně tomu bylo i u jizerských rozhleden a vrchů. 24. 

listopadu spadly noční teploty pod nulu. Na silnicích se dokonce objevil i sněhový poprašek, 

vůbec nenadchlo náledí. To se však již psaly poslední dny měsíce listopadu.   

     

Závěrečný měsíc roku začal vysokou oblačností, ale místo očekávaného sněhu se na zem 

snášely dešťové kapky. Pak začalo foukat a po celý týden mírně mrzlo. Krajina se zahalila asi 

do deseticentimetrové vrstvy sněhu. Ale lidé byli brzy vyvedeni z omylu, že začne zima. 

Znovu se oteplilo a po sněhu nebylo do tří dnů ani památky. Krajinu opět navštívila inverse a 

po 15. prosinci i náledí. Vánoce rozhodně nebyly bílé. Od 23. prosince bylo teplo, ráno až 

kolem + 6° C, přes den pak mezi sedmi až deseti. Ani v následujícím vánočním období 

nedošlo k výraznějšímu ochlazení, nebylo ani sněhu. Jen Silvestr ukázal přívětivější tvář 

s ranní teplotou kolem – 7° a přes den s + 4° C.   

     

Při povídání o počasí nelze opominout, že Česko zažilo další vodní katastrofu, a to na 

rozhraní května a června. Velká voda donutila k evakuaci přes dvacet šest tisíc lidí, šestnáct  

občanů nalezlo smrt v kalných a bouřlivých tocích. Škody vyšplhaly na neuvěřitelných 

sedmnáct miliard korun. Ani jedenáct let od povodní, které rovněž zalily zemi, se nepodařilo 

řešit protipovodňová opatření nejen na velkých, ale i místních menších tocích. Uválené louky, 

potrhaný asfalt silnic, poškozený svršek železničních tratí i haldy zničeného majetku včetně 

domů potvrdily rozpor mezi slovy a činy. Škoda.         
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