Kronika města Rychnova u Jablonce nad Nisou za rok 2014
I rok 2014 byl v naší zemi ve znamení celé řady politických a ekonomických událostí,
nechyběla korupce, soudní kauzy, daňové úniky i slovní šarvátky politiků, které se nevyhnuly
ani čelním představitelům státu. Ale které konkrétní události se dostaly do centra pozorností
lidí? Hned 1. ledna výbuch trhaviny na palestinské ambasádě vyvolal vlnu vzrušení z možné
činnosti teroristů i v naší zemi.
29. ledna prezident republiky po dlouhé době váhání od voleb do Poslanecké sněmovny ČR
podepsal dekret o ustavení sedmnáctičlenné vlády pod vedením sociálního demokrata B.
Sobotky a jeho dvou místopředsedů – A. Babiše z hnutí ANO a M. Bělobrádka z KDU ČSL.
Ostatními členy koaliční vlády se stali V. Jourová, H. Válková, J. Mládek, M. Chovanec, M.
Marksová, M. Jurečka, D. Herman, R. Brabec, L. Zaorálek, M. Chládek, M. Stropnický, A.
Prachař, S. Němeček a J. Dienstbier. Dlužno poznamenat, že Sobotkova vláda, byť sociální
demokrati uspěli ve volbách pouze s „odřenýma ušima,“ si po celý rok vedla dobře. Vládu
opustila pouze ministryně pro místní rozvoj V. Jourová, která se stala eurokomisařkou.
Nahradila ji K. Šlechtová navržená Babišovým ANO. Odejit byl však ministr dopravy
Prachař, kterého vystřídal D. Ťok.
Od počátku února po celý rok plnila stránky tisku a informační prostředky kauza Jany
Nagyové – Nečasové a později i bývalého premiéra Nečase v záležitostech vyhledávání tzv.
„trafik“ pro exposlance ODS, jeho ženy za zneužívání státního aparátu ve svůj prospěch a
neplacení daní z darů, jejich hodnota byla více než vysoká. Lze připomenout soudně se
vlekoucí korupcí skupiny lidí kolem bývalého politika MUDr. Ratha.
V březnu odhalený a rozplétaný daňový únik při obchodování s pohonnými hmotami
nepřesvědčil, že by se s korupcí a daňovými úniky v ČR končilo. Po volbách do Evropského
parlamentu v měsíci květnu, které v naší zemi proběhly téměř bez zájmu voličů, zasedl
v tomto nejvyšším evropském orgánu dvacet jeden zástupce ČR.
Národ se bavil v měsíci červnu. To došlo ke střetům na ministerstvu spravedlnosti, kdy se
ministryně H. Válková nejprve „rozloučila“ se svojí první náměstkyní a následně se dvěma
náměstky. V červnu byly odhaleny podvody při zadávání zakázek v Nemocnici Na Homolce.
Její ředitel byl zatčen, ve třech kauzách byl obviněn i pražský podnikatel I. Rittig. V témž
měsíci byl soudně očištěn z obvinění ze spolupráce s STB před rokem 1989 ministr financi a
místopředseda vlády A. Babiš. Jistě si oddechl i prezident republiky,
8. červenec se stal černým dnem pro příslušníky české armády na afghánské základně
v Bagrámi. Při teroristickém útoku místních povstalců zahynuli čtyři čeští vojáci, pátý podlehl
zraněním později. V Afghánistánu zemřelo již deset českých občanů. Všech pět vojáků bylo
v říjnu letošního roku vyznamenáno in memoriam prezidentem republiky.
V srpnu se dostal na veřejnost případ zdravotní sestry z rumburské nemocnice, která měla
cíleně usmrtit nevyléčitelně nemocné pacienty. Její hrůzný čin otevřel polemiku odborníků i
laiků okolo otázek eutanázie v ČR. Vedle voleb komunálních a senátních v říjnu zajímalo
občany naší země zkvalitnění psychiatrické péče, kterému dalo podnět pobodání
šestnáctiletého chlapce a jeho následná smrt z lékařské péče propuštěné schizofreničky, které
se událo na střední škole ve Žďáru nad Sázavou. I on byl za svoji statečnost vyznamenán in
memoriam prezidentem republiky.
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Celostátní komunální volby a volby do Senátu ČR v první polovině měsíce října měly dva
póly. Při volbách komunálních si občané byli vědomi skutečnosti, že dobře zvolení zastupitelé
mohou skutečně řadu věcí v jejich prospěch změnit, senátní volby trpěly nezájmem voličů
především ve II. kole. O práci v orgánech obcí a měst mělo zájem daleko více občanů, než
tomu bylo o posledních volbách. Zápor bych viděl v tom, že v řadě míst došlo k nejrůznějším
tahanicím o vytvoření povolebních koalicí a obsazení vedoucích funkcí v nich. Příkladem
může být Jablonec, kde proklamovaný hejtman, bývalý občan našeho města JUDr. Pavel
Svoboda, nakonec skončil jako člen rady statutárního města. Složitá situace nastala i
v Liberci, nevyhnula se hlavnímu městu i desítkám dalších míst. Volby do Senátu ČR měly
svoji konečnou až v měsíci říjnu ve II. kole. Pochopitelně, že se volilo pouze v těch obvodech,
kde senátorům skončilo jejich šestileté volební období. Dlužno poznamenat, že zájem občanů
o tento orgán byl naprosto mizivý. K volebním urnám se totiž dostavilo pouze 16,6 %
oprávněných voličů. Pod taktovku staronového předsedy Štěcha zasedlo do senátních lavic
dvacet sedm nových adeptů, kteří vytvořili sbor složený z jednaosmdesáti jedinců různých
stran a uskupení.
1. prosincem započala několikadenní pohroma české dopravy všeho druhu, kterou zavinila
silná a trvající námraza. Trpěli lidé na chodnících, dopravní prostředky na ulicích i
železnicích nejen při řadě nehod, ale i při mnohahodinových zpožděních.
Nelze opomenout říjnové výbuchy muničního skladu ve Vrběticích, ani skutečnost, že
náčelník generálního štábu Armády ČR P. Pavel od počátku příštího roku zaujme vrcholnou
funkci v systému NATO.
Vděčným námětem pro sdělovací prostředky se staly některé kroky a vyjádření prezidenta
republiky. Akademická obec mu vyčítala jeho postoj ke jmenování některých
vysokoškolských profesorů. Na přetřes se dostala i jeho nevhodná vyjádření hraničící s
vulgaritou. Do konce roku nebyly vyřešeny otázky jeho napadení demonstranty u příležitosti
oslav výročí listopadových událostí roku 1989. Jeho oponenti z řad novinářů mu vytýkali, že
porušuje zásady spojovat občany země, jak proponoval při svém nástupu do prezidentské
funkce.
Zvláštní situace nastala u současných pravicových politiků, kteří byli postiženi zapomínáním
všeho nepopulárního, s čím právě oni přišli v letech minulých.
Nejvýznamnější světovou událostí roku se stala politická krize na Ukrajině a vztahy mezi
touto zemí a Ruskem. Ukrajinské události začaly na kyjevském náměstí Majdan sice již 21.
11. 2013, ale letošní rok přinesl jejich stupňování a rozhodně ne brzký konec. Bitky mezi
speciálními jednotkami na obou stranách vyvrcholily 21. února. Z kyjevských ulic se přenesly
do pohraničních oblastí mezi oběma státy, vyústily v anexi Krymu a vyhlášení samozvaných
republik na východě Ukrajiny. Přinesly tisíce mrtvých a neskutečné morální a materiální
škody. Ani politická jednání, ani sankce vůči Rusku neukončily boje. Jde o největší válečný
střet v Evropě od konce II. světové války v roce 1945. Zatím chybí dobrá vůle na obou
stranách konfliktu, stejně jako rozumný přístup NATO a USA.
Svět však nežil pouze tímto konfliktem. Lidstvo se děsilo, kam až dojde epidemie eboly, která
v jarních měsících vypukla v Quinei a přes další země se šířila světem. Teprve na konci
listopadu OVHO vydalo vyhlášení o jejím postupném útlumu. Život sedmi tisícům obětí však
nikdo již nevrátí.
Dubnové prezidentské volby v Afghánistánu přinesly jakési uklidnění v této stálými střety
zmítané zemi. Na základě dohod mezi Afghánistánem, USA a NATO opustí zemi část
aliančních vojáků. Stovky těch, kdož měli dohlížet na klid v zemi, však zaplatily svými
životy. Mezi jinými letos i pět vojáků naší armády.
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Svět katolických věřících zažil 28. dubna jedinečnou událost v historii církve – totiž
svatořečení dvou pontifiků velice oblíbených v době výkonu svého papežského období – Jana
XXIII. a Jana Pavla II. Významnou událost sledoval více než milion věřících, ale zcela
pochopitelně i stovky církevních hodnostářů v čele se současným papežem Františkem, který
svatořečení provedl, a jeho předchůdcem Benediktem XVI.
Květnové dny přinesly napětí mezi Čínou a Japonskem. Dle politologů šlo o zatím největší
provokaci velmocenské Číny ve strategickém a na nerostné suroviny bohatém Jihočínském a
Východočínském moři. Spor se vyhrotil v otázkách majetnictví prakticky kamenitých
ostrůvků Dialog Dav. Politické demarše Číny vyvolala i návštěva některých japonských
představitelů v jejich síni slávy, kde však jsou pochováni i generálové, kteří se podíleli na
genocidě čínského lidu v dobách II. světové války.
Ve dnech 22. - 25. 5. proběhly v zemích Evropské unie volby nových europoslanců včetně
jejich šéfa, jímž se stal J. C. Junkers. V řadě zemí nespokojenost s tímto orgánem vedla
k volbě extremisticky smýšlejících politiků.
6. červen letošního roku, den zahájení slavné invaze v Normandii před sedmdesáti roky, která
uspíšila ukončení II. světové války, mohl být počátkem další spolupráce zemí protihitlerovské
koalice. Leč události související se vztahy Ruska, Ukrajiny a některých zemí, které vyhlásily
Rusku embargo, tuto možnost jednoznačně pohřbily.
V několika evropských státech sílí iredentické nálady včetně snah o vytvoření vlastního státu
až po odtržení od země mateřské. Nejsilněji se tento tlak projevoval ze strany Skotů vůči
dalším třem zemím, které tvoří ostrovní stát. Při referendu 18. září plných 44,7 % Skotů řeklo
své rezolutní ne. To však nestačilo. Nespokojenost v této záležitosti panuje i ve Španělsku a
dalších zemích.
Zajímavostí podzimu se stalo ochabování vztahů USA vůči Izraeli, za nímž stojí výstavba
ilegálních židovských osad na palestinském území.
Republikáni USA dominovali v kongresových i guvernérských volbách. Demokratický
prezident B. Obama nebude mít ve zbývajících letech své funkce jednoduchou pozici zvláště
při prosazování republikány nenáviděné zdravotnické reformy.
Nekompromisně a brutálně postupovali bojovníci Islámského státu. Vykradením bank ve
městě Mosulu se jeho bojovníci stali nejbohatšími teroristy světa. Svět byl šokován po
zveřejnění videí, na nichž tito lidé vraždí západní novináře i humanitární pracovníky. Řádění
fanatiků mělo učinit přítrž rozhodnutí NATO a USA zničit jejich sílu pomocí bombardování.
To však nepřineslo smrt pouze vražedným bandám, ale i stovkám civilistů včetně dětí.
Smolný rok zažívala letecká i námořní doprava. 8. března záhadně zmizel stroj společnosti
Malaysia Arlines s dvěma sty padesáti lidmi na palubě. Táž společnost ztratila 17. července
letoun se třemi sty cestujícími nad Ukrajinou. Krátce před koncem kalendářního roku se
zřítilo letadlo Air Asia téměř se sto sedmdesáti lidmi na palubě.
Při cestě za lepším životem a útěkem před časem prohlašovanou demokracií v řadě afrických
zemí našly ve Středozemním moři smrt stovky lidí, kteří utíkali do bohaté Evropy.
Ztroskotané přetížené lodi i kruté podmínky běženců nenaplnily jejich představy.
Senzační průlom do zkoumání vesmíru učinilo přistání evropského vesmírného modulu na
povrchu komety 67 – P Čurmjam - Gerasimenko dne 12. listopadu. Při přistání Philae došlo
k malé chybě, ale modul odvysílal řadu poznatků z plánovaných vědeckých experimentů, pak
se však až do konce roku odmlčel.
Jistě by bylo možno psát o řadě dalších okolností, ale alespoň tento stručný přehled
charakterizuje rok 2014 u nás a ve světě.
Sportovní rok 2014 přinesl celou řadu vrcholových sportovních události. Sportovně
nejvýznamnějšími se rozhodně staly Zimní olympijské hry v ruské Soči. Z našich účastníků
přinesly úspěchy především kolektivu vynikajících biatlonistů, dařilo se rychlobruslařce M.
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Sáblíkové. Zlatou přispěla do sbírky celkově osmi medailí i snowboardcrossařka Eva
Samková. Nezdary hokejistů přivedly na vrcholný trenérský post V. Růžičku, vynikajícího
hráče a nositele medailí ze světových soutěží. Avšak ani on nedokázal naplnit tradice českých
hokejistů. Nedařilo se rovněž fotbalistům. Slávou je má ověnčit plzeňský trenér P. Vrba. Pod
jeho vedením v podzimních měsících při kvalifikaci na Mistrovství Evropy nechybili Češi ani
jednou. Z wimbledonské trávy si 5. července odnesla titul tenistka P. Kvitová. Kvalitní
výsledky na tenisových dvorcích světa podával po celý rok T. Berdych. O třetí triumf ve Fed
Cupu se postaral vyrovnaný kolektiv žen, který smetl ambiciozní německý kolektiv. Obhájit
prvenství v Davies Cupu se nezdařilo mužům. Lehkým atletům se v letošním roce příliš
nedařilo. Především nejlepší z nich byli většinou zraněni. A tak veškerá zodpovědnost zůstala
na oštěpařce B. Špotákové, která dominovala i po mateřské přestávce na Mistrovství Evropy i
při Diamantové lize.
Smrt si letos vybrala celou řadu významných občanů světa. Zemřel například poslední muž z
několikačlenné posádky letadla B – 29, které svrhlo 6. srpna 1945 první atomovou pumu na
japonskou Hirošimu. Svět opustil izraelský politik A. Šaron. Dnešním lidem většinou nic
neříká jméno Shirley Templ Blacková, slavná představitelka dětský filmů točených
americkými společnostmi. Po roce 1989 se tato žena stala americkou velvyslankyní
v tehdejším Československu. Nikdy se nepostaví na střídačky za svými hráči ledního hokeje
legendární Rus V. Tarasov, stejně jako slávou ověnčený i jako hráč Karel Gut.
S českou kulturní frontou se rozloučili textař a hudebník P. Hapka, herec a bouřlivák P.
Landovský, rovněž i O. Brousek starší, satirická, ale i decentní režisérka V. Chytilová.
Největší pozornost žurnalistů i svých fandů získala po tragické smrti pod koly vlaku
kontroverzní zpěvačka Iveta Bartošová.

A jak šel čas v našem městě?
Ples myslivců
První společenskou akcí nového roku se stal 11. ledna v sále Besedy tradiční ples
Mysliveckého sdružení Dolina. Potvrdili pravidlo, že jsou prvními ze společenských
organizací, které se plesové činnosti věnují. Ke spokojenosti přítomných na plese hrála
skupina Index. Pořadatelé nezapomněli na mysliveckou kuchyni, nechyběla oblíbená tombola.
Zájemcům dokonce v podvečerních hodinách nabídli mysliveckou krmi přes ulici. Vstupné
150,- Kč ochotně zaplatil jeden každý z necelých dvou set účastníků. Kde je možno se za
takový peníz bavit téměř do rána.
Devadesátiny
19. ledna se dožila v psychické i fyzické pohodě svých devadesáti let paní Věra Hanušová.
Stala se tak jedním z nejstarších občanů města. Její životní jubileum bylo příležitostí, aby jí
pogratulovali k významnému dni pracovníci města a hlavně pak členky SPOZ, které jí předaly
drobné dárky.
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Ples hasičů
Hned 1. únor roku si vybrali dobrovolní hasiči pro konání svého tradičního plesu v místní
Besedě. Zájemcům o hasičské plesání vyhrávala skupina Krakatit, která se necelým dvěma
stovkám přítomných líbila. Zkušení pořadatelé pro tanečníky připravili obvykle kvalitní
tombolu a zajistili i možnost nejen se dobře pobavit, ale také se občerstvit nejrůznějšími
tekutinami a zasytit své žaludky. Vstupné bylo vskutku lidové. Co dnes znamená pouhá
stovka?!
Loketský meteorit
V loňském roce jsem se podrobně zmiňoval o čeljabinském meteoritu a návaznosti na to i o
vůbec nejstarším známém meteoritu v Evropě, který byl nalezen kolem roku 1400 na
Loketsku. Na hradu Loket se nalézá zhruba dvacet kilogramů z celkové původní váhy sto
sedmi. Meteorit byl v 19. století ze studijních důvodů rozřezán na tři kusy. Nejmenší díl je na
Lokti, osmdesátikilovým kusem se chlubí ve svých sbírkách Vídeň, zbytek je součástí
přehlídky stovek minerálů v Národním muzeu. Je jistě dobře, že jeho třetí část si letos mohli
prohlédnout, byť v trezorové vitríně a pod bezpečnostními kamerami, návštěvníci loketského
hradu. K pověsti o vzniku tajemného posla z vesmíru v podobě bezcitného purkrabího Půty
přidávám ještě další. Po několik staletí byl meteorit v podobě koňské hlavy vyhlášeným
„soudcem“, který rozhodoval o pravdomluvnosti lidí. Kdo jej při nejrůznějších přích
nedokázal zvednout, stával se podezřelým ze lži. To však býval téměř každý, kdo se této
zkoušce podrobil. Zvednout kámen o váze více než sto kilogramů dokázal jen málokdo.
Výjimečná událost
Od 4. února vzrušovala Rychnov otázka, zda se najde naše občanka, jež byla právě od tohoto
dne pohřešována rodinou. Pátrací akce v okolí města policisty, hasiči, členy Horské služby i
ČČK začala 5. února. Mimo uvedené složky byl do pátrání nasazen vrtulník s termovizí, který
pročesával prostory polí a lesů v okolí města, zvláště mezi Rychnovem a Kokonínem. Do
pátrání byl rovněž nasazen policejní pes. Záchranáři pátrali i na Jablonecku a v okolí vodní
nádrže ve Mšeně. Její matka procházela rekreační zařízení v okolí i v oblasti Jizerských hor a
Krkonoš. Leč čtrnáct dnů pátrání nepřineslo žádné výsledky. Teprve o řadu dní později byly
ostatky pohřešované nalezeny ve směru na Pelíkovice poblíž Liščí Jámy. Paní Zdeňka
Jurisová své sebevražedné sklony, jimiž údajně dle tiskových zpráv trpěla, dokonala. Její čin
se vymyká z kroků těch, kdož si v Rychnově v posledních desetiletích sáhli na své životy. Ti
většinou volili smrt pod koly železničních lokomotiv.
Večerní kreslení
Tradice rychnovské manufakturní malířské tvorby se stala inspirací pro podvečerní kreslení
pro zájemce z řad občanů města. Od 5. února pro ně ve škole na Ještědské ulici připravila
kurzy absolventka Sklářské školy v Kamenickém Šenově a občanka našeho města paní Z.
Svobodová. S malováním a kreslením má však i širší záměry. Na měsíc srpen naplánovala do
Rychnova sympozium výtvarných umělců, a to nejen z naší vlasti.
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Ples města
Letošní ples města přilákal 14. února do sálu Besedy sto devět platících tanečníků. Za vstup
zaplatili dvě stě korun. Přítomní se dobře pobavili při hudbě BIG´O´BANDU z Liberce.
Součástí bylo, jak jinak, i předtančení a tombola, v níž figurovaly i deštníky. O tekuté
občerstvení a stravu bylo dobře postaráno, nechyběly tradiční růže pro dámy z rukou pana
starosty. V rozpočtu města bylo naplánováno jedenačtyřicet tisíc pro hudbu a tři tisíce na
nákup růží, celkem čtyřicet čtyři tisíce. Rozhodně se nedá říci, že městský ples byl letos akcí
výdělečnou. Opak je nesporně při počtu přítomných pravdou.
Zápis dětí do 1. tříd základní školy
Ředitelství našich škol vypsalo na letošní 12. únor zápis dětí, které jsou letos v září povinny
nastoupit školní docházku. Zápis byl konán v budově 1. – 5. ročníku za řízení budoucích
třídních učitelek a vychovatelek školní družiny. Na uvítání budoucích prvňáků se tradičně
podílely drobnými dárky i členky místního SPOZ. Důležitost čišela z tváří i chování straších
žáků školy, kteří se stali průvodci rodičů i svých budoucích spolužáků při jejich prvním
pohybu po škole. S nezbytnou nutností dokladů k zápisu byli rodiče seznámeni předem.
Valentýn
Svátek svatého Valentýna 14. února je nejen připomínkou osobnosti tohoto světce
v anglosaských zemích, ale v posledních letech i u nás byl dokonce povýšen na „svátek
zamilovaných“. Proč je tomu tak, se můžeme v období kolem jeho svátku dočíst prakticky ve
veškerém tisku, ale i v nabídkách obchodů, obchodních řetězců a mnohých restaurací. Lidé
jsou nabádáni k tomu, aby projevili svoji lásku a náklonnost k nejbližším nejen květinami, ale
i nejrůznějšími dary a dárky. Kdesi jsem však četl, že není od věci, aby tento den dostal
označení jako den šikovných biznismanů, kteří leckdy za maličkosti získávají velké peníze. U
nás se vžila i skutečnost, že je třeba v tento den vyvést milovanou osobu do společnosti,
restaurací nebo hotelů. Toho šikovní majitelé pro zamilované dokážou využít nejrůznějšími
„slevovými akcemi“ při gastronomických i alkoholových dýcháncích. U nás tyto služby
nabízí v Nádražní ulici nájemce Bar Baru a majitel Hospůdky Na Zálesí. Ten dokonce
neváhal pozvat zájemce z města i do svého zařízení v Jablonci nad Nisou.
Rozpočet na rok 2014
Po projednání zastupiteli dne 17. února byl přijat rozpočet města na letošní kalendářní rok
jako schodkový s tím, že příjmy města činí 39 486 000,- Kč a výdaje pak 47 487 931,- Kč.
Schodek položek bude kryt z kladných pozůstatků let minulých. Zastupitelé schválili některé
položky v rozpočtu objemově. Jejich konkrétní využití podléhá schválení zastupitelstvem. Jde
o položky celkem v 16 §. V průběhu roku dojde i k rozpočtovým změnám, které rovněž
podléhají schválení zastupitelů.
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Smrt Jana Adlera
28. února zemřel ve svých šedesát pěti letech po krátké, ale těžké nemoci poslední
předlistopadový předseda městského národního výboru pan Jan Adler. Jako absolvent střední
zemědělské školy pracoval kdysi na místním státním statku. Dalším jeho životním zastavením
byl Okresní ústav sociálních služeb v Jablonci nad Nisou. Dlouhá léta pracoval ve funkcích
MěNV, stal se členem rady a po volbách 1983 i předsedou městského národního výboru. Byl
pracovitý, vystupoval aktivně. V průběhu jeho sedmiletého funkčního období byla dostavěna
mateřská škola v prostoru pod hřbitovem. Po přestěhování jeslí vzniklo i nové zdravotní
středisko. Dokončena byla dlouhou dobu se vlekoucí výstavba kanalizačního sběrače a
čističky odpadních vod. Zahájena byla výstavba domu služeb a obchodu poblíž místního
náměstí. Patřil k jedněm z mála funkcionářů, kteří se dokázali převléknout do montérek a
pomáhat při nutných pracích. Za jeho předsednické éry se rozvinula spolupráce se
zemědělským družstvem. K jeho přednostem patřila spolupráce s lidmi nejen mladšími, ale i
dříve narozenými. Pravidelně se zúčastňoval schůzí rychnovských organizací, neopomíjel
navštěvovat důchodce včetně těch, kdož žili v pečovatelském zařízení města. Do Rychnova
dokázal přivést řadu uměleckých souborů. Značné množství občanů se s ním přišlo naposledy
rozloučit na jablonecký hřbitov 7. března. Zemřel dobrý a pracovitý člověk. Čest jeho
památce!
Čištění Mohelky
V posledním týdnu února a na počátku března se lidé, kteří procházeli po hlavní ulici ke
škole, nezapomněli se zájmem podívat do koryta Mohelky. Ne snad proto, že v ní teklo na
toto období nezvykle málo vody, ale proto, že se v něm pohyboval menší bagr pracovníků
Povodí Labe, kteří prováděli v prostoru náměstí a jeho nejbližším okolí čištění toku. Spolu
s kamením a některými odpadními věcmi zmizely i kořeny rostlin, které jsou ve vodách
schopny ničit vše živé. Jedná se například o vrbku úzkolistou, která v minulých letech
v řečišti dominovala spolu s ostřicovými travami. Radostí zřejmě nejásali pstruzi, kteří ztratili
své úkryty, ba ani kachny, které nalézají v tomto prostoru místa pro zahnízdění.
Masopust na malé škole a ve školce
Závěr února přivedl do malé školy i školky oslavy masopustu. Žáci, kteří chodí do nižších tříd
školy a navštěvují školní družinu, tradičně oslavili masopust ve svých třídách i v družině. Po
škole se pohybovali v masopustních maskách. Od svých učitelek nebo vychovatelek vyslechli
povídání o masopustu a lidových zvycích, které se k tomuto období vztahují. S chutí si
zasoutěžili a zakřepčili. Jejich učitelky nezůstaly za dětmi o nic pozadu. Obdobná situace byla
i v mateřské školce.
Fond na zlepšení úrovně bydlení
I letošní únor přinesl rozhodnutí zastupitelů města o možnosti získat finance, které mohou
napomoci zlepšit bydlení občanů i stav jejich nemovitostí. Protože jsem se o jednotlivých
ukazatelích a možnostech, jak výhodně finance získat na základě výše uvedeného programu,
který se nemění ani letos, již zmínil, nebudu o něm podrobně psát. Zájemci však mohli město
žádat v jednom termínu až do 30. dubna.
7

Program péče o přírodní zajímavosti v okolí města
Je jistě dobré, že se péčí o krajinu a životní prostředí i letos zabývalo ministerstvo pro místní
rozvoj. To vytipovalo několik lokalit v našem okolí, kde je nutno tento proces uplatnit. Jedná
se o pozemky VKP č. 16 v prostoru Lísek – Košovy, pozemek č. 1617 v k.ú. Rychnov, dále
VKP č. 78, louku nad koupalištěm včetně pozemku č. 23/86/2. Jde především o luční porosty,
kde brzy zjara kvete velké množství bledulí, objevují se blatouchy, prvosenky jarní,
kopretiny, místy i lýkovce. Své by si nesporně zasloužily i lipové aleje od kostela až k
„červeném domu“, stejně jako alej Františka Josefa I. (to jen pro zajímavost, aby občané
věděli, kde Rychnováci vzdali hold svému monarchovi, ač pomístní názvy s jejich jmény byly
v roce 1918 zrušeny) nad malou školou, hlavně pak od křižovatky hlavní ulice a vedlejší
Smetanovou na Košova. Zdá se, že mnozí občané nejen využili, ale nezřízeně zneužili
benevolence ve vyhlášce o kácení. Ve městě padají stromy o sto šest.
Letošní masopust
Na letošní městský masopust si musely počkat především děti až do prvního dne března. Celá
akce byla opět v režii sdružení Rychnováci dětem. Snad i proto měla svůj tradiční charakter a
dobrou úroveň. Vlastní akci v sále Besedy předcházel průvod masek ulicemi města za zvuků
živé hudby. Masopustní masky měly oblečeny hlavně děti. Ti, kterým se nechtělo pochodovat
za poměrně solidního polojasného počasí a asi 18° C městem, obsadili již před příchodem
průvodu místa v sále. Naplněná Beseda se již za krátký čas rozhučela hudbou pod řízením DJ
Mirka Raise a hlavně pak tanečními kreacemi a pobíháním nejmenších účastníků. Do reje se
zapojili i mnozí dospělí, kteří své děti přivedli na akci, stejně jako samotní organizátoři ze
sdružení. Zlatým hřebem programu bylo vyhodnocení nejlepších masek. To provedla jednak
„odborná porota“ složená z organizátorů, jednak z řad přítomných rodičů. Jak již bývá
zvykem na akcích s „uměleckou“ náplní, poroty se neshodly v pořadí. Organizátoři proto
přistoupili na remizu a za nejlepší byli vyhlášeni vyvolení z obou porot. To však vůbec
nevadilo. Sladké odměny a potěšení z akce patřily všem účastníkům.
O Besedu je zájem
Upravený sál Besedy láká k akcím nejen pro dospělé, ale především pro děti. Letos si ho
vybrala i římskokatolická církev z Jablonce nad Nisou pro organizování masopustu pro děti
svých farníků. Po počátečním váhání zastupitelů, zda akci pro jablonecké děti povolit, se
ukázalo, že si masopustníci nekonkurovali. Jablonečtí totiž slavili 2. března.
Host z vesmíru
V noci na 6. března proletěl v těsné blízkosti naší planety asteroid o průměru více než dvacet
sedm metrů. Kolem Země se přehnal rychlostí kolem 53 tisíc km v hodině ve výšce cirka 250
km. Pravděpodobnost střetu se Zemí vypočítali vědci na jednu ku deseti milionům. Náš host
nesl označení 2014 DX 111 a „prohlížel“ si Zemi více než sedm hodin. Pak odfičel na
návštěvu k Venuši.
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BIG´O´BAND
Protože se hudební těleso s výše uvedeným názvem stává kultovní kapelou městských plesů,
zaslouží si, aby bylo v kronice představeno. Jedná se o početnou libereckou taneční skupinu,
v jejímž čele nyní stojí kapelník Mirek Ottl. Pod tímto názvem hraje již čtyři roky, ale její
kapelník a někteří hráči těleso pamatují ještě jako Taneční orchestr L. Ottla nebo BIG BAND
Liberec, jiní jako Liberecká dechovka Liberečanka. Na počátku řetězce je pamětníkům známa
jako Dechový orchestr Železničář. Kapelníci, kteří soubor vedli, shodně nesli jména Ottl.
V případě skupiny platí, že se zde vedení měnilo z otce na syna, případně některého z klanu
Ottlů. Dnes je možno se s kapelou potkat nejen na plesích, kde dokážou zahrát klasiku od
polek a mazurek až po vyloženou modernu. Hrají pro maturanty, střední generaci i občany
dříve narozené. Nechybějí ani v předních koncertních sálech, jako je pražská Lucerna.
V Rychnově se filmovalo
Po 10. březnu se v ulici Komenského mezi domem Z. Svobodové a přilehlými paneláky
pohybovala skupina mladých herců a filmařů. I v podvečerních a následně nočních hodinách
zde pan Slanina, syn paní Z. Svobodové, s kamarády z fakulty natáčel svůj abiturientský film.
Za předlohu pro scénář mu posloužila jedna z povídek amerického spisovatele hororů E. A.
Poa, která se jmenuje William.
Jaro kvetoucí
Teplý únor a zvláště pak jeho poslední dva týdny uspíšily ve městě výskyt kvetoucích rostlin.
Tradičně si rostliny pospíšily především v zahrádkách poblíž domů. Objevily se bledule,
pochopitelně sedmikrásky, čekat na sebe nedaly ani květy na keřích lýkovců. Ještě před
prvním jarním dnem vyletěli motýli, prostory před památníky osvěžily violky vonné, zelenaly
se keře posledních rychnovských pámelníků. V nezabetonovaných prostorách parků na
náměstí potěšily i drobné pryskyřníky, objevili se první ptáci – průzkumníci těch, kteří na
zimu naše město opustili. Potěšilo, že z ulic postupně mizel i zimní posyp. Ke zlepšení
prostředí města napomohli ti, kdož uhrabali u svých domů pozemky.

Vlajka pro Tibet
10. března zavlála opět nad radnicí města tibetská vlajka, která připomněla 55. výročí
povstání lidu této vysokohorské země proti čínské okupaci. Letos tento pestrobarevný symbol
byl vztyčen na 584 úřadech po celé zemi, z toho na Jablonecku v deseti případech včetně
statutárního města. V loňském roce vlály tibetské prapory na 470 radnicích. Podporu Tibetu
vyjádřilo i devadesát šest škol v celé republice. Mezi nimi se objevila i zásadská základní
škola, kde nyní řediteluje bývalá učitelka naší školy Mgr. Marie Navrátilová.

Beseda s panem I. Rousem
Koncentrační tábor Gross Rosen Reichenau a dva pracovníci Krajského muzea Liberec
pánové L. Lacina a I. Rous tak trochu patří k sobě. Oba se velmi podrobně věnují ve vědecké i
populární činnosti problematice koncentračních a pracovních táborů zřízených nacisty za II.
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světové války na Liberecku. Jejich výhodou je, že mají přístup k archivním dokumentům
nejen v Liberci, ale i po celé republice, podle potřeby i v zahraničí. Z jejich činnosti vznikla
nejen díla literatury faktu, ale i výstava o zrůdnosti německých fašistů v táborech pracovního
utrpení i smrti, která byla otevřena v budově Severočeského muzea Liberec. Pan Rous využil
nabídky majitele dnešního jiřetínského podniku Detoa k instalaci výstavy výrobků tohoto
zařízení, které v dobách nacistické persekuce bylo zcela podřízeno válečné produkci. Z jeho
iniciativy vznikly výstavy i v jiných místech kraje. Na straně druhé dokázal na svých
výstavních akcích zobrazit i osudy lidí, kteří byli po II. světové válce odsunuti do Německa na
základě dohod vítězných mocností z Postupimi. Zatímco pan Lacina se věnuje spíše
badatelské činnosti v archiváliích, pan Rous si své poznatky archivní ověřuje přímo prací
v terénu. Spolu se svými přáteli se nebojí pronikat do zavalených nebo částečně zaplavených
prostor v místech, kde nacisté plánovali velká podzemní díla, v nichž měla probíhat válečná
výroba. Cesta ho zavedla i do míst bývalého rychnovského koncentráku ve snaze získat
důkazy, o kterých bývalí vězni mluvili jen kuse, právě o rychnovském podzemí. Ale o tom
jsem psal v zápise kroniky z loňského roku. Letos se se svými poznatky a plány dalších
výzkumných prací podělil na besedě s občany města 13. března v zasedací místnosti
městského úřadu. Zatímco většina besed o Rychnově probíhá v komorním prostředí, tentokrát
byla zasedačka plná. Někteří z přítomných se podělili o své poznatky z let těsně po ukončení
II. světové války. Vedení města pak vyzvalo všechny, kdož by cokoli o historii
koncentračního tábora, o kterém se „cudně“ po celé poslední čtvrtstoletí mlčelo, věděli,
k podání informací, jež by vedly k odhalení táborového podzemí.
Nechvalné výročí
Počátek existence rychnovského koncentračního tábora připadá dle archivních dokumentů na
14. březen, polští vězni uvádějí až datum prvního jarního dne roku 1944, kdy měly do
nedohotoveného tábora přijít na dvě stovky vězňů z KT Gross Rosen v Dolním Slezsku.
Jedno nebo druhé datum není až příliš podstatné. Podstatné je to, co se v táboře dělo po více
než jeden rok. Výše uvedené datum však minulo místní funkcionáře i pracovníky Svazu
bojovníků za svobodu či OV KSČM z Jablonce nad Nisou. U památníků obětí tábora, jichž je
v Rychnově několik, se neobjevila ani nejmenší kytička, jako vzpomínka na mrtvé, jichž
polští vězni uvádějí kolem šesti set, dokumenty pak více než dvě stě padesát. Prostory
památníků byly, slušně řečeno, jako po právě ukončené zimě. Neuklizeno, prostory kolem
„zdobily“ popadané suché větve z bříz a stromů, pomalu se bortící kamenné areály, na jejichž
opravu zřejmě nejsou peníze. Nebo chybí zájem funkcionářů města? A nejen jich. Dvakrát
škoda! Vězni zahynuli i proto, abychom my mohli žít. A sedmdesát let od počátku těžkých
dnů koncentráčníků by mělo být připomenuto jistě důstojněji.
O sexu převážně vážně
Při vyslovení jména MUDr. Radim Uzel napadne většinu Čechů osobnost našeho známého
sexuologa, který se na nás dívá a radí nám, jak si v této oblasti počínat z nejrůznějších
televizních šotů a pořadů. Spolu s písničkářem Pepou Štrosem, textařem, vypravěčem,
recitátorem a moderátorem celé řady folkových festivalů, 14. března zavítal do našeho města.
Lze konstatovat, že vytvořili pár, jemuž není v oblasti sexu nic cizí, vše však podávají s citem
pro tuto nejintimnější část života občanů. Jejich pořadu vyprávění, nenásilného poučování,
recitace a hudby mohli být občané města přítomni v sále Besedy.
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Výročí městské vlajky
18. března uplynul jeden rok od chvíle, kdy po několikaletém usilování místních zastupitelů,
najmě starosty Ing. Chlouby, mohla nad radnicí zavlát nová vlajka města. O všem jsem se
podrobně zmiňoval v zápise v loňském roce. Tyto okamžiky si mohli občané města
připomenout na výstavě, která byla zahájena v městské výstavní síni 22. března. Na vernisáži
zahrálo Jizerské trio. Ing. A. Staněk z Hospůdky Na Zálesí dal přítomným okoštovat něco
z kvalitních vín, která dováží z Moravy.
Rychnovský flek
Zdá se, že tradici rychnovských mariášů si místní borci a organizátoři nedají přes tvrdou
konkurenci z okolí vzít. Letos se sešli 22. března na netradičním místě v hospůdce U Kalicha,
aby zde již po osmnácté bojovali o Krále fleku Rychnova 2014. Klání probíhalo v útulném
prostředí a za nevšední péče místního provozovatele po celý den. Karty tentokrát šustily
v rukou dvaceti dvou účastníků, kteří složili zápisné ve výši 120,- Kč. Byl jim podán i polední
gulášek, o pivo rozhodně nebyla nouze. V hospůdce U Kalicha by se jistě cítili dobře i ti, kteří
před dávnými lety vysedávali v koutu restaurace Beseda, totiž pánové J. Kmec, poštmistr
Plechatý a pan Odvárka, kteří neopomenuli dne, aby zradili svoji oblíbenou zábavu. Letos si
putovní pohár odvezl pan M. Laský.

3. diskoples DJ Mirka Raise
M. Rais z umělecké agentury Dirami i v březnu přivedl na svůj v pořadí již třetí diskoples
v našem městě 22. března skutečnou pěveckou lahůdku naší země ze zpěváků, kteří se
pohybují na podiích top popularity, totiž Petra Koláře. Jeho osobnost zaplnila více než solidně
rychnovskou Besedu, ač vstupné činilo 300,- Kč. V porovnání s většími městy to rozhodně
přemrštěná částka nebyla. Na zpěvákovy koncerty je třeba do peněženky jinde sáhnout daleko
hlouběji. Je více než jasné, že pan Rais a jeho Agentura Dirami mají mezi naší pěveckou
branží a umělci dobré jméno. Jinak bychom je v Rychnově in natura neviděli.
Skleněné vitráže
V prostorách městské knihovny připravil Dětský klub Kamarád Rychnov u Jablonce nad
Nisou svoji další dílnu pro zájemce bez věkového omezení. Tentokrát bylo na programu
naučit se nebo získat základní dovednosti ve výrobě skleněných dekorací technikou tiffany.
Účastníci se učili, jak řezat a brousit sklíčka, nalepovat je pomocí samolepící pásky a spojovat
za pomoci cínu v požadovaný dekor. Mohli si vytvořit šperk nebo dekoraci dle svých
představ. Přítomné vedla pani L. Bednářová.
Let’s help them 2014
Tradice podpory handicapovaných dětí z libereckého Jedličkova ústavu pokračovala i letos.
Bývalí žáci rychnovské základní školy, dnes studenti středních škol S. Křivánková, K.
Kolomazníková a J. Hrstka se rozhodli, že letos pomohou Pavlu Bartkovi, který vzhledem ke
svému onemocnění potřebuje invalidní vozík a pomoc ošetřovatele. S cílem získání peněz
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skupinka organizovala od podzimu minulého roku odpolední workshopy, hry a soutěže,
pomohl jim i animátor. Benefiční akce měla své ukončení 28. března v sále restaurace Beseda.
Zapojili se do ní i stávající žáci školy. Na večerním dobročinném koncertu zahrály skupiny
Exods z Jablonce nad Nisou a místní Heatshot. Na zisku financí se podílela i celá řada
sponzorů. Získané peníze pak mladí organizátoři předali chlapci z libereckého ústavu. Je jistě
dobré, že i v současném světě se najdou mezi mladými tací, kteří dokážou pomoci druhým a
soucítí s nimi.

Porta Rychnov
V posledních březnových dnech se Beseda doslova „otřásala“ v základech. 29. března zde
totiž proběhla další Porta Rychnov – hudební soutěžní klání kapel a vystoupení jednotlivců,
kteří se věnují hudbě ve stylu folk či country. Jedna každá formace předvedla čtyři písně,
z nichž tři byly vybrány jako soutěžní. V Rychnově se představilo pět skupin a řada
jednotlivců. Jména nejlepších se mi nepodařilo zjistit. Jisté je, že nejúspěšnější z Rychnova
postupovali na celostátní kolo Porta Řevnice na sklonku června ve dnech 27. - 29. 6.
Regionální přehlídla scénického tance
Koncem března proběhla v Městském divadle Jablonec nad Nisou regionální přehlídka
souborů, které se věnují scénickému tanci. Zájemci z řad diváků měli možnost vidět dvacet
šest choreografií, které předvedli dospělí i děti. Jedním z pořadatelů bylo i naše velice úspěšné
Taneční studio Magdalena, a.s., duší akce pak vedoucí tohoto zájmového útvaru a odbornice
v oblasti scénického tance paní Ludmila Rellichová. Paní ředitelka přes náročnost akce
dokázala se svými spolupracovnicemi výborně připravit i jednotlivě kolektivy Magdaleny.
Vždyť plné čtyři choreografie kategorie dětského věku si v přehlídce dokázaly vybojovat
postup do celostátní přehlídky v Kutné Hoře. Rovněž čtyři kolektivy mládežnické kategorie
získaly oprávnění vystupovat na celostátní přehlídce pod názvem Tanec srdcem. Nepojedou
daleko. Vždyť vrcholnou celostátní akci budou mít v jabloneckém divadle.
Konkursní komise pro výběr ředitele školy
Letošní rok s sebou přinesl konkursní řízení na post ředitele příspěvkové organizace naší
základní a mateřské školy. Součástí řízení je vyhlášení termínu vlastního procesu, ale i dne
ukončení přihlášek uchazečů a stanovení komise, která akt provede. Vyhlášení výběrového
řízení provedla rada města již 21. února. K poslednímu březnu byla z rozhodnutí i školských
orgánů jmenována komise, v které zasedli za Českou školní inspekci PaeDr. Dana
Rozkovcová, za Krajský úřad Liberec JUDr. Helena Vaňková, za odbornou veřejnost RNDr.
Jiří Čeřovský, za pedagogický sbor školy Mgr. M. Mrázková, za školskou radu města D.
Fučík, město zastupoval RNDr. T. Hofrichter, PhD. a Mgr. P. Svobodová. Radní rozhodli, že
v souladu s příslušnými školskými předpisy bude funkční období ředitele šestileté
s předpokládaným nástupem k 1. 8. 2014. Posledním termínem pro podání přihlášek do
funkce byl stanoven 11. duben letošního roku.
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Na pořadu vlek
Letošní naprosto zpackaná lyžařská ne sezóna přinesla ve svém závěru i další problém. V
letošním roce totiž k 31. květnu končila smlouva o pronájmu pozemků v prostoru vleku
uzavřená mezi panem J. Drobníkem, provozovatelem vleku, a Lesy ČR. Majitelem pozemku,
Lesy ČR, byl vznesen dotaz, zda bude vlek nadále provozován, aby mohla být sepsána
smlouva nová, v níž by bylo zakotveno další dočasné vyjmutí pozemku z lesního fondu.
Rozhodnutí bylo převedeno na bedra zastupitelů. Ti si však vyžádali na pracovnících
městského úřadu přehled nezbytných finančních nákladů nejen na provoz vleku, ale hlavně na
pokrytí nákladů za pronajímané plochy. Pochopitelně, že součástí finančního rozboru musí
být částky za elektrický proud, pravidelné revize vleku a náklady na zprovoznění a uvedení do
chodu před lyžařskou sezónou, stejně jako vyčíslení nákladů na nutné proškolení obsluhy a
provoz rolby na úpravu terénu. Finanční záležitosti se odvíjejí nejen od jejich zařazení do
městského rozpočtu, ale i tržeb, které vycházejí z počtu dnů, kdy je vlek v provozu, i počtů
sportujících jedinců.
Sněžka má 1603,1 metru
Ač tento zápis nepatří plně do místní kroniky, jistě si jej možná se zájmem přečtou mnozí
dnešní nebo budoucí čtenáři kroniky. Vždyť Sněžka je Sněžka. A ta v Krkonoších je jen
jedna, ale nejvyšší v celé ČR. Vrchlabský geodet totiž na základě nejpřesnějších vědeckých
zjištění určil její výšku nad mořem na výše uvedených 1603,1 metru. Nevím, zda
Zeměměřičský úřad Praha tento údaj akceptoval, ale všechny indicie směřují k jeho
souhlasnému vyjádření. Jen pro zajímavost uvádím, že jeden z vášnivých milovníků naší hory
vybídl návštěvníky, aby z jejího podhůří jeden každý pěšák či lanovkář vyvezl na její vrchol
pořádný kámen, který by navýšil její vrchol. Nejvyšší vrchol však podléhá přísným pravidlům
státem chráněné oblasti a navíc takovéto umělé navyšování není ve svém souhrnu úředně
uznáváno. Z historie je třeba uvést, že první údaj o výšce Sněžky spadá do let 1562 – 1566,
kdy Kryštof Schilling ze Slezska připsal Sněžce plných 5880 metrů nadmořské výšky, čímž jí
o 268 výškových metrů povýšil nad Mont Blanc. Přibližně o tři roky později 1569 – Jiřík
z Řásně u Kutné Hory dospěl k číslu 2035 metrů nadmořské výšky. Tento údaj „platil“ po 180
roků. V roce 1824 rozhodl c. a k. Vojenský zeměpisný ústav ve Vídni o 1602 m. n. v. Tento
údaj byl po dlouhá léta předkládán žáčkům škol, ale i turistům na všech informačních tabulích
a trpělivě opakován ve všech publikacích. Až teprve letošní rok zřejmě přinese změnu a
Sněžku pozdvihne o 1,1 výškových metrů.

Strom roku
Březen a duben jsou měsíce, kdy mají jednotlivá místa v naší republice možnost se přihlásit
do soutěže o Strom republiky stromem, který je místní dominantou. I v našem městě několik
takových roste, za zmínku stojí i stromořadí v okolí cest k místním osadám. Pokud se bude
město chtít do soutěže zapojit, musí si pospíšit. U nás se totiž kácí více, než je zdrávo. Před
řadou domů vyrůstají hranice kmenů, a to i před domy těch, kdož by o zeleň měli pečovat,
tedy poslanců. Máme sice ulici Topolovou, ale bez topolů. Ten největší a nejmohutnější
v širokém okolí totiž padl. Důvod? Svými křehkými větvemi ohrožoval občany, dle
odborníků údajně uvnitř prosychal. Hlavně měl mnoho listí. Dub v téže ulici po odborném
„ošetření“ v loňském roce jen bezmocně vzpíná své oškubané větve k žalobě nebesům.
Neznámá choroba postihla krásný buk vedle rázovité dřevěnky v ulici Lesní. Byl odejit nic a
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nikoho neohrožující dub na louce na náměstí na pravobřeží Mohelky poblíž vily pana
starosty. I on měl smůlu ve svých příliš velkých listech. Díky benevolenci nových zákonů o
kácení vzrostlé zeleně ve městech zbytečně padla celá řada dalších listnáčů. Podle všeho než o
stromy pečovat je důležitější stanovit cenu za kubík prodané dřevní hmoty. Letos byl
vyhlášen již třináctý ročník této mezinárodní soutěže, která navazuje na akci Evropský strom
roku. Loni v rámci republiky uspěli v nedaleké Višňové se svým dubem „ochranitelem“, který
za povodní uchránil v obci celou řadu stavení, jež stála v jeho stínu. Zachycoval totiž divoce
proudící vody před přímými údery do budov.
Klestění náletové zeleně
Na počátku dubna probíhalo v okolí potoka Maděrka klestění náletové zeleně. Pod rukama
zřejmě pracovníků Povodí Labe mizely nejen různé druhy keřů a kmínky obligátních osik a
javorů, ale i maliníky a nově se objevující keříčky lýkovců. Těch posledních je vyloženě
škoda. Ke kladům je třeba přičíst, že od pizzerie k železničnímu viaduktu byla alespoň
provizorně zpevněna blátivá cestička, jíž si obyvatelé Dolního Rychnova zkracují cestu ke
svým domovům.
Prodej ovocných a okrasných stromků
Duben je měsícem, kdy lze i v našich podmínkách vysazovat nové ovocné stromky. Letošní
příznivé podmínky k tomu i přímo vybízely. Toho si bylo jistě vědomo i vedení zahradnictví
JUKKA až z dalekého Tovačova. 4. 4. jeho pracovníci nabízeli na náměstí skutečnou záplavu
nejrůznějších ovocných stromků a okrasných keřů. S bohatostí jejich sortimentu bychom se
mohli setkat jen u renomovaných zahradnických firem.
Výkup autobaterií
Výkupci starých autobaterií si letos pospíšili. Dne 5. dubna proběhla v našem městě jejich
první sběrová akce, kterou v průběhu roku zopakovali ještě třikrát. Předmětem jejich zájmu
nebyl pouze výkup nefunkčních autobaterií, ale i elektromotory, startéry a alternátory. Solidní
ceny nabízeli i za měď, mosaz a bronz. Stranou nezůstal ani hliník a katalyzátory. V souladu
se současným trendem recyklace vysloužilých elektrospotřebičů byly nově vykupovány i
počítače a monitory.
Nejlépe to myslí dětem z Asie
Každoročně jsou ve světě organizovány prověrky znalostí žáků. V loňském roce toto
zjišťování PISA zabezpečovala Světová organizace pro hospodářskou spolupráci zemí při
UNESCO ve čtyřiceti čtyřech zemích všech kontinentů. Jistě k potěšení příslušných
školských orgánů v naší vlasti a škol, kde prověrka proběhla, bylo zjištění, že se naši
patnáctiletí žáci zařadili po bok svých vrstevníků z Německa, Francie a třeba i Rakouska. Za
výsledky našich zůstali žáci například z Dánska, Ruska, Slovenska, ale i ze Švédska. Ovšem
daleko před evropskými respondenty se octli reprezentanti Asie. Nejlepšími se ukázali mladí
Japonci, Singapurci a adolescenti z Jižní Koreje.
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Komici, s.r.o. opět v Rychnově
11. dubna přivítal sál Besedy trio komiků ve složení Miloš Knor, Ruda z Ostravy a Ester
Kočičková s komediální a sexem postiženou show. Na sexuální ladění upozorňovaly plakáty,
které byly vylepeny ve všech částech Rychnova. Ale kdopak by dnes chodil na programy bez
sexuálního podtextu. Na to přece v současnosti nehrají ani renomovaná divadla. Je
samozřejmostí, že skupinu do Rychnova opět přivedla umělecká agentura Dirami, takto M.
Rais, rychnovský DJ. Po představení Komiků proběhla na sále tradiční videodiskotéka
s doprovodnými akcemi, kterou perfektně zvládl jako jindy M. Rais.
Letošní Velikonoce
Letošní Velikonoce probíhaly od 13. do 21. 4. Na Květnou neděli 13. dubna byla v kostele sv.
Václava konána mše svatá velikonoční. Obdobně pak i v kostele sv. Anny v Jablonci nad
Nisou a na Rádle. Řada náboženských setkání pak probíhala až do 16. dubna v Jablonci nad
Nisou. Ale již 17. dubna na Zelený čtvrtek mohli věřící zajít opět na bohoslužbu i do našeho
kostela, hlavně pak vyslechnout slovo Boží i ve většině kostelů Jablonecka. Na Bílou sobotu
následujícího dne byli věřící opět v kostelech Rychnova, Lučan i Jablonce nad Nisou.
V předposlední den Velikonoc na slavné zmrtvýchvstání Krista byly otevřeny všechny
katolické kostely na Jablonecku i v sousedních okresech. Velikonoční pondělí je vlastně
jediným výrazně světským svátkem velikonočního období. Letos však nebyly příliš slaveny.
Kdysi početné skupiny koledníků malými dětmi počínaje a vzrostlými muži konče se letos
smrskly na malá dítka, která za doprovodu některého z rodičů navštívila své příbuzné. Hřmící
zvonky v panelových domech letos většinou mlčely. Své jistě sehrálo umrmlané a nestálé
počasí, kdy se střídaly přeháňky sněhu s deštěm a tmavá oblaka s jasnou oblohou - jednoduše
řečeno více než střídavě oblačno. Rozhodně potěšil pohled nejen na jarní květiny, ale i na
rozkvetlé ozdobné keře a první peckoviny.
Jarní grilování U Hroznýše
Nový nájemce restaurace U Hroznýše se snaží nejrůznějšími způsoby získat zájemce o
posezení v dříve dobře navštěvované hospůdce pod školou. Zdá se, že ho zatím místní
štamgasti na vědomí příliš neberou. Po vzoru svých kolegů z Rychnova, Rádla a okolí se je
pokusil nalákat nabídkou akce ke grilování v období Velikonoc. Zájemcům o grilování
předložil ve svých letáčcích, jimiž naplnil poštovní schránky obyvatel města, nejen
podvečerní posezení při dobrém moku v nově renovovaných prostorách zařízení, ale i různá
grilovaná masa včetně zeleniny. Jak jsem se přesvědčil při svých každodenních cestách po
obci při venčení psa, občané města příliš velký zájem neprojevili.

Velikonoce u J. a J.
I letos mohli příznivci majitele restaurace J. a J. u hasičské zbrojnice posedět v jeho zařízení a
vychutnat některá z jídel, která již po několik let ve velikonočním období nabízí zájemcům o
netradiční menu. K dispozici byla pečená kachna na medu v doprovodu českých houskových
knedlíků a červeného zelí, různá jídla ze zvěřiny i pečená vepřová marinovaná kolena včetně
uzených.
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Rychlostní silnice Českým rájem nepovede
Po desítkách jednání, jitření vášní mezi příznivci nové rychlostní silnice z Liberce na Hradec
Králové a jejími odpůrci z řad převážné většiny obyvatel, jichž by se výstavba dotkla
ve městech i obcích a poznamenala přírodu, rozhodlo v dubnu letošního roku Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR, že se stavba rychlostní silnice tzv. „severní cestou“, která byla prioritní akcí
Libereckého kraje, zatím pro velkou finanční náročnost odkládá. Z předložených tří variant
padly zatím všechny. Přesto zůstala vize, že severní rychlostní silnice R 35 z megalomanské
čtyřproudovky bude stavěna jako dvouproudová s moderními parametry.

Akce Bezmezer, o.s.
Občanské sdružení Bezmezer, zvláště pak jeho organizátorka paní Z. Svobodová, se pokouší
rozhýbat stojaté vody aktivit kdysi malířským kumštem proslavené obce. Leč začátky všeho
nového nebývají v Rychnově jednoduché. V měsíci dubnu připravila bez odezvy veřejnosti
pravidelné večerní kreslení a od 19. do 20. dubna výtvarný seminář, který nazvala „Stopy
v krajině“. Seminář měl podnítit zájem Rychnováků o krajinomalbu. Obdobnou akci
naplánovala na květnové dny. Zde měla hrát svoji roli intuitivní kresba. Akce byly
předznamenáním Mezinárodního malířského sympozia Rychnov v týdnu od 2. do 9. srpna.
K podnícení zájmu o historii místní manufakturní malířské tvorby byly využity přednášky
kronikáře města, které však byly rovněž téměř bez zájmu občanů. Ač snahu vyvíjela Z.
Svobodová velkou, o její aktivity nejevili zájem ani místní zastupitelé, na akce kronikáře
nepřišel rovněž nikdo z funkcionářů města.

Akce pro seniory
Na základ připomínek dříve narozených a především těch, kdož žijí v pečovatelském domě,
že městské orgány opomíjejí seniory, zastupitelé rozhodli, že pro tuto skupinu občanů kulturní
pracovnice města připraví společenský podvečer. 24. dubna pro důchodce hrála v Rychnově
dobře známá dechová hudba Desanka. Sál byl dobře zaplněn zhruba padesáti občany.
Přítomní si s kapelou zazpívali oblíbené písničky svého mládí. Pracovnice školní jídelny
připravily i drobné občerstvení.
Čarodějnický slet
Právě tak nazvali organizátoři z o. s. Rychnováci dětem poslední dubnový podvečer. Byl
konán opět v prostoru bývalého manipulačního skladu Lesů ČR za nádražím. Podvečerní
program spočíval v nejrůznějších soutěžích a hrách, z nichž si odnesli odměny snad všichni
účastníci, i tradičním opékání uzenek. Ještě za světla nezapomněli organizátoři vybrat
nejsympatičtější čarodějnice. S nastupujícím šerem prošel průvod účastníků ulicemi města.
Zhruba po půlhodinové procházce se za oblačného počasí účastníci vrátili zpět za nádraží.
Zde místní hasiči zapálili tradiční vatru, kterou po celý den stavěli. K nebi vyletěly
pestrobarevné rakety a Planský les se jistě k „potěše“ posledních zbytků zvěře otřásal
v základech. O. s. Rychnováci dětem a místní hasiči si mohli připsat na své konto další
úspěšnou akci roku nejen pro děti a mládež města, ale i mnohé dospělé.
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První květen
Za nepřesvědčivého počasí polojasného rána a teplot pod 15° C, ožilo 1. května kamenné
náměstí před megadomem čp. 800 některými rychnovskými občany v pionýrském i
svazáckých košilích a s transparenty evokujícími dobu socialismu při recesistické akci
vyvolané oslavami tohoto svátku, jak byl organizován v minulosti. Průvod prošel nejprve za
dozoru ostrých hochů v uniformách příslušníků VB několika ulicemi města a pak se vydal
směrem k Pelíkovicím ke kiosku Seník. Májové oslavy se v minulosti neobešly bez
alegorických vozů. I letos jeden takový doprovázel manifestanty k místu slavnosti. Výhodné
jistě bylo, že na své korbě vezl sud dobře chlazeného piva. Navíc těm, kdož přecenili své síly,
poskytl možnost odpočinku a zdárného dosažení cíle. Přes občasné mrholení účastníky akce
doprovázela dobrá nálada. Pořadatelé pod dojmem úspěchu přesvědčili účastníky, že ani
v roce 2015 nemůže recesistický 1. máj v Rychnově chybět.
Památka obětí II. světové války
Deštivý a nepříjemný 8. květen se stal dnem, kdy bylo v některých místech vzpomínáno 69.
výročí ukončení II. světové války a obětí občanů, kteří v ní položili své životy. Dřívější akce
ztratily svůj většinou politický charakter. Dnes jsou záležitostí některých společenských
organizací v místech, své sehrává Svaz bojovníků proti fašismu a válce, na našem okrese pak i
OV KSČM, ve statutárním městě Jablonci se přicházejí poklonit obětem i zastupitelé. Ti,
kdož v místech organizovali uváděné akty, jak tomu bývalo u nás, pomalu končí své životy.
Mladí nemají o historii v převážné většině zájem. Naše město má několik pietních míst, která
souvisejí především s koncentračním táborem Gross Rosen. Kladení květin u některých z nich
však probíhá zcela utajeně údajně členy Svazu bojovníků proti fašismu a válce, zástupci OV
KSČM, snad prý sem občas zajedou i Poláci, kterým není osud umučených ani po sedmdesáti
letech lhostejný (KT zde vznikl v roce 1944). Místní organizace ani zastupitelé města se již po
čtvrtstoletí pietní akce nezúčastňují. A tak osud umučených v místním koncentračním táboře
připomínají volně položené kytičky květů, které za krátký čas uvadnou.

Boromejky
Řád Kongregace Milosrdných sester sv. K. Boromejského by měl být znám i v našem městě.
Vždyť pro jejich milosrdnou činnost ve prospěch žen a dětí nechal na počátku 20. století
kníže Rohan ze Sychrova postavit klášterní budovu, kterou dnes vlastní Korek Jelínek.
Informace o řádu v Rychnovském zpravodaji mají spíše historický význam pro město. Jen
málokdo ví, že řád v současné době vyvíjí svoji pečovatelskou službu například v jedné
z pražských nemocnic, na jejíž provoz a zajištění péče o nemocné pochopitelně potřebuje
značné finance. V restitučním řízení se proto snaží získat co nejvíce ze svého bývalého
majetku, který zčásti prodávají a zabezpečují tak chod svých zařízení. Především o půdní fond
najdou v Praze vždy zájemce. Pochopitelně že jejich ekonomické kroky jsou předmětem
kritiky novinářů. V tisku se objevila zpráva i o jejich úsilí získat v restituci zahradu a park
v okolí Domu důchodců v dalekých Boricích na Znojemku. V případě jeho prodeje by tamní
důchodci ztratili možnost jakýchkoliv vycházek z budovy. Dá se říci, že každá koruna má i
v tomto případě svůj rub a líc. Při četbě článku mě jen tak napadlo, co se stane, až si zřejmě
ekonomicky aktivní znalkyně restitučních nároků generální představená boromejek B.
Kubačková vzpomene, že řád měl v našem městě sice malý, ale přece jen slušný majetek.
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Práce na mostku pod viaduktem
Na mostku, který se klene nad Mohelkou v těsné blízkosti viaduktu, došlo od přelomu měsíců
dubna a května k rekonstrukčním pracím. Nejedna hodina jednání byla věnována i vyřešení
objezdu mostku na této frekventované silničce, která vede k podniku Hölter a ke skladovým
prostorám v bývalé bramborárně, místní opravně aut a do prostor, kde nyní sídlí řada firem.
Nakonec byla celá záležitost oprav mostku starého přibližně sto roků vyřešena postupnými
opravami vždy poloviny vozovky. Práce na mostku se vlekly až do období nastupujícího
podzimu. Při kolaudačním řízení byly na prováděných opravách zjištěny závady.
Okrsková soutěž
17. května se místní hasiči stali organizátory okrskové soutěže v požárním sportu. Akce
proběhla v odpoledních hodinách na místním hřišti, které jednotě propůjčil oddíl kopané. Ke
zhlédnutí byla požární štafeta na 4 x 100 m a požární útok přítomných mužských i ženských
kolektivů. Jako bonbónek připravili organizátoři ukázky z činností dětské minipřípravky z MJ
SDH. Nejmenší hasiči přivedli na hřiště i řadu diváků z řad rodičovské veřejnosti. O pohodu
se postarali nejen soutěžící, ale i počasí a připravené občerstvení. Ženy a muži z Rychnova
prokázali svým 2. a 3. místem z jedenácti družstev okrsku Frýdštejn, že patří i k nejlepším
v okrese, jak ovšem ukázali i při jiných akcích.
Evropské volby
Ve dnech 23. a 24. května proběhly v naší zemi volby do Evropského parlamentu, který je
rovnocenným partnerem vládám členských zemí Evropské unie a tvoří s nimi společnou
politiku včetně čerpání financí z evropského rozpočtu. Cílem je rovněž aktivní boj s chudobou
a nezaměstnaností a řešení konfliktů mírovou cestou. V květnových volbách byl občany naší
země, ale pouze při nízkém procentů voličů, zvolen do výše uvedeného multikolosu o počtu
751 poslanců i dvacet jeden europoslanec z ČR. V našem kraji mohlo volit 71 728 voličů.
Svoji občanskou povinnost však splnilo pouze 12 727 z nich. Voleb v kraji se tedy účastnilo
17, 92 %. Nejvíce občanů přišlo k volebním urnám na Jablonecku v Loužnici 40,83 %,
nejméně ve Velkých Hamrech 12,41 %. V okrese bodovalo ANO s 19,94 % před koalicí TOP
09 a starostové se 16,55 % a sociálními demokraty s 10,78 %. Nad pět procent se dostalo
celkem 5% stran a uskupení, které se řádně registrovaly. V Rychnově přišlo odevzdat svůj
hlas 17,02 % voličů. Zvítězilo ANO s 18,50 % před TOP 09, starosty a sociálními demokraty.
U našich sousedů v Pulečném odvolilo 19,37 %. Nejvíce hlasů získalo ANO před TOP 09 a
starosty a zelenými. Na Rádle byla volební účast 19,05 %. Bodovalo TOP 09 a starostové
před kandidáty ČSSD. V souhrnu lze konstatovat, že se letošních voleb do evropského orgánu
přihlásil nejen nejvyšší počet stran a uskupení, ale i nejvyšší počet kandidátů. Účast českých
voličů byla katastrofální. Proti tomu celkové procento účasti ve státech celé Unie bylo 43,09
%. Situaci v naší zemi plně vystihuje: „No coment“. Český volič je jistě z počtu voleb
v posledních letech nesporně unaven. Možná, že mnozí vyšli ze známého: „Sliby se slibují,
blázni se radují“. Nejrůznějších slibů na všech úrovních je nesporně až přespříliš.

Noc kostelů
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23. května se, v litoměřické diecézi v čele s biskupem Mons. J. Baksantem, která působí na
území pěti krajů republiky, otevřelo na dvě stě církevních objektů, ať se již jednalo o kostely,
kaple, modlitebny, sakristie, či běžně nepřístupné prostory a krypty. Je škoda, že v našem
městě, já o tom alespoň nevím, podobná akce neproběhla. Kostel sv. Václava z počátku 18.
století opravený v posledním dvacetiletí z finančních darů jednotlivců a uskupení a v nemalé
míře z rozpočtu města by si to svým vnitřním uspořádáním zasloužil. Je jen málo svatostánků,
jež se mohou pochlubit kvalitní výzdobou provedenou místními umělci. Rovněž oltářní obraz
sv. Václava ze čtyřicátých let 19. století namalovaný na objednávku knížete Rohana u autora
sakrálních a historických maleb J. V. Hellicha by si zasloužil pozornosti nejednoho laika i
odborníka. Tradice otevřených kostelů v noční době byla zahájena v roce 2004 ve Vídni.
Klidná noc, pootevřené kostelní dveře, mihotavý svit svící i uklidňující hudba přilákaly k
tichému rozjímání několik náhodných občanů, kteří kolem přecházeli. V dalším roce se
otevřelo již pět vídeňských kostelů. 29. května tak učinili v moravské metropoli Brně. Od
roku 2006 pak tato nová tradice pronikla do všech českých i slovenských diecézí. A tak letos
mohli zájemci v průběhu noci putovat po devíti kostelech od Desné přes Tanvald a další obce
do Jablonce nad Nisou, případně přes Držkov do Železného Brodu.
Připomněl se
V průběhu května se po Rychnově objevily letáčky upozorňující na zahájení sezóny
v hospůdce Na Zálesí od 22. dne měsíce. Hospůdka je jednou z těch, které po Rychnově
vznikaly v minulých letech v jedné nebo dvou přízemních místnostech rodinných domků.
V průběhu roku majitel vyvěsil i poutače, na nichž upozornil na možnost získat v jeho
zařízení kvalitní moravská vína. S nimi se prezentoval i na vernisáži k výročí získání vlajky
města Rychnov u Jablonce nad Nisou.
Zemětřes na Chebsku
24. června se v útrobách země na Chebsku ozvalo zemětřesení dle odborníků o síle 4°
Richterovy stupnice. Jednalo se o jeden z nejsilnějších otřesů za poslední období. Ač nedošlo
k žádným hmotným škodám, dunění „jedoucího vlaku“ v útrobách země pěkně vyděsilo
obyvatele i zvířata. Ptáci před a ještě poměrně dlouho po úkazu zmateně poletovali vzduchem.
Ač viditelně unaveni, „odmítali“ se usadit na stromech nebo keřích. Vzhledem ke
geologickému uspořádání spodních vrstev této oblasti není zde o zemětřesení příliš velká
nouze. Tuto informaci uvádím v kronice proto, že zemětřesení jsem zažil dne 27. října 1964 i
v našem městě. V ten den jsem byl ve škole a v půdních prostorách pořádal materiály v
archivu. Najednou jsem pocítil, že se škola jakoby pohnula v důsledku silného výbuchu.
Myslím, že jsem nikdy půdu školy neopustil tak rychle jako v onen den. Na silnici před
poštou pobíhali členové rodiny tehdejšího poštmistra pana J. Plechatého, který mi překotně
sděloval své dojmy, jak se „zhoupla“ pošta, a barvitě líčil cinkot skleniček a nádobí
v příborníku. I v roce 1964 šlo rovněž o krátkodobý úkaz bez jakýchkoli následků. Po tom,
jaká byla síla účinnosti zemětřesení, jsem však tehdy nepátral.
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Náměstí
Část rychnovského náměstí před jumbo domem čp. 800 je stále v centru pozornosti stoupenců
i odpůrců proměn jeho zelené části v betonovou plochu dlaždic zbavenou jakýchkoliv rostlin.
MěÚ získal nové materiály na jeho případné další přeměny od firmy Zelená zahrada. Přímo
v prostoru parku byly instalovány informační tabule s fotografiemi eventuálních změn. Je
jisté, že o změnách nakonec rozhodnou zastupitelé města, vyjádření občanů stojí až na dalším
místě. Své jistě sehrají finance, které by město mohlo ze svého rozpočtu buď uvolnit, nebo
získat formou dotací.
Kokonín zůstane
V zápisech za poslední léta jsem se několikrát zmínil o úsilí některých kokonínských občanů
po zřízení samostatné městské části v rámci velkého Jablonce. Vedly mě k tomu záležitosti
kolem problémů s čističkou odpadních vod. Kaly z této části Jablonce stále odtékají
Mohelkou až do našeho města. V době konání voleb do Evropského parlamentu proběhla
v Kokoníně anketa o setrvání obce ve stávající podobě. Zúčastnilo se jí 213 z 1491
oprávněných voličů. Ke vzniku samostatné městské části se kladně vyjádřilo pouze 97 voličů.
Ostatní se vyslovili záporně anebo vůbec neodevzdali anketní lístky zpět. Primátor
statutárního města Jablonec n. N. pan P. Beitl mohl konstatovat, že v Kokoníně se nic měnit
nebude. Řešení termínu čistírny odpadních vod tak zůstává ve hvězdách. I pro Rychnov!
Hasiči pod vrtulníkem
Polovina měsíce května měla pro rychnovskou zásahovou hasičskou jednotku zvláštní
příchuť. Hasičský záchranný sbor Liberec zorganizoval pro deset hasičských zásahových
jednotek nezvyklou formu přípravy. Spočívala v tom, že v průběhu tří dnů po pracovní době
nacvičovali naplnění speciálních vaků vodou, jejich zavěšení pod vrtulník a shoz vody do
centra požáru. Rychnovská zásahová jednotka na základě proškolení byla zařazena do
požárního plánu Libereckého kraje v práci s vodním vakem pod vrtulníkem i v místech, kde
není možné jejich plnění z otevřené hladiny.
Otevření bistra
27. května bylo na rychnovském náměstí vedle obchůdku OÁZA otevřeno bistro. Nová
pronajímatelka paní H. Bosí si vytkla za cíl obohatit rychnovská stravovací zařízení kvalitním
a cenově přístupným občerstvením především v dopolední době, kdy nejsou ještě v provozu
restaurační zařízení. Smlouvu s městem uzavřela na půl roku. Jak se i v jejím případě ukázalo,
ve svých představách se zklamala. Pěkně vybavený obchůdek většinou zel prázdnotou.
Potvrdila se rychnovská pravda, že Rychnováci neradi přijímají nové věci a nové lidi, byť jim
nabízejí i kvalitní věci.
Kramářské písně
Kramářské písně patřily v minulosti k nedílné součásti poutí, trhů a nejrůznějších oslav
v místech. Lze je přirovnat k jakýmsi rozhlasovým či televizním novinám minulosti. Za zpěvu
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a ukazování obrázků se lidé seznamovali se „strašlivými mordy“ i neskutečnými událostmi
po celém světě. Při písních se rozhodně dobře bavili nejen posluchači, ale i ti, kdož události
předváděli. Na tradici kramářských písní navázali letos organizátoři z Jabloneckého
kulturního a informačního centra 29. května. Místem pro celookresní setkání interpretů
kramářských písní byly zvoleny prostory kostela sv. Anny. V konkurenci jabloneckých škol
vystupovali pod vedením Mgr. D. Kindlové i žáci z naší školy. Ač nepatřili mezi vítězné
kolektivy, rozhodně nezklamali.
Mladí hasiči oslavovali
Letos si hasičstvo v naší republice připomínalo již sto padesáté výročí své české spolkové
činnosti. Okresní oslavy byly konány 28. května v Jablonci nad Nisou. Byla zde k vidění
nejen historická, ale i nejmodernější hasičská technika. Probíhaly i nejrůznější soutěže,
jednotky předváděly své dovednosti. Potlesk sklidili i rychnovští pidihasiči a pidihasičata za
kvalitní zásah při hašení požáru domku. Po jejich vystoupení lze opětně konstatovat, že
rychnovský sbor jde při výchově nových členů správnou cestou. Vždyť mezi nejmenšími
hasiči jsou dnes pravnuci těch, kdož v roce 1945 český sbor dobrovolných hasičů v Rychnově
zakládali. Příkladem je rodina Hanyků, která se o výcvik elévů i z řad své rodiny stará již
dlouhá léta.
Setkání učitelů
I v letošním roce 29. května připravilo vedení příspěvkové organizace města setkání bývalých
a dnešních zaměstnanců školy. Příjemné bylo pro bývalé pedagogy, kteří si mohli v hezkém
prostředí školy popovídat o tom, co v průběhu roku vstoupilo do jejich života. Samozřejmě,
že rádi přijali nabídku ředitelství k prohlídce prostor obou školských zařízení a k poznání,
k jakým změnám došlo na vylepšení didaktické techniky i prostředí. Pro přítomné, kuchařky
školy, připravily chutné pohoštění.
Rychnovské kulturní dny
Poslední týden měsíce května přinesl do našeho města tradiční Rychnovské kulturní dny
2014. 24. květen – den zahájení dnů – byl programově skutečně pestrý. Vystupoval školní
pěvecký sbor, děti malovaly na chodnících a prostorách v okolí náměstí své kreace
s pohádkovými postavami, ale i nejrůznějšími příšerami, letadly a auty. Téměř divadelní
společnost zajistila pro nejmenší pohádkové hody se Zakletým lesem a Labutí pannou. Tak
trochu jsme si již zvykli, že v našem městě vystupují polské lidové soubory Wesola gromadka
a Nezapominajky. I letos svým vystoupením byly ozdobou akce. Před přítomnými se blýskla
svým uměním jablonecká skupina Nautika. Ač počasí prvního dne nebylo příliš přívětivé,
panovala mezi přítomnými dobrá nálada, kterou svojí nabídkou rozhodně podtrhli i přítomní
stánkaři s nabídkou občerstvení i nezbytnými suvenýry.
25. května byla v podvečerních hodinách zahájena vernisáží další výstava roku nazvaná
„Rychnovská múza“, o které píši na jiném místě.
Akcí, která rozhodně ke kulturním dnům města patří, je sportovní den školy, do kterého se
zapojují i dospělí občané města.
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Školská zařízení využívají dnů k prezentaci výsledků své práce. 28. května proběhl
v zařízeních den otevřených dveří. Děti z mateřské školky zhlédly pohádku Zvířátka a
loupežníci, kterou se svými neživými herci předvedl divadelník Dřevěného divadla.
30. května vystoupila v místní Besedě v rámci koncertů organizovaných Bažinou kapela Blue
Sessions.
Součástí kulturních dnů byl i tradiční den pro děti organizačně připravený občanským
sdružením Rychnováci dětem za spoluúčasti místních hasičů. O obou posledních akcích se
zmiňuji na jiném místě.
Dříve narození na výletě
Plný autobus dříve narozených rychnovských občanů vyrazil 31. května na svůj další výlet za
poznáním regionu. Tentokrát je cesta vedla do oblasti Krkonoš, najmě do Harrachova. Zde si
prohlédli místní sklárnu, která byla známa již v minulých stoletích, kdy byl majitelem panství
hrabě Harrach. Zajímal je i místní pivovar, kde se vaří pivo se značkou našich nejvyšších hor.
Lákalo i Muzeum Krkonoš, stejně jako vrch Čerťák se svými sjezdovkami a impozantním
mamutím můstkem. Ostrého horského vzduchu se mohli účastníci výletu nadýchat cestou
k známým vodopádům na říčce Mumlavě. Jen plánovaná jízda „zubačkou“ z Tanvaldu do
Harrachova, která v ten den zahajovala letošní historické jízdy, se do programu nevešla.
Poděkování přítomných patřilo neúnavné organizátorce a majitelce dobré nálady pro všechny
paní Mgr. Haně Zemínové, která se tentokrát obklopila novými spolupracovníky.
Týden čtení dětem
Letošní celorepublikový Týden čtení dětem organizačně zajišťovala knihovnice Renata
Chloubová. Právě díky její iniciativě má akce ve městě již dlouholetou tradici. Letos se
zájemci spolu se svými rodiči mohli scházet v prostorách knihovny v týdnu od 2. do 6.
června. Čteno bylo především z knih pro mladší dětské kategorie, v jednom případě i pro žáky
z II. stupně základní školy. Cílem pak bylo podnítit zájem děti o čtené knihy a rodiče vést
k tomu, aby tradiční poslech televize či jiných moderních zařízení nahradili osobním
kontaktem se svými dětmi. Nejpilnějším čtenářem pro děti byl pan J. Stuchlík, sekundovali
mu RNDr. T. Vágai, PhDr. P. Šnajdr a student gymnázia Jakub Müller.
Dětský den
Letošní den pro děti uskutečněný 7. června se termínově vymkl z akcí, které jsou konány u
příležitosti Rychnovských kulturních dnů. Organizátory byli místní hasiči a o. s. Rychnováci
dětem, místem konání bývalý prostor manipulačního skladu Lesů ČR. Děti se i letos vyřádily
při nejrůznějších soutěžích a hrách. Ceny pro účastníky jen pršely. Vždyť se na nich podílela
celá řada sponzorů. Místní hasiči předvedli opět svoji hasící techniku, kterou všechny
přítomné děti řádně „testovaly“. Živý ohlas mezi přítomnými mělo i vystoupení nejmladších
hasičů, kteří ukázali vše, co se zatím v přípravce naučili a s čím vystupovali na oslavách
svazu v Jablonci nad Nisou.
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Prezident na Liberecku
Ve dnech 9. až 11. června zavítal do Libereckého kraje prezident republiky M. Zeman s
chotí, aby se seznámil s tím, jak lidé v této části republiky žijí. 9. červen věnoval zcela
Liberci. Jednal s hejtmanem M. Půtou, setkal se se zastupiteli, besedoval se studenty středních
škol. V odpoledních hodinách mu mohli položit své dotazy občané města a osobnosti
Liberecka. Prezident neopomněl zajít i do nové židovské synagogy.
O den později zajel nejprve do Chotyně, kde navštívil Veterinární základnu Armády ČR,
pobyl i mezi kynology na Grabštejně, kde se jako majitel psa zajímal, jak se cvičí a připravují
„čtyřnozí vojáci“. Novoborský Crystalex, s.r.o. a beseda s tamními zaměstnanci i občany
města ukončily jeho celodenní akce s veřejností. Navečer se ještě v Doksech sešel se senátory
a poslanci kraje na pracovní večeři. 11. června pak jednal opět s představiteli kraje a církví o
aktuálních otázkách.
Pak jeho návštěva patřila plně Jablonecku, jeho představitelům a občanské veřejnosti.
Severočeskou cestu ukončil v Nové Vsi, nejlepší vesnici roku. Zde si vyslechl místní pěvecký
sbor a diskutoval s občany, se kterými si v řadě případů notoval. K dobré náladě přispěla i
prezidentova noticka o tom, že indikátorem kulturního života v obci je počet hospod. Jedním
dechem připojil, že v jeho Novém Veselí jsou čtyři, ale nejlepší vesnice roku Nová Ves má
jen tři. Byla to zřejmě výzva, aby se Novoveští v příštích letech polepšili. Škoda, že prezident
nebyl v Rychnově. Určitě by ho potěšilo sedm místních hospůdek. A což teprve kolem třiceti
do počátku II. světové války. Dle prezidentova vyjádření si z kraje odnesl nejlepší dojmy.
Ocenil ekonomické výsledky i nápravy škod způsobených živelními pohromami. Manželku
prezidenta přivítali, jak velí tradice, mimo jiné v Preciose a Ornele, a.s.
Rybařili v Hodkovicích
Letos se mi nepodařilo zjistit, jak dopadli naši vyznavači Petrova cechu při tradičních
závodech na maloskalském Kulaťáku. Přesto naši rybáři nezaháleli. Tentokrát je na pozvání
organizátorů vedla cesta do blízkých Hodkovic na Pivovarský rybník. Dobře si zde ve dnech
14. - 15. června vedla rybářská omladina z našeho města. Dařilo se M. Karbanovi, který byl
z jednatřiceti borců druhý a J. Melicharovi, který ve stejné kategorii obsadil šesté místo. Je
nasnadě, že je úspěchy namlsaly. Za rok se do Hodkovic vypraví zase. Jak by také ne. Vždyť
většina rychnovských rybářů organizačně do hodkovické základní odbočky rybářského svazu
člensky patří.
Návštěva Gromadky
15. června zavítala do polské Gromadky, se kterou Rychnov pojí družební akce, skupina
občanů spolu s představiteli města na reciproční návštěvu. Součástí setkání v obou místech
jsou rovněž kulturní vystoupení. Na nich se letos podíleli opět žáci naší školy. Vedle
tradičních písní se pochlubili i tím, že jim rozhodně není cizí hra na zobcové flétny. Součástí
delegace byla letos i cimbálová skupina D. Kotlára, kterou znají místní senioři, jimž hrála
v Besedě v závěru loňského roku. Liberecká cimbálovka sklidila úspěchy i v Polsku.
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Očkování psů proti vzteklině
Očkování psů proti vzteklině patří k nedílné péči majitelů o svá zvířata. A Rychnov je
místem, kde je chováno poměrně hodně „nejlepších přátel člověka“. Nejedná se ve většině
případů o psy hlídací, jak tomu bývalo v minulosti, ale hýčkané mazlíčky menších plemen.
Většina páníčků je pravidelně venčí a většinou pravidelně uklízí jejich exkrementy do psích
kontejnérků, které jsou rozmístěny po celém městě. Po Rychnově se však pohybují i takoví
majitelé, kteří sice v poslední době vodí své psy na vodítkách, ale kálející pes je příliš
nezajímá. Sice se zastaví, se zasněným pohledem do dáli počkají, až pes vykoná svoji potřebu
a spokojeně odcházejí. Co zůstane po pejscích, je nezajímá. Ono to vlastně, jak jsem zjistil,
příliš nezajímá ani místní policisty a funkcionáře. MěÚ se však ve spolupráci s Okresním
veterinárním střediskem Jablonec nad Nisou postaral i letos o zákonem předepsané očkování
přímo ve městě. Proběhlo již 18. května ve čtyřech místech města. Jedno sérum přišlo
chovatele na osmdesát korun, což je pětkrát méně než zaplatí u veterinárního lékaře. Navíc
nemusí nikam jezdit a utrácet další peníze.

Magdalena zapisovala
18. června probíhal v budově městské knihovny zápis do oddělení úspěšné Magdaleny pro
příští školní rok. Jak se stalo tradicí vedení Tanečního a pohybového studia Magdalena
neponechává nic náhodě. A zájem mezi rodiči i jejich dětmi je stále velký. Vždyť děti mohou
v Magdaleně prožít léta od dětského věku až po dospělost. Při zápisu se vyučující mohli
pochlubit i tím, že právě v tomto období postoupila Magdalena na letošní festival do Hronova
s inscenací ředitelky paní M. Rellichové.
Fourcross na Dobré Vodě
V závěru měsíce června se sjezdovka na Dobré Vodě stala centrem světové série JRC 4x
Revelations v tzv. fourcrossu. Je to závod plný adrealinu. Závodníci se při něm pouštějí po
místní sjezdovce místo lyží na speciálně upravených kolech, jejichž cena jde do desítek tisíc
korun. Pečlivé přípravy narušily přívalové deště předchozího dne, ale obětavost organizátorů,
aby závod proběhl bez závad, neznala mezí. Občanů města se akce přímo nedotkla, ale
motoristé jedoucí do Jablonce nad Nisou byli omezeni řadou příkazů. Závodníci, kteří se po
prvním kole znovu vraceli na start, projížděli objízdnou trasou přes katastr obce Rychnov na
Dobré Vodě.
Integrovaný záchranný systém
Význam tohoto sousloví a částečnou náplň činnosti jednotek zapojených v systému znají
zhruba i po obsahové stránce mnohé rychnovské děti, které navštěvují den. Rychnováci dětem
ve spolupráci s místními hasiči neopomíjí zařadit do oslav ukázky práce profesionálů i
amatérů, kteří jsou do systému zapojeni. Jedná se však o činnosti nahodilé. 26. června vyrazil
prakticky celý I. stupeň školy do Jablonce nad Nisou, aby se zde plně seznámil s náplní a
významem systému v současné době. Žáci si sami mohli mimo jiné procvičit i zdraví
zachraňující činnosti.
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Vesnicí roku Libereckého kraje Rádlo
Tuto skutečnost jistě s nadšením zapsal do obecní kroniky rádelský kronikář. Protože
Rychnov a Rádlo spolu tak trochu souvisejí, domnívám se, že i krátká zmínka v naší kronice
neuškodí. Na základě rozhodnutí hodnotitelské komise kraje mohl rádelský starosta Ing. M.
Šikola konstatovat, že se letos Rádlu zdařilo to, o co usilovalo již několik let. Komise ocenila
komplexnost přístupu k rozvoji obce v oblasti vzdělávání, dobré práce s mládeží, spolkovém
životě i v oblasti péče o životní prostředí a kvalitní výsledky školy. Rádelský starosta Ing. M.
Šikola, bývalý žák rychnovské školy, v závěru měsíce července převzal od představitelů kraje
Zlatou stuhu a půl milionu korun na rozvoj obce a právo reprezentovat Liberecký kraj
v celorepublikovém kole, kde však obec neuspěla jako v minulém roce Nová Ves. Tentokrát
se hodnotitelské komisi nejvíce líbily Kačice na Valašsku. Druhé místo obsadil Ořechov ze
Žďárska a třetí Nová Hradečná z Olomoucka. Rychnovské učitele, kteří učili rádelské děti
v osmdesátých letech minulého století, potěší, že právě ony jsou těmi, kdož nyní v řadě
případů život na Rádle řídí. Soutěž o vesnici roku má i další kategorie. Bílou stuhou za
činnost s mládeží byl oceněn Pulečný. Albrechtice potěšil diplom za rozvoj sportovních
aktivit. Nesporným tahounem v této oblasti je bývalý československý reprezentant ve
sjezdovém lyžování, starosta obce a senátor pan Zeman, majitel podniku Detoa. Další ocenění
v soutěži získaly ve čtyřech případech obce ze Semilska a tři z Liberecka.
Kostely se otevřely
V prvních dnech prázdnin se otevřely pro zájemce kostely Jablonecka. Občané si mohli
prohlédnout jejich interiér a vyslechnout i řadu koncertů. Jen pro zajímavost uvádím, že 7.
července koncertovali v největším kostele statutárního města na Horním náměstí výborní
kytaristé K. Jirošek a V. Jelínek. Prakticky o týden později vystupovali v kostele Dr. Farského
výjimečně nadaní žáci z konzervatoře pro zrakově postižené v Praze. 22. července se
v kostele sv. Anny představil smyčcový kvartet. Ve zpěvních pasážích dokázala své pěvecké
umění občanka našeho města sedmnáctiletá Hanka Herkommerová, kterou zdobí nejeden
úspěch na pěveckých akcích i občasné působení v Rychnovském triu. Obdobné akce proběhly
i v řadě dalších kostelů okresu. Jak jsem se již zmínil, je škoda, že náš kostel sv. Václava je
otevřen pouze věřícím. Zájemci by totiž mohli vidět řadu maleb od rychnovských malířů, ale i
oltářní obraz sv. Václava, dílo jednoho z předních autorů sakrálních maleb v Čechách, doby
„národního obrození“ J. V. Hellicha.
Sbírejte papír
Tentokrát se nejednalo o apel Sběrných surovin, ale o žádost paní Z. Svobodové ze
společnosti Bezmezer, o.s., která připravuje první ročník týdenního mezinárodního sympozia,
které má evokovat i tradiční manufakturní výrobu konce 18. a průběhu první poloviny 19.
století v našem městě. Papíru má být využito po rozmělnění k výrobě „Schöffelových
krabiček“ (dóz) všech druhů a velikostí. Rychnovská výtvarnice si vzala na svá bedra nelehký
úkol především v tom, že technologie výroby je známa pouze v obecných rysech. Kdo však
nic nezkusí, ničeho nedosáhne.
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41. ročník Rallye Bohemia
V pátek 12. července odstartoval v Mladé Boleslavi již 41. ročník slavné Rallye Bohemia. I
letos byla zařazena do Mediaspoirt – Mezinárodního mistrovství ČR v rallye v kategoriích
mistrovství ČR nebo Rallye Legend. Na tratích se pohybovalo v různých kategoriích přes tři
sta automobilů. 12. července jsme měli možnost uvidět soutěžáky, jichž bylo přihlášeno sto
dvacet osm, i na tratích na Liberecku a Jablonecku, kde se jelo šest atraktivních rychlostních
zkoušek. Soutěžícím jezdcům i jejich strojům měli diváci nejblíže v místě startu a cíle a u nás
v Rychnově, kde v prostoru silnice u kostela byly prováděny kontroly.
Tragédie v Afghánistánu
Událostí, která jistě otřásla občany republiky, je smrt pěti vojáků, příslušníků strážní roty
Armády ČR v Afghánistánu, dne 8. července. Při rutinní kontrole na svěřeném stanovišti byli
čtyři vojáci zabiti na místě, pátý skonal zhruba po týdnu v nemocničním zařízení v ČR. Smrt
vojáků způsobená místními teroristy vyvolala i mezi českými politiky spory o účelnosti
nasazování našich občanů do válek v cizích zemích. Při nejrůznějších zahraničních misích
zahynulo totiž již čtyřiadvacet vojáků naší armády.

Turnaj v nohejbalu
12. července zorganizoval nájemce hospůdky U Hroznýše turnaj v nohejbalu. Jistě ho
k tomuto kroku nevedla přímo láska ke sportu, ale snaha zpopularizovat zařízení pod novým
vedením a pochopitelně představa zvýšení finančního obratu. Své sehrála i skutečnost, že
mezi kamarády nájemce jsou vášniví hráči nohejbalu. Zájemců o turnaj se sešlo dost, a tak od
rána až do pozdních podvečerních hodin bylo přilehlé asfaltové hřišťátko v permanenci.
Z vítězství se nakonec radovali místní borci. Děti hráčů se zatím mohly bavit na nejrůznějších
zaměstnávacích zařízeních. Plně byl využit skákací hrad zapůjčený z psího útulku Dášenka
v Lučanech. Po sportu a za teplot kolem dvaceti pěti stupňů chutnalo pivo nejen hráčům, ale i
řadě diváků. Vítanou byla rovněž večerní taneční zábava, kterou si mnozí protáhli i
s posezením do časných ranních hodin. Hráči se dobře navnadili a nově se sešli již 30. srpna.
Vítězství opět zůstalo na nohách rychnovských hráčů. Kladem turnajů bylo to, že se na
hřišťátku v pozdějších dnech scházely různé dvojičky, aby nevyšly ze cviku. Provozovatel jim
poskytoval míč, síť i hřiště zdarma, což je v našem městě, kde se za každou sportovní aktivitu
platí, věc rozhodně neobvyklá. Nájemce dokonce přislíbil nohejbalové klání i na sněhu.
Zakrytí schodiště u domu pečovatelské služby
Doba ukázala, že to, co si mohou dovolit lidé v přírodně příhodnějších podmínkách, nelze
aplikovat v Rychnově. Venkovní schodiště pro vstup do domu pečovatelské služby je toho
příkladem. V zimním období měli v něm bydlící senioři problémy se sněhem, který pokrýval
jednotlivé schody. Deště pak zkrápěly i venkovní stranu budovy. Po celé řadě připomínek
rozhodli zastupitelé v červnu letošního roku záležitost řešit zakrytím prostory jednoduchou
prosvětlenou konstrukcí. Po ujasnění požadavků prováděl práce v průběhu měsíce července
INSTAV, s.r.o. Ale teprve zima prověří funkčnost provedené úpravy.
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Jablonec – město mincí – má konečně suvenýr
Vyhledávanou památkou na pobyt v různých městech a ceněným artiklem mezi sběrateli je
nesporně městská mince. Od letošního roku lokální platidlo jablonecká grešle se jím po
dvouleté době platnosti stalo rovněž. A nejen vyhledávaným suvenýrem. Vždyť Jablonec je
znám rovněž svojí mincovnou stejně jako i celou řadou výborných výtvarníků v oblasti
mincovnictví a medailérství. V současné době to je především pan J. Dostál a jeho syn,
v letech nedávno minulých se proslavil pan Jaroslav Hradecký. O cestě jablonecké grešle na
světlo boží jsem se již v kronice zmiňoval v minulých letech.

Iuventus, Gaude!
Pěvecký sbor Základní umělecké školy Jablonec nad Nisou je jistě znám z vystoupení, která u
nás předvedl, mnohému občanu města. Je však znám celému hudbymilovnému světu
současnosti. Letos opět sbor pod taktovkou Mgr. Tomáše Pospíšila dosáhl vynikajícího
výsledku. Zvítězil totiž na Olympiádě pěveckých sborů Riga 2014. Navázal tak na své
prvenství v roce 2012 v Americe. Na soubor a jeho vedení čekalo 17. července lidmi zaplněné
Mírové náměstí před jabloneckou radnicí i s primátorem města Ing. P. Beitlem. Pěveckým
reprezentantům jistě chutnala slova chvály i víra v další úspěchy v umělecké činnosti. Lze si
jen přát, aby Iuvenťáci brzy vystoupili opět i u nás. Přestože se vrátili již v plném proudu
prázdnin, nikdo ze zpěváků oněch „ztracených“ sedmnácti dnů neželel.
Na Seníku Hurrikáni
Seník, pro neznalé kiosek na křižovatce cest u Pelíkovic, se stává přitažlivým nejen pro turisty
a organizátory akcí o. s. Rychnováci dětem, ale i tvrdé hudby pro mladistvé a střední generaci.
Právě pro tyto věkové skupiny hrála z 6. na 7. července skupina Hurrikáni. Hudební akce se
zřejmě na Seníku chytily. Vždyť 25. července na témž místě ke spokojenosti přítomných hrál
Natruc’k. Romantické jsou zřejmě i ranní cesty do Rychnova.
Je to paráda ...
Jestliže milovníci hudby slyší tato slova, nesporně si okamžitě vybaví výborného zpěváka
s podmanivým hlasem z konce minulého a počátku stávajícího století Karla Zicha a s ním i
Spirituál kvintet, jednu z našich slavných skupin, dnes již hudební legendu. Skupina i zpěvák
se předvedli v našem městě v celé řadě koncertů, které byly zpravidla velmi hojně navštíveny.
Snad i proto, že Spirituál měl právo vystupovat v místním kostele. Však jen nemnozí vědí, že
se skupina významně finančně podílela na náročných opravách interiéru kostela sv. Václava.
V letošním roce jsme si připomínali zpěvákovy 65. nedožité narozeniny (10. 6. 1949) a 10.
výročí jeho tragické smrti (13. 7. 2004). Na dobré lidi a výborné umělce se nemá zapomínat.
Voda opět hrozila
Po celkem idylickém týdnu s teplotami mezi dvaceti pěti až třiceti stupni od 27. 7. počasí opět
zahrozilo. Přihnaly se bouřkové mraky, které s sebou přinesly nejen vítr, ale i vydatné
množství dešťové vody. Při prudkém přívalovém dešti napršelo za půl hodiny až jednadvacet
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milimetrů srážek. Ty zapříčinily, že prakticky všechny toky okresu zvedly své hladiny. Naše
Mohelka s poměrně slušnou výškou třiceti centimetrů vody nabrala v úzkém korytu značnou
rychlost. Po přechodu fronty se prakticky všude povalovaly zurážené větve. Nanesené bahno
pak nadělalo vrásky majitelům nejednoho domu i pracovníkům údržby města. Voda hrozila až
do konce měsíce. Svoji ničivou sílu ukázala i v srpnu. Opět pustošila kolem 3. srpna na
Frýdlantsku a v okolí Raspenavy. U nás však byl již poměrný klid.
Sesutí svahu
Po deštivých dnech konce července došlo k sesuvu části svahu u železnice poblíž kruhového
objezdu před městem. Ač se laikovi zdálo, že se celkem nic nestalo, byla přerušena část
železniční dopravy mezi stanicemi Rychnov až po Jeřmanice. Ke slovu přišly pracovní čety,
přepravu mezi jmenovanými stanicemi k celkové nelibosti cestujících obstarávaly autobusy.
Změna v Besedě
Vzhledem k tomu, že již v měsíci březnu skončila smlouva stávajícím provozovatelům
Besedy, vyhlásilo město na popud rady výběrové řízení na nebytové prostory čp. 68, a to
s účinností od 1. června roku. Na doporučení komise pro výběrová řízení byla dána přednost
slečně P. Česlové, která přislíbila vložit v případě pětileté smlouvy s městem na zvelebení
prostor od 250 do 280 tisíc korun. Smlouva nabyla platnosti k 1. srpnu roku. Vedle vlastní
restaurační činnosti si nová nabyvatelka zkusila uskutečnit taneční zábavu, na které hrála
skupina Nebe.
Superměsíc
10. srpna na sv. Vavřince nás letos překvapil nezvyklý nebeský úkaz, který odborníci a i
mnozí laici znají pod pojmem superměsíc. Měsíc se totiž v tento večer při své ekliptické dráze
vesmírem maximálně přibližuje k Zemi a zdá se nám nezvykle velký. V průběhu roku se
Měsíc Zemi přibližuje pochopitelně několikrát, ale jen jednou je nám skutečně nejblíže. Letos
tento úkaz přišel v právě zmiňovaný den v 19.45 hodin. Měsíc byl dle odborníků zdánlivě o
14 % větší a jeho jasnost přesáhla 30 % běžné svítivosti. Ač pro pozorování nebyly optimální
podmínky, bylo po dešti a oblohou bloudily občasné mraky z rozpadlé fronty, příroda
nezvykle ztichla, zavládl klid a jakási velebná pohoda, jak tomu bývá i při zatměních obou
našich nebeských souputníků Slunce a Měsíce. Při úkazu se Měsíc od Země nacházel
pouhých 365 922 km. Podle astrologů si téměř stejný úkaz vychutnají lidé již 28. září 2015.
Dle pranostiky superměsíc plní i ta nejtajnější přání a magicky ovlivňuje lidské osudy. Se
svou troškou do mlýna přišli vedle vědců i záhadologové tvrzením, že superměsíc mohl
zapříčinit tsunami a zemětřesení ve světě v roce 2011. Copak nás tedy čeká v roce 2015 o
rychnovské pouti?!

Perseidy
Jak velí kosmický řád, svátek sv. Vavřince, slaví příroda kosmickými reji zářících svící
meteoritů na počest svatého, pochopitelně ale na obloze. Počátkem srpna totiž musí do naší
atmosféry pronikat, byť by i nechtěly, malé prachové částečky, které mají svůj počátek kdesi
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v souhvězdí Perseid a které jako svoji labutí píseň po sobě v atmosféře Země zanechávají
jakési svítící stopy. O podrobnostech jsem psal již v minulých zápisech. Letos byl
nejúrodnějším dnem nebeského šílení 12. srpen, kdy minutu co minutu na obloze vzplanulo
kolem sedmdesáti poslů z vesmíru. To si člověk nemohl ani zbla myslet, že v tomto časovém
úseku stihne vyslovit svá přání, která budou dle pranostiky určitě splněna. Lidé na svá přání
ale měli přibližně měsíc času. Tak dlouho se snižující se intenzitou perseidy totiž padaly.
Výtvarné sympozium
Ve dnech 2. – 9. srpna zorganizovala rychnovská výtvarnice paní Zdena Svobodová
mezinárodní sympozium výtvarníků, kteří se věnují především tvorbě v plenéru. Do našeho
města dokázala přivést malíře nejen z naší republiky, ale i z Holandska a Německa. Ti
v průběhu týdne tvořili v okolí města. Po vyhodnocení jejich práce zůstaly v našem městě.
Paní Z. Svobodová si napoprvé vzala skutečně veliký krajíc uměleckých akcí. Vedle vlastního
sympozia byly totiž konány koncerty skupin V mezičase, Šoumenova hudebního tělesa i
vrchlabských hudebníků, kteří si říkají Cemur Čamur, dále hrála kapela Vašeta Ajeta,
Butterfly Killers a holandská skupina Edgards Hair. Sympozium bylo ukončeno ohodnocením
prací komisí, kterou tvořily osobnosti z oblasti umění na Liberecku a Jablonecku. Vytvořená
díla byla vystavena na pravidelné měsíční přehlídce výtvarných prací z naší oblasti ve
výstavní síni města. Svoji novou tvář ve stylu Street Art doznal i místní podchod pod
železničním svrškem v prostoru nádraží. V rámci akce proběhly i výtvarné dílny pro děti,
mládež i dospělé, které lektorsky zabezpečily Mgr. M. Sichrovská a paní T. Dvořáková. Na
některých se spolupodílel Mgr. Š. Málek. Přítomní výtvarníci i rychnovská veřejnost se mohli
zúčastnit přednáškových bloků učitelů, historiků i ekonomů. S historií manufakturní malby a
výroby tzv. dóziček seznámil přítomné kronikář města. Díky nesmírnému úsilí organizátorky
I. mezinárodního výtvarného sympozia Z. Svobodové a jejímu přesvědčení, že dělá dobrou
věc, se jí podařilo získat sponzory ze širokého okolí, kterých byla plná desítka. Z nich
vyjímám Oblastní galerii Liberec, která pro vítězné výtvarníky zajistila ceny. Mediálními
partnery akce se staly Radio Contact Liberec a ARTMTV pro Liberec a Jablonec. Vlažný
přístup k této zajímavé akci prokázali místní zastupitelé. Mezinárodní rychnovské sympozium
bylo rozhodně úspěšné po stránce umělecké. Když se však cokoliv organizuje, jsou potřebné
peníze, které bohužel chyběly. Rovněž zájem rychnovské veřejnosti nebyl příliš veliký.
Sympozium mělo své centrum v zahrádkářské klubovně, kde bylo pro přítomné umělce i
návštěvníky zajištěno občerstvení. Nechyběly dokonce ani rychlokvašky (v tom správném
slova smyslu).
Nejdéle působící starostové
V předvolebním období se novináři zaměřují na vše možné, co lze čtenářům v této záležitosti
předložit. 20. srpna jsme se mohli dočíst o čtyřech nejdéle působících starostech na
Jablonecku. Jsou jimi V. Mužíčková z Plavů, Jiřetínský J. Kucín a dlouholetý tanvaldský
starosta P. Polák. Nejvíce let ve funkci má odslouženo starosta našeho města Ing. F. Chlouba.
Zatímco se tanvaldský P. Polák rozhodl s politikou ve vedoucí funkci skončit, tři další se
rozhodně objeví na kandidátních listinách svých stran. Nevylučují, že opět zasednou do
starostenského křesla.
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Padly
Poslední srpnové dny se staly konečnou pro dva vzrostlé a krásné smrky před místní školou
na Ještědské ulici. Stávající benevolence státu v kácení stromů v intraviánu obcí umožnila
jejich pokácení dokonce i mimo vegetační dobu. Kdopak se letos z jejich dřeva ohřeje, když
nám chybí komise pro životní prostředí?! Radní sice rozhodli, že stromy budou zdobit
náměstí v době Vánoc. Jsem zvědav, jak budou takové vánoční stromy po třech měsících od
pokácení vypadat.
První den školního roku
V pondělí 1. září letošního roku zasedlo prvně do školních lavic jedenačtyřicet žáků, kteří
tímto dnem nastoupili dlouhodobou cestu za vzděláním. Byli rozděleni do dvou tříd. Jde o
ročník především chlapecký, který tvoří dvacet šest žáků a patnáct žaček. Rozhodně však
v první den roku bylo ve třídách více rodičů, s mnohými dětmi dorazili i jejich prarodiče.
Prostory za lavicemi i po stranách byly doprovodnou suitou zcela naplněny. Spolu se svými
potomky si přítomní vyslechli nabádavá slova ředitele školy a jeho zástupce. Obě třídní
učitelky pak nováčky seznámily se základními povinnostmi žáka školy. Jak je u nás zvykem,
na slavnostním zahájení školního roku se podílely i členky SPOZ, které pro prvňáky
připravily drobné dárky. Nutnost otevření dvou tříd přineslo na školu prostorové problémy.
Obdobně proběhlo i přivítání dětí do mateřské školy. Zkušené učitelky za krátký čas dokázaly
překonat i emocionální loučení některých dětí se svými rodiči. Dlužno říci, že i z řad
především matek ukápla nejedna slzička. Pohodlné dětství skončilo, příprava na život začala.
Předpouťová mše v kostele sv. Václava
Dne 6. září, v předpouťovém období, navštívila naše město skupina německých občanů. Mezi
nimi mnozí, které vážou s Rychnovem citová pouta i život jejich rodičů nebo prarodičů.
Mnozí žijí v Calwu, jiní v Kaufbeuren nebo v jeho části Neue Gablonz. Účastníci si prohlédli
město a v podvečerních hodinách byli účastni na mši v kostele sv. Václava, kterou sloužil
jako host páter Hadrian Lucke v jazyce německém. Zdá se, že bývalí rychnovští němečtí Češi
přece jen trochu hůř nesou přesun zájmu představitelů města k polské Gromadce, se kterou
město navázalo družební styky nejen při Rychnovských kulturních dnech.
Loučení s létem
Na 6. září připravilo občanské sdružení Rychnováci dětem na rozloučenou s létem i
prázdninami oblíbenou akci u zahrádkářské klubovny a v prostorách Planského lesa tentokrát
pod názvem Cesta indiánským lesem. V průběhu dopoledne vyrostly v lese „nefalšované
indiánské stavby a atrakce“, které střežily ostré oči spanilých indiánských žen a svaly
neohrožených bojovníků. Ti všichni dbali, aby přibližně dvě stovky dětí, které na akci
dorazily, plnily úkoly na stanovištích. Rozhodně pro ně nešetřili mnohými, nejen sladkými,
odměnami. Ovšem jen dobrodružná cesta lesem nemusela být náplní sluncem, ale i bouřkou
prosyceného dne. Lákal skákací hrad, zajímavostí byla střelba z laserových zbraní i různé
další drobné hry. K zábavě i poučení nejen dětí, ale i dospělých rozhodně patřila simulace
dojení krávy. Právě zde se rozléhalo nejvíce smíchu. Letošní zajímavostí bylo i ocenění těch,
kdož se mohli pochlubit účastnickými medailemi z posledních tří let. U zahrádkářské
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klubovny opět duněly hudební nástroje a hudba, kterou na svých ryčných zařízeních kuchtil
DJ M. Rais. Letošní ukončení prázdnin se pořadatelům zdařilo.
Koho jsme mohli volit v Libereckém kraji
Přibližně měsíc před konáním říjnových komunálních voleb jsme se mohli seznámit, koho
budeme volit v 215 obcích regionu. Například přímo v oblasti Liberec bylo možno vybírat
z patnácti kandidátek, na Jablonecku ze třinácti. Průzkumy preferovaly nezávislé kandidáty,
za nimi se objevovali kandidáti vládní koalice a komunisté. Starostové pro Liberecký kraj
mají v regionu stále silnou pozici. Teprve za nimi následovaly pravicové strany a uskupení.
Nejstarší kandidát byl devadesátiletý, kandidátce pak bylo o rok méně. Na kandidátních
listinách se objevila mužská jména v 63,95 %. Průměrný věk kandidátů byl 47,35 let. 1661
kandidátů bylo starších šedesáti let, dvacet jeden kandidát pak měl jednadvacet roků. Z 215
obcí se nejvíce kandidovalo na Semilsku - celkem v šedesáti pěti místech, ale největší počet
volebních okrsků byl na Liberecku. Nás mohlo zajímat, že v Jablonci nad Nisou se na
kandidátní listině sociálních demokratů objevil rychnovský rodák JUDr. P. Svoboda, který si
v průzkumech v „souboji“ se stávajícím majitelem primátorského řetězce Ing. P. Beitlem
z ODS nevedl vůbec špatně.
Volná pracovní místa
V září se po městě objevily prakticky na všech možných místech, dokonce i na odpadních
krabicích pro psí exkrementy, letáčky, v nichž síť hotelů a restaurací Pytloun (uváděla se
pouze e-mailová adresa) nabízela pracovní místa na pozice kuchařů či kuchařek, jimž za
směnu nabízela plných třináct set korun, recepční se znalostí anglického jazyka a práce na
počítači osm set padesát, pomocné síle v kuchyni osm set, snídaňové servírce pak čtyři
stovky. Dle nabídky si zájemci o práci mohli za měsíc přijít až na dvacet šest tisíc. Zdá se mi,
že nikdo z více než stovky rychnovských nezaměstnaných na nabídku nezareagoval. Způsob
nabídky, byť jsme si mohli zvyknout na různé prezentace, se vymyká ze zvyklosti v těchto
záležitostech obvyklých. Ale člověk nikdy neví.
Jak dále s vlekem
Zastupitelé i radní se letos již 8. září museli před blížící se zimou zcela vážně zabývat osudem
vleku Na Zálesí. Přiměla je k tomu skutečnost, že dlouholetý vlekař pan J. Drobník neprojevil
zájem o jeho další provozování. Dlouhodobé katastrofální problémy se sněhem navíc
umožňují pouze značně omezený provoz, vlek je finančně prodělečný. Možnost nákupu
sněžných děl, která používají dnes již i vlekaři ve vyšších polohách, je možno v Rychnově
zařadit do říše snů. Zařízení pochopitelně nemládne, na údržbu je třeba věnovat stále více
peněz. Rostou i náklady na proškolení personálu, který vlek obsluhuje. Navíc majitelé
pozemků Lesy ČR požadují proplacení pronájmu a novou smlouvu na pozemek. Raritou je i
skutečnost, že vlek, který ideálně splňuje požadavky na základní lyžařský výcvik, není
využíván při této činnosti naší školou. Neznám případ, že by děti z míst, kde lyžařské vleky
jsou, zajížděly do horských center, jak je tomu v případě rychnovských žáků. Zbytečné
finanční náklady v Pasekách, Jizerkách i jinde omezují počty dětí, které se výcviku účastní.
Ne každý rodič je natolik solventní či příznivec lyžovaní, aby ochotně za své dítko platil.
Nakonec bylo rozhodnuto, že město zajistí v příští zimě ze svých prostředků provoz i údržbu
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zařízení. Pan Drobník byl na lyžařskou sezónu přijat do stavu pracovníků MěÚ, aby se mohl
plně věnovat všem pracím, které s vlekem souvisejí. Současně bylo rozhodnuto, že se vedle
prací na vleku bude starat i o úpravu běžeckých lyžařských tratí.
Dohody města a TJ Spartak ZEZ
Zastupitelé rozhodli o uzavření smlouvy mezi MěÚ a TJ Spartak ZEZ v záležitosti výpůjčky
budovy čp. 570 u hřiště na kopanou. Rozhodnutí o úpravách hřiště o velikosti 45 x 45 metrů
uprostřed on-line dráhy bylo potvrzeno i zvýšením financí na tuto akci o dalších 267 tisíc
z rozpočtu města.
Náborové akce sportovních organizací
Letošní prázdniny a měsíc září přinesly vyvrcholení v náborových akcích do jednotlivých
sportů, jak to ve spolupráci vrcholných školských a sportovních orgánů bylo vyhlášeno.
Vykonavateli akce byly příslušné sportovní svazy a konkrétně pak organizace v místech.
V našem městě to byly oddíly kopané a tenisu. Po celoprázdninovém klání ve čtyřhrách byl
na kurtech u hřiště na kopanou dne 13. září ukončen turnaj „O pohár rychnovského Lendla“.
Fotbalisté však v září prakticky začínali. Fotbalová asociace ČR totiž na září připravila „měsíc
náborů“. Do akce s dětmi starými kolem šesti let se zapojili i místní fotbalisté. Ač ještě
před několika lety nebyl o šestileté příliš velký zájem, současnému vedení oddílu se podařilo
pro fotbalové cvrčky najít schopného vedoucího. O malé adepty mají zájem i místní hasiči. Ti
se ostatně o příliv nových zájemců starají rok co rok. Pro zájemce připravují celou řadu akcí.
Nebojí se pracovat i s dětmi od čtyř roků. Dlouhodobě kvalitní práci na tomto úseku
vykonává klan rodiny Hanyků, a to nejen jeho mužská část. Jistě není bez zajímavosti
zalistovat si v jejich dětské kronice.
Rychnovské děti odpovídaly
Kolem 15. září se v regionálním tisku objevila anketa zaměřená na oblíbené filmové pohádky.
V ní odpovídaly i děti z našeho města. M. Šír se zhlédl ve Spidermannovi, jeho starší sestru
Terezu okouzlil příběh princezny Zubejdy a napraveného Lotranda.
Prodeje na náměstí
V průběhu roku se čas od času stanou rychnovské náměstí nebo sál Besedy místy, kde
nejrůznější prodejci nabízejí občanům výprodejové zboží doslova za pár šupů. Obvykle jde o
návštěvy neznámé firmy, která zajíždí do Rychnova dvakrát až třikrát do roka. Letos se to
prodejci, kteří obvykle zaplaví svými prodejními letáčky celý Rychnov, povedlo 11. 6. a 10.
10. Firma, podepsaná Iveta Turnovská, nabízela výrobky bavlněných úpletů od dětských
velikostí až po nadměrná čísla. Ale sliby jsou chyby. Právě ta nadměrná čísla prostě nejsou.
Protože prodejci chtějí přesvědčit, že teplákovina hřeje, objevili se u nás na náměstí 21. ledna
a 21. listopadu, tedy vzhledem k přírodě ve skutečně chladných dnech. Častými hosty jsou na
náměstí obchodníci vietnamské národnosti s textilním zbožím všeho druhu za lidové ceny.
Nechybí ani prodejci zemědělských produktů, občas dorazí i pěstitelé ovocných stromků a
prodavači ovoce. Zvláštní sortu tvoří obchodníci s drobnými hospodářskými zvířaty. U nás
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jim však zřejmě pšenka neroste. Za poslední dlouhá léta nepamatuji, že bych v Rychnově
slyšel zvuk kdákající slepice. O dalších prodejcích se zmiňuji na jiném místě.
Požadují řešení sociálních problémů
16. září se objevila v regionálním tisku informace, že v Jablonci nad Nisou, Desné a v našem
městě mohli občané podepisovat petice, které měly přimět nejvyšší orgány státu přijmout
opatření ke zlepšení pořádku i sociální situace obcí a měst republiky. Petice vzešla z iniciativy
Svazu měst a obcí ČR, který je nespokojen s přístupem Sobotkovy vlády k výše zmíněným
otázkám. Konkrétně se týkala i zavedení centrálního registru přestupců, obnovení někdejší
veřejné práce nezaměstnaných a řešení zákazu přímých plateb za výkup kovů od jednotlivců,
kteří nepodnikají, stejně jako záležitostí v případě nepřizpůsobivých občanů ČR. Kolik
občanů se k petici vyjádřilo, se mi nepodařilo zjistit. Informace snad proběhly na webových
stránkách města, které ne všichni občané mají možnost číst
Odlet jiřiček a stěhovavých ptáků
Letošní rok byl pro ptačí říši poněkud zvláštní. Vzhledem k jarnímu počasí nepřinesl pro
opeřence optimální podmínky, ať se již jednalo o ptactvo migrující nebo u nás žijící trvale.
Hnízda opustilo jen málo nových jedinců. Ani odlet opeřenců nebyl bez problémů. První
z nich zmizeli téměř nenápadně krátce po 15. září. Pouze některé jiřičky se zdržely poněkud
déle. Poletovaly v prolukách mezi panelovými domy, kde se zřejmě shromažďoval hmyz,
jímž se ptáci živí. Ale i ony daly za krátký čas Rychnovu vale. Z jednotlivých druhů by bylo
třeba připomenout konipasy, kteří v minulých letech z okolí našeho města téměř zmizeli.
Letos jich bylo poměrně dost.
Úroda třetí nejvyšší
V letošním roce bylo sklizeno celostátně 7,78 milionů tun klasického obilí. V součtu
s kukuřicí a dalšími obilninami téměř o další milion více. Vysoká úroda však zapříčinila dle
statistiků propad cen obilovin zhruba o 20 až 30 % v porovnání s minulými lety. Letos se
výborně dařilo řepce, které bylo sklizeno 1,56 milionu tun, což je historicky nejvyšší roční
produkce vůbec. Výnosy se u obilovin přiblížily šesti tunám po hektaru. Škoda, že se mi po
odchodu vedoucích pracovníků z Kokonínské zemědělské, a. s., kteří žili v Rychnově, nedaří
získávat informace, jak na tom podnik je. Odpovědi místních soukromých statkářů, jak se jim
dařilo, jsou většinou rozpačité.

Skupina Donaha
Prakticky v předvečer ukončení zahrádkářské sezony uskutečnili 18. září místní zahrádkáři
taneční zábavu pro své členy a zájemce, kteří se chtěli dobře pobavit. V zahrádkářské
klubovně přítomným hrála až do popůlnočních hodin hudební pidiskupina Donaha, jejich
pravidelný host. Získané peníze ze zábav a jiných akcí v zahrádkářské klubovně pak
organizace věnuje na opravy a nejnutnější práce i na činnost související s aktivitami MO ČSZ.
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Dny evropského dědictví
Ke Dnům evropského dědictví se letos ve dnech 7. – 17. září připojilo i naše město. Ve
výstavní síni si zájemci mohli prohlédnout staré mapy města, a to včetně urbanisticé zástavby,
které se nacházejí v archivech, a přesvědčit se o tom, kolik domů kdy Rychnov měl. Největší
zájem projevilo několik desítek návštěvníků o to, kde stál v minulosti jejich dům a kdy mohl
být postaven. Udivila kvalita provedených map i jejich barevnost, která si nezadala s díly
malířskými.
Kraj nechce státní testovací přijímačky
Moje profese mi velí, byť jsem se již dávno s přímou prací ve škole rozloučil, abych sledoval,
co se ve školství děje. Ač školní rok teprve začal, snad právě proto v našem kraji probíhala
živá diskuse kolem projektu přijímacích zkoušek na střední školy v příštím roce. Kraj
v předloženém elaborátu MŠMTV vidí krok zpět proti materiálu, který vznikl z iniciativy
školských orgánů pro Liberecký kraj. V něm totiž najdeme vedle zjišťování v českém jazyce a
matematice daných ministerstvem i otázky prověření předpokladů zájemců o vzdělávání ve
školách zaměřených na umělecké obory, gymnázia se sportovním zaměřením a materiály
neopomíjí ani studia nástavbová. Ministerstvo školství stanovilo termín přijímacího řízení na
20. duben příštího roku. Školy mohou v odůvodněných případech zvolit i termín 22. – 30.
dubna. Do konce roku by mělo být rovněž rozhodnuto o osudu dětských skupin v období
předškolním. Zdá se, že i mezi zákonodárci se objevili tací, kteří pochopili, že v předškolním
systému jde o něco víc, než je pouhé hlídání dětí. Psychologové a učitelé, kteří se této věkové
kategorii věnují, shodně tvrdí, že děti od tří do čtyř let jsou schopny načerpat největší penzum
poznatků pro svůj dušení a psychický vývoj. Uvidíme!

Jezevec race
Takový je název nejen extremního závodu, ale i skupiny organizátorů akce. Pro svůj první
ročník nalezli prostory kolem kiosku Seník na Pelíkovicku. Na tratích si 20. září dvou nebo
čtyřčlenná družstva skutečně „přišla na své“. Vždyť závodníci museli zdolat náročný běh do
vrchu, po něm nasednout na horská kola a projet obtížně závodní kolečko po místních
komunikacích v okolí vrchu Kopanina, v depu odložit kola a absolvovat nelehký kross. Jistě
šlo o „železného muže“ v nejnáročnější podobě. Po závodě chutnalo kvalitní jídlo, tekuté
občerstvení i posezení při dobré hudbě nesporně nadchlo.
Obrácená duha
Při své cestě z Turnova jsem byl překvapen zvláštním úkazem na obloze. Bylo krátce po
přepršce a na obloze se objevila duha. Nevěřil jsem svým očím. Protože její hroty místo k
zemi směřovaly kamsi k obloze. Jak jsem později zjistil, pracovníci Českého
hydrometeorologického ústavu jev v tisku vysvětlili. O duhu vlastně nešlo, ale o takzvaný
hallo efekt, který vzniká ve výšce zhruba deset kilometrů při teplotě – 55° C v cirrovitých
mracích, kde se nacházejí ledové krystalky. V nich má docházet k lomu světelných paprsků,
ale následné spektrum vytváří obrácený polokruh, zcela opačný tomu, na který jsme po dešti
zvyklí. Prý se tomuto jevu říká cirkumzenitální oblouk (snad jsem si poznamenal dobře),
který se vyskytuje poměrně zřídka.
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Magdalena umí
To, že Taneční a pohybové studio Magdalena produkuje vysoké taneční umění, prokázaly
jeho členky s vystoupením „Barokní fuga“ 24. září v jabloneckém kostele Povýšení svatého
Kříže. Je to jedno z řady parádních vystoupení, s nimiž dívky sklízejí úspěchy na nejedné
soutěži. „Barokní fuga“ je vlastně dítětem ředitelky studia paní L. Rellichové, která mistrně
zvládla režii, choreografii i úpravu textů pro potřeby souboru. Jí i dívkám se podařilo do
představení vtisknout záhady smrti i vrozeného dědictví. Akce byla zorganizována
s Městským divadlem Jablonec nad Nisou v rámci projektu Jablonec – město plné tónů. Je
škoda, že pracovníci našeho města nedokážou ukázat tvorbu naší občanky a dětí, které jsou
zčásti rovněž z Rychnova. Je dvakrát škoda, že nedokážeme Taneční a pohybové studio
Magdalena pravidelně ukazovat jako reprezentanta města.
Rychnovský půlmaratón
Rychnovský půlmaratón konaný v rámci pouťových dnů přivedl do našeho města celou řadu
závodníků především z řad dospělých. Ti absolvovali běhy na osm a dvacet jeden kilometr
v ulicích města i bohatě členitém terénu v okolí. Mnozí z nich si jistě řekli, že šlo spíše o
svatováclavský kross, neboť maratón má, co se týká výškového profilu trati, svá pravidla. Na
straně druhé pojem maratón jistě zní uším mnohých honosněji. Zajímavostí jeho premiéry
byla účast krajského hejtmana pana Půty, který se dobře zhostil funkce startéra, a pana
starosty Ing. F. Chlouby, nadšeného propagátora půlmaratónu i úspěšného závodníka
kategorie mužů. Závod byl účastníky i hojnými diváky hodnocen dobře. Drobné zádrhele šly
jistě na vrub trochu nezkušených rozhodčích, kteří se z nich nesporně poučí v dalších
ročnících. Ve vložených závodech v kategorii nejmladších bez rozdílu pohlaví si pro vítězství
doběhla Petra Janderová, dcera místní vyučující i bývalé kvalitní závodnice TJ Liaz. Mužům
na 8 km kraloval P. Huk, ženám pak Lenka Bartošová. V běhu na 21 kilometrů zvítězil Jiří
Vavruška a v ženské kategorii Marie Jiřičková. Jistě hezkým gestem vítězných závodníků
bylo, že se na stupních vítězů vedle cen radovali i se svými potomky v náručích.
I. svatováclavský půlmaratón jistě po dlouhé době oživil tradici běhání kolem Rychnova. To
ale bývalo především záležitostí dětí, které se do města sjížděly ze širokého okolí.

Rychnov Model Show
V průběhu letošní pouti proběhla ve společenském sále Besedy další, dnes již můžeme říci
tradiční, výstava papírových modelů pod názvem Rychnov Model Show 2014. Její úspěšný
průběh zajišťoval Licard Club Liberec spolu s organizací Minimodel, spolu s RMS Clubem,
polským KPM - Plastikowych a Kartonowych Modeli z Dolního Slezska, dále pak dobrovolní
pracovníci a rozhodčí z ČR, znalci v oblasti papírových modelů. Duší celé akce byl
rychnovský občan M. Dostál, junior. Výstava byla bohatě navštívena, chvílemi se zdálo, že
daleko více návštěvníků pouti je v sále Besedy než mezi pouťovými stánky a atrakcemi.
Organizátoři odhadli jejich počet přibližně na šest set. Ti si s nevšedním zájmem prohlíželi
exponáty, kterých bylo do vlastní soutěže přihlášeno na tři stovky a nesoutěžních více než
neskutečných pět set. Se svými modely se chlubili nejen modeláři z Čech a Moravy,
vystavovali i občané z Polska a pochopitelně z Německa. Letos lákaly i workshopy, které
byly v doslovném obležení zájemců toužících poznat taje lepení modelů. Kdo by přece
nechtěl pod vedením zkušených instruktorů vytvořit byť hůře provedený modýlek, než to
hravě dokázali oni! Potěšila i skutečnost, že bylo možno přímo na sále zakoupit potřebnou
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modelářskou literaturu i polotovary k výrobě. Neudivilo, že sálem zazněla od návštěvníků i
soutěžících nejedna pochvalná věta. Tou nejčastější byla: „Bylo to hezké a zajímavé, za rok
na shledanou“.
Pouť
V letošním roce se hlavní pouťové dny konaly 27. a 28. září, tedy ve dnech, kdy byl ve Staré
Boleslavi v roce 936 zavražděn kníže Václav. První pouťové atrakce však zamířily do
Rychnova již 22. září. Prodejci byli první den překvapeni tím, že nemohli dopoledne využít
prostor náměstí na levé straně Mohelky, neboť ten zaplavili závodníci při I. rychnovském
půlmaratónu. A tak mohla být tato strana říčky využívána až v popoledních hodinách. Na
pouti se objevily tradiční textilie, tentokrát nejen v produkci vietnamských obchodníků,
samozřejmě srdce z pouti i neslízatelné sladkosti včetně cukrové vaty. Do módy zřejmě jdou
výrobky ze dřeva, které nabízelo hned několik stánkařů. Jídla a pití bylo dost. Na pouť si našli
cestu i prodejci piva z blízkých i vzdálenějších pivovarů. Psát o pouťových atrakcích by bylo
nošením dříví do lesa. Bylo jich hodně, ceny proti loňskému roku, jistě k „potěše“ rodičů,
opět zaznamenaly řádný nárůst. Neděle bývá obyčejně chudší. Nejinak tomu bylo i letos.
Řada prodejců spěchala na celostátní akci do Staré Boleslavi. Spolu s nimi i řada návštěvníků.
Kde jinde by totiž mohli spatřit lebku sv. Václava v přítomnosti primase českého kardinála D.
Duky i za osobní účasti bývalých a dnešních představitelů politického života republiky včetně
Václava Klause, renomovaného prezidenta. Na pouti ve Staré Boleslavi došlo ke korunovaci
paladia Země české vytvořeného koncem 14. století. Jde o obraz Panny Marie s Ježíškem.
Dílo patří mezi symboly české státnosti.
Letošní pouť u nás provázely doprovodné akce. Vedle již zmiňovaného I. rychnovského
půlmaratonu to byla výstava papírových modelů i slavnostní ohňostroj na počest Dne české
státnosti. Věřící mohli zajít do kostela sv. Václava na poutní mši a zájemci tamtéž
vyslechnout koncert pěveckého sboru Zničehonic z Liberce. Návštěvnost byla tradičně dobrá.
Pouti napomohlo i solidní počasí. Po polojasné sobotě bylo v neděli zcela jasno s teplotou
kolem 20° C a na slunci ke třicítce.
Sbor Zničehonic
Tak trochu podivně zní název pěveckého sboru z nedalekého Liberce, který o pouti
vystupoval pod taktovkou sbormistra J. Koutského v kostele sv. Václava. Návštěvnost na
koncertu byla malá. Opět se ukázalo, že rychnovská veřejnost je nedůvěřivá ke všemu
novému a nevyzkoušenému. Vždyť i některá koncertní vystoupení organizovaná Bažinou
nejsou rozhodně vyprodána. Pro budoucnost je třeba uvést, že liberecký sbor má za sebou
desetiletou tradici úspěšných vystoupení s klasickými i originálními skladbami.
Bar Bar aktivní
Pronájemce prostor Bar Baru v Nádražní ulici se snaží do svého zařízení nalákat co nejvíce
návštěvníků. Připravuje pro ně nejrůznější akce zaměřené, jak jinak, hlavně na sortiment pití.
O letošní pouti ve dnech 26. – 28. září nabízel pouťovníkům nejen tradičního svařáka a
zlevněné pivo značky Kozel, ale i ostřejší a dobře chutnající Cuba libre. Dalšími nabídkami se
postaral i o ženy. Kdo umí, umí.
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Liberecký kraj nejlepší v recyklaci
Liberecký kraj je nejlepším za rok v ČR v počtu odevzdaných poškozených nebo i zastaralých
elektrozařízení pro pozdější recyklaci. Prostřednictvím systému Elektrowin bylo získáno
plných 1758 tun vysloužilých přístrojů. V našem kraji to představovalo 4,08 kg odevzdaných
předmětů na jednoho každého občana. Podnik za devět let své existence vytvořil na třináct set
sběrných míst ve více než jedenácti stech obcích a městech. I naše město má takové
stanoviště, které se nachází za sportovní halou. Vedle toho můžeme odkládat drobné
elektrospotřebiče do kovových kontejnerů umístěných po městě. Jak se umístilo naše město
v celoroční soutěži, se mi nepodařilo zjistit.

Prodejna paliva
Zřejmě jen málo občanů našeho města ví, že v prostoru bývalé sušičky sena na Ještědské ulici
je v provozu prodejna tuhých paliv. Její majitel pan Melichar nabízí poměrně široký sortiment
uhlí dle druhu od 180,- do 490,- korun á metrický cent. Za kubík měkkého dřeva u něj
zákazník zaplatí 850,- Kč, za tvrdé pak o dvě stovky více. Za kubík rozřezaného a
rozštípaného pak v obou případech musí sáhnout do kapsy pro čtyři sta navíc. Vedle toho si
zde zájemci mohou objednat přepravu materiálů nebo výkopové strojní práce, nechybí ani
sváření kovů.
Češi jsou houbaři
Každý rok v kronice píši o houbařské vášni občanů ČR. Snad i proto, že září je měsícem,
který představuje labutí píseň jejich růstu, objevily se v tisku informace o houbařských
hodech, ale za minulý rok. To prý lidé z tuzemských lesů nanosili domů rekordní třicet tři
tisíce tun hub v neuvěřitelné finanční částce téměř pět a půl miliardy korun (konkrétně 5,4
miliardy Kč). Do lesů prý dle statistiků vstupuje za jeho dary 76 % členů českých domácností.
Jeden každý občan si v průměru přináší necelých osm kilogramů nejen hub, ale i ostatních
plodů. Tato invaze přináší pochopitelně svá negativa. Poničené porosty zvláště borůvek a
maliní, ale i lesy plné plastů a odpadů, na jejichž odstranění musí Lesy ČR vynaložit dokonce
až několik milionů korun. Pochopitelně, že nelze opomenout čištění lesů různými
organizacemi v rámci akcí Vyčistíme si Jizerky, Krkonoše, rádelský les, atd., které jsou
prováděny zdarma. Nejvyšších nákladů si vyžaduje výsadba poničených stromků a opravy
nejrůznějších ohradníků. Neopomenutelné je i rušení lesní zvěře.
Dočkáme se
Problémy, které postihl maloskalský Vranov při vytrvalých deštích v roce 2010 při sesuvu
části nádvoří a opěrné zdi, snad dojdou v nejbližší době své nápravy. V letošním roce zde
probíhaly práce, které si vyžádaly téměř čtyři miliony korun. Šly z rozpočtu obce, minimální
částkou sto padesáti tisíc přispěl Liberecký kraj. Po opravách interiéru kapličky hrad znovu
nabídne v plném rozsahu své služby v příštím roce. Milovníci minulosti si v jeho prostorách
budou opět moci vychutnávat pocit dávného významu strážního hradu na zemské stezce,
znalci literatury se vžijí do pocitů K. H. Máchy, který zde pobýval při slavné Pouti
krkonošské, zavzpomínají na Krejčíkovic Anežku a její smrt, jak nám vylíčila ve
stejnojmenné povídce romantička K. Světlá. Nelze nezajít na nedaleký lesní hřbitůvek
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připomínající slavné osobnosti Maloskalska a třebas se i ztotožnit s osudy hrdinů
pohádkového filmu O princezně Jasněnce a létajícím ševci nebo nesmrtelného Zemanova
filmu Tajemný hrad v Karpatech.

Stezka odvahy
Letošní, s napětím očekávanou, stezku odvahy připravilo občanské sdružení Rychnováci
dětem na 4. října. Počasí má organizátory dětských akcí zřejmě rádo, neboť po celý den bylo
jasno s teplotami výrazně přes dvacítku, na slunci pak o deset více. I sobotní podvečer byl
teplý. Ke klubovně zahrádkářů, tradičnímu místu srazu před podvečerní cestou, dorazilo
několik desítek dětí. Menší přišly i s rodičovským doprovodem, který byl většinou pevně
odhodlán stezku absolvovat se svými ratolestmi. Vlastní stezka měla svoji rozcvičovací akci,
kdy si zájemci v odpoledních hodinách mohli namalovat toho nejstrašidelnějšího strašidláka
na připravená trička nebo vydlabat dýni s nejděsnějším obličejem, případně namalovat
strašidla, se kterými se účastníci měli setkat během stezky. Celou akci doprovázela tradiční
hudba DJ M. Raise. S příchodem šera se strašidelné bytosti rozmístily v Planském lese, kam
za nimi pochopitelně s očekáváním, co je čeká, postupně vyráželi menší či větší nebojsové.
Lesem se postupně ozývaly výkřiky hrůzy, v cíli pak úlevný smích a líčení, jak kdo se
strašidlem naložil. Kdož úspěšně dorazili do cíle, byli odměněni diplomy pro nebojsy,
strašpytle a superhrdiny. Akce byla nepochybně zdařilá. Dobře se po ní bavili i organizátoři.

Drakiáda
Uplynul přesně týden a již Rychnováci dětem pozvali všechny zájemce z řad dětí a jejich
rodičů na podzimní drakiádu. Místem konání byly stráně poblíž kiosku Seník na Pelíkovicku,
kde je proudění vzduchu v naší oblasti pravidelné a silnější než jinde v okolí. V odpoledních
hodinách se zde pokoušelo dostat do vzduchu a udržet v něm svá díla několik desítek
účastníků. Ve vzduchu bylo možno na delší či kratší dobu vidět velké i malé draky a dráčky
včetně krásně pestrobarevných. To byly totiž tři kategorie vzdušných plavidel, za které mohli
jejich majitelé obdržet hodnotné ceny. Zkrátka nepřišli ani ti, jejichž dílům se ve vzduchu
tolik nedařilo. I na ně čekaly sladké odměny od pozorných pořadatelů. Místu pak draci slušeli
rozhodně lépe než lopatky větrných elektráren, o které stáli proti veřejnému mínění někteří
zastupitelé města. Děti však mají v drakiádě svůj jakýsi dětský podzimní den. V průběhu
odpoledne si mohly zastřílet ze vzduchovek nebo se svést s panem M. Poláčkem na válečném
motocyklu se sajdkárou (pro nezasvěcené s přívěsným vozíkem). Letošním hitem se stalo i
nákladní auto poválečné produkce s nefalšovaným protileteckým kanónem, který jinak před
světem ukrývá kůlna pana Poláčka. Hudba DJ M. Raise se od Seníku mohla svobodně nést do
všech světových stran. Na své si jistě přišel i majitel kiosku, který pro účastníky připravil
různá občerstvení a teplé nápoje pro zahřátí. Pro pořadatele zajistil potřebné zázemí.
Volby do zastupitelských orgánů města
Za velmi solidního počasí byly ve dnech 10. a 11. října konány po celé naší republice
komunální volby. V našem městě, jak velí tradice, byla zřízena volební místnost v zasedací a
výstavní síni města. Do voličských seznamů bylo zapsáno 2077 oprávněných občanů. Své
hlasy odevzdalo 45,74 % jedinců, kteří mohli volit z pěti volebních stran a uskupení.
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První místo se 32,65 % hlasů a z toho plynoucích pět mandátů získala Rychnovská pravice.
Pro Rychnováky hlasovalo 22,22 % občanů, za což získali čtyři mandáty. Změna pro
Rychnov si připsala 15,72 % a dva mandáty. Ty získala i ČSSD za 14,85 % hlasů.
Ambiciózní SNK ED odevzdalo hlasy 14,56 % občanů, což jí rovněž přineslo dva mandáty.
Na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva 6. listopadu složilo svůj slib zastupitele patnáct
občanů města - Ing. L. Adler, RNDr. T. Hofrichter, Ph.D., D. Jedličková, Ing. K. Kalinová,
Mgr. M. Zikl, Bc. J. Benešová, RNDr. T. Vagai, Ing. F. Chlouba, O. Preissler, Ing. P. Bartoň,
Mgr. M. Bubeníková, Bc. T. Levinský, Ing. M. Vágner, Ing. M. Žabka a Mgr. D. Suržin.
Nově zvolenou radu budou tvořit Bc. T. Levinský, který byl zvolen i starostou města, Ing. M.
Vágner, který se stal místostarostou Rychnova, dále RNDr. T. Vagai, Ing. K. Kalinová a Bc.
J. Benešová.
Zastupitelé zvolili tříčlennou finanční komisi, kterou bude řídit Ing. F. Chlouba, a kontrolní
komisi, kterou povede RNDr. T. Hofrichter, Ph.D. Po svém ustavení projednávali přítomní
první úkoly.
Chodí v novém
S příchodem podzimních dnů bylo možno na vycházkách sledovat skupinky dětí z naší
mateřské školky v nových slušivých reflexních vestičkách. V nich je jistě žádný řidič nemůže
při přecházení vozovky přehlédnout a ohrozit. Ty jim jako sponzorský dar předal majitel
rychnovské odtahové služby pan J. Melichar. Dlužno poznamenat, že se nejednalo o první dar
tohoto druhu.
Petra Janů v Rychnově
18. říjen se stal velmi očekávaným dnem pro ctitele jedné z prvních dam naší hudební scény
zpěvačky Petry Janů. Posluchači měli možnost si ji vyslechnout přímo v sále restaurace
Beseda při jejím koncertním vystoupení. To proběhlo v rámci další videodiskotéky DJ Mirka
Raise. Je dobře, že i letos pan Rais pokračuje v představování známých zpěváků v Rychnově.
Lidé ušetří čas i peníze za případné cesty do hudebních center.
Povolební poděkování
Po letošních komunálních volbách se v Rychnovském zpravodaji objevila řada článků s
poděkováním kandidátů voličům. Je to pro mě úplné novum, které jsem zažil prvně od roku
1958, kdy jsem zjistil, že existuje nějaký Rychnov, který má poměrně velkou školu. Jistě bylo
vhodné i rozloučení s občany odstupujícího starosty Ing. Františka. Chlouby v Rychnovském
zpravodaji, který za léta svého starostování vtiskl do tváře města řadu svých vizí. Poděkování
odcházejícímu starostovi ukončili jeho spolupracovníci na MěÚ slovy: „Máme Vás rádi“.
Jistě věděli, proč se tak vyjádřili.

Skupina Nebe
Poměrně dlouhou dobu zval propagační leták zájemce do Besedy na vystoupení skupiny
Nebe. Akci připravily nové pronajímatelky.
39

Tenkrát na Západě
Tato slova se mi vybavila, když jsem si 22. října přečetl upozornění Policie ČR na
nebezpečného muže, který se mohl pohybovat i v naší oblasti a spáchat zde zločin. Evokovalo
mi to vzpomínky na mládí a desítky rodokapsů, které jsem přečetl, i poslední film promítaný
v rychnovském kině. Vždy v nich vystupoval jakýsi desperádos. Jeho obličej se drze díval na
obyvatele Západu v každém sallonu. Vždy však zvítězilo právo a pořádek. Na stranu smělého
šerifa a jeho pomocníka se postavili spravedliví lidé. Zločinec neměl šanci uniknout. Zda
tomu bylo i v případě hledaného, nevím.
Masivní zábradlí
S přicházejícími podzimem se mezi mostky před náměstím objevilo na břehu Mohelky před
vilou bývalého pana starosty Ing. F. Chlouby masivní zábradlí. To nesporně zamezí
případnému pádu nepozorného občana do říčky, ač pěkný chodník vede na opačné straně
vozovky. Jisté však je, že čert nikdy nespí. Vždyť se zde nachází poměrně frekventovaná
výstupní stanice autobusů městské dopravy.
Rostly i v říjnu
Stále poměrně teplé počasí a občasné dešťové přeháňky nutily podhoubí, aby vydávalo své
plody i koncem října a na začátku listopadu. Ještě 28. října se mi vnučka, po vycházce se
psem na Kopaninu, pochlubila pěkným asi dvanácticentimetrovým hříbkem, který našla
v trávě u cesty. O několik dnů později si nesla z Planského lesa paní Maryšková svůj úlovek
šesti baculatých suchohřibů. Jak byl v této době úspěšný vyhlášený rychnovský houbař V.
Rakouš, se mi nepodařilo zjistit.

Srnec
Uvidět v lesích kolem Rychnova srnčí nebo černou zvěř či lišku není až tak zvláštní
skutečností. V poslední době se především spárkatá zvěř odvažuje do těsné blízkosti domů,
které stojí poblíž porostů nebo remízků. Sám jsem se o tom v několika případech přesvědčil
na cestě kolem lesa k nádraží. Letos jsem byl pěkně vyděšen, když se prvně proti mně a psovi
hnal pěkný šesterák. Na vědomí nás vzal až těsně před námi a elegantně zmizel v přilehlém
mlází. Vzhledem k tomu, že jsme ho viděli i v několika dalších případech a příliš nikam
nespěchal, si zřejmě prostor oblíbil, lidi nelidi.
Úspěch rychnovské zpěvačky
Na počátku listopadu dosáhla významného úspěchu v pěvecké soutěži „Lípa Cantata“, která je
součástí Mezinárodního hudebního festivalu „Lípa Musica“ rychnovská dívka Hana
Herkommerová, jun. Žákyně Základní umělecké školy Jablonec nad Nisou zde letos obsadila,
po loňském vítězství, druhé místo. Zůstala však jen o pověstný chloupek za svojí kamarádkou
T. Glosovou. V jejím případě jablko nepadlo daleko od stromu. Její matka je členkou
Rychnovského tria, které po roky vede naše občanka O. Valentová. Posluchačům souborek
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přináší svůj interes o písně českých i světových autorů včetně děl liturgických. Letošní soutěž
proběhla v České Lípě pod patronací českolipské starostky.
Večery kreslení a čarování se světýlky
Po celkově zdařilém srpnovém výtvarném sympoziu přišla v prvních listopadových dnech
paní Z. Svobodová s myšlenkou podvečerního kreslení. Pod vedením zkušených výtvarníků
by zájemci měli navázat na malířskou tvorbu, která město proslavovala po celých sto roků od
první čtvrtiny 19. století. Jak se jí to povede, ukáže čas. Na 8. a 9. listopad připravila Zdeňka
Svobodová, která je doslova posedlá organizováním akcí s výtvarnou tématikou, se
spolupracovníky ze společnosti Bezmezer, o.s., věkově neomezenou akci čarování se
světýlky. Akce měla být dokonce doprovázena podvečerním koncertem. Cílem neúnavné
organizátorky bylo prosvětlit a proteplit nastupující smutné podzimní podvečery jásavými
barvami letního období. Mnoho práce a úsilí však se v niveč obrátilo v okamžiku, kdy se
začalo mluvit o financích. Ty se nepodařilo zajistit. Nezbylo jiného východiska než akci
odvolat. Sdružení však takovými kroky ztrácí mezi občany dobré jméno.
Rok oslabené koruny
V loňském roce se 7. listopadu rozhodlo vedení České národní banky o oslabení hodnoty
koruny vůči cizím měnám. Největší zvýšení bylo v průběhu roku zaznamenáno u eura.
Za původních 25,80,- Kč á euro byli občané ČR nuceni platit 27,50. Po roce však nejen oni,
ale i politici včetně prezidenta republiky rozhodnutí guvernéra nevidí kladně. Pochvaluje si
pouze bankovní rada ČNB. Dle ní má dojít ke změnám ve prospěch koruny už (nebo snad až)
v roce 2016. Leč … sliby v českých poměrech bývají často chyby.
Beseda s bylinářkou
Ač se ještě o besedě bylinářky paní Magdaleny Dobromily Staňkové zmíním v zápise o
akcích v naší knihovně, nejen její křestní dvousloví, ale i bohulibá činnost této dámy nutně
připomíná spisovatelku a šéfkuchařku v českých domácnostech od dob národního obrození až
po dnešek Magdalenu Dobromilu Rettigovou. Paní M. D. Staňková se více zaměřuje na
bylinky a jejich význam pro lidský organizmus, ale i návody na dobrá jídla jí rozhodně nejsou
cizí. Vždyť platilo a platí věčné: „ Láska prochází žaludkem“. Nadšená bylinářka, publicistka
i výtvarnice seznámila účastnice svého povídání s tím, co slouží lidskému zdraví v místní
knihovně 12. listopadu.

Odpoledne pro seniory
Zastupitelé města si zřejmě vzali k srdci připomínky místních seniorů, kteří si oprávněně
stěžovali, že jsou rychnovskými zastupiteli i vedením města opomíjeni. Proto především pro
dříve narozené dne 26. listopadu vystoupil v Besedě jablonecký sbor Iserína, ve kterém
zpívají dokonce i rychnovští důchodci, a cimbálovka Bohuše Eliáše z Liberce, jež ve městě
koncertovala ke spokojenosti účastníků již v loňském roce. Přítomným, kteří solidně zaplnili
sál, se oba soubory líbily. Dokonce si i při některých písních s hudebníky zanotovali.
Dvouhodinový sled písní i hudby utekl jako voda. Účastníci kvitovali, že mezi ně zavítal i
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nový starosta Bc. T. Levinský, který se s nimi pozdravil a seznámil je se základními cíli, které
si vedení města pro nové období předsevzalo. Zaměstnankyně školní jídelny připravily pro
účastníky podvečera drobné občerstvení.
Program pro seniory zajišťuje, stejně jako koncerty, výstavy, program kulturních dnů,
rozsvěcení vánočního stromu, divadelní vystoupení, Rychnovský zpravodaj, městské muzeum
a jiné kulturní aktivity, pracovnice městského úřadu Mgr. M. Strnadová, od níž také čerpám
podklady o koncertech a výstavách a jejich návštěvnosti.
Vánoční strom města
Vánoční strom města mohli občané prvně spatřit již 27. listopadu, kdy byl přivezen na
náměstí. Zda to byl strom pokácený v srpnu u školy, nevím. V následujícím dnu došlo k jeho
vztyčení a postupnému zdobení světly a atrapami dárků. Tyto práce prováděla jednak parta
pana J. Dostála, pracovníka města, jednak skupina Z. Pivrnce, rychnovského městského
elektrikáře. Zároveň s tím došlo k vánoční výzdobě náměstí i přilehlých ulic. To inspirovalo
řadu občanů k výzdobě domů. V podvečerní době v adventním období začaly v oknech zářit i
sedmiramenné svícny, neklamný to symbol blížících se Vánoc.
Dopravní kalamita
První dva prosincové dny přinesly téměř na celém území republiky dopravní kalamitu, která
byla nejhorší svého druhu za poslední desítky let. Většina silnic, kolejí i trolejí byla obalena
silnou vrstvou ledu, který bránil vlakům a tramvajím, aby plnily své dopravní úkoly. Přes
enormní úsilí pracovníků příslušných oborů se námrazu nedařilo likvidovat lidskou silou ani
technikou. Dopravní prostředky často stály i desítky hodin. Hlavně na železnicích ve
vagonech mrzli cestující. Desítky bourajících dopravních prostředků na silnicích v těchto
dnech vysoko překračovaly obvyklý průměr. Naše oblast byla spíše postižena smogem a na
některých místech z toho plynoucí inverzí, ledové námrazy nás v Rychnově příliš netrápily.
Rozsvícení vánočního stromu
I letos patřilo naše město k jedněm z prvních míst okresu, kde se rozsvítily vánoční stromy. U
nás se tak stalo již 2. prosince v podvečerních hodinách. Ač počasí nebylo nic moc, na
náměstí se shromáždilo poměrně hodně lidí. Ti si vyslechli vánoční program prezentovaný
žáky školy a Rychnovským triem O. Valentové. O dobrou náladu se postarali i stánkaři, kteří
zaplnili celou prostoru. Vedení mateřské školy se neopomnělo pochlubit keramickými
výrobky dětí. Od počátku prosince v řadě domů zářily světelné řetězce, které se u nás
v posledních letech stále více stávají symboly vánočního období. Na bohaté výzdobě svých
domů si zvláště potrpí občané Na Zálesí, o nic za nimi nezůstávají pánové M. Poláček a
Buriánek M., junior.
Mikulášské křepčení
Poslední akcí pořádanou pro děti občanským sdružením Rychnováci dětem, byla mikulášská
zábava. Nemohla být pochopitelně jindy než 6. prosince a jinde než v sále Besedy. Dětem do
svižného křepčení nemohl hrát nikdo jiný než DJ M. Rais z Agentury Dirami. Sál Besedy byl
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opět plný Mikulášů, čertíků a andělů, objevily se však i jiné masky pečlivě provedené
matkami dětí. V průběhu odpoledne se nejen tančilo, ale pro děti byly připraveny nejrůznější
soutěže bohatě dotované cenami. I letos se organizátorům podařilo získat celou řadu pěkných
sponzorských darů. Vyvrcholením mikulášských oslav pak byl příjezd nebeských poslu v čele
s Mikulášem a pekelně řádícími čerty a něžnými anděly. Mikulášské oslavy nemohly končit
jinak než vyhlášením nejlépe provedených dětských protagonistů oslav. Opět se prokázalo, že
Mikuláš přináší spokojenost nejednomu člověku. I těm, kdož to nepotřebují. Podobné
mikulášské akce zorganizovaly učitelky v mateřské škole a pracovnice školní družiny spolu
s vyučujícími na I. stupni základní školy.
Předvánoční knihovna
Předvánočního období využívá knihovnice města k organizování celé řady akcí, jimiž se děti
připravují na Vánoce. Od počátku měsíce až zhruba do jeho poloviny si děti mohly
v knihovně vyrábět přáníčka nebo nejrůznější dekorace. 10. prosince nabídla knihovna akci
Dětského klubu Kamarád i pro předškolní děti a jejich rodiče již v dopoledních hodinách.
Zatímco děti vyráběly svá pomerančová vánoční tiskátka, jejich rodiče se mohli blýsknout
napečenými vánočními dobrotami.
Česko zpívalo koledy
Česko zpívalo koledy, ale nejen to. V loňském roce jsem se zmínil o celostátní akci „Česko
zpívá koledy“. I letos tato specificky česká anebo Čechy žijícími v zahraničí akce spojila dne
12. prosince na sedmdesát tisíc lidí v 570 místech v ČR a zhruba deseti zahraničních městech.
Zpívaly se však nejen klasické koledy, ale i jejich moderní podoby. V České republice se tak
zpívá od roku 2011. Rychnov se zatím do společného zpívání nezapojil. Ale vůbec by
nemusel čekat s pěti nejznámějšími koledami na oficiální termín. Jistě by se tato akce dala
zvládnout spolu se školními dětmi při slavnostním rozsvícení vánočního stromu města.
Schopní organizátoři i zpěváci z řad dospělých nesporně v Rychnově jsou. S chutí se zpívalo
nejen v českých obcích, ale i v Římě, Milánu, stejně jako v Madridu, či řecké metropoli
Athénách, Mnichově i Istanbulu, rovněž v Notterdamu i v daleké katarské metropoli Dauhá.
Jednou z moderních připomínek Vánoc je pouštění balónků štěstí v rámci celostátní akce
Pošli přání Ježíškovi. Před lety tuto akci zkusily vychovatelky školní družiny. Pak odešla v
zapomnění. Možná, že by se některé sdružení ve městě mohlo o podobné pouštění pokusit.
Světlo betlémské
Naše paní knihovnice je ve své práci velmi nápaditá. Pokouší se v rámci akcí v knihovně
oživit to, co pomalu vymizelo z paměti národa a do Rychnova přivádět i věci nové.
V letošním roce si především její zásluhou mohli zájemci ve svých lucerničkách odnést domů
betlémské světlo. Oficiálními nositeli této akce, která má spojit lidi celého světa v touze po
míru a přátelství, jsou skauti. Na Jablonecku to jsou vodní skauti. I v Rychnově je několik
mladých lidí, pro které se skauting stal alfou i omegou života, ale svoje aktivity realizují v
Jablonci nad Nisou. Právě od lucerničky jabloneckých skautů si mohli zájemci zažehnout dne
21. prosince svůj plamen porozumění a lásky a přinést jej do svých rodin. Věřící si však
zapalovali svůj vánoční plamínek v kostele při ranní mši.
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Vánoční akce
Každoročně se zmiňuji o náboženských akcích, které a tímto svátkem svátků souvisejí. Není
však účelem postihnout všechny akce v průběhu adventu a v průběhu vánočních dnů, proto se
zmiňuji jen o některých. Katolické vánoční dny začaly na Jablonecku 24. prosince v Den
narození Páně, kdy byl v odpoledních hodinách otevřen betlem, který bylo možno navštívit
v průběhu celých Vánoc. Věřící s dětmi mohli zajít na štědrovečerní mši již v podvečerních
hodinách. Dospělí pochopitelně dali přednost mši půlnoční. U nás byla štědrovečerní mše
sloužena tradičně ve 22 hodin. V dalších vánočních dnech mohli věřící navštívit kostel
Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním jabloneckém náměstí, nebo kostely ve Mšeně, na
Rádle, v Nové Vsi i Lučanech. Obřad svěcení vín probíhal v den svátku sv. Jana Evangelisty,
tj. 27. prosince v centrálních kostelech. 28. prosince přicházeli rychnovští věřící do kostela sv.
Václava, aby se účastnili obnovy manželských slibů. Stejné bohoslužby byly konány
prakticky ve všech svatostáncích okresu. V poslední den roku byly konány bohoslužby
v Jablonci nad Nisou. Slavnost Panny Marie na první den roku 2015 vyslechli rychnovští
věřící již brzy ráno. Stejné bohoslužby byly konány v průběhu dne po celém okrese. Na
bohoslužby Křtu Páně 11. ledna, který je posledním dnem Vánoc, mohli občané zajít do
kostelů u nás, v Jablonci nad Nisou i na Rádle. Je pochopitelné, že si vánoční dny připomínají
i věřící jiných církví ve svých svatostáncích a modlitebnách, které se nacházejí ve dvanácti
místech a třinácti zařízeních po celém Jablonecku. Vánoce provázely i některé kulturní akce.
Nejpřitažlivější nesporně byla Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby v kostele Dr. Farského
v Jablonci nad Nisou. Svůj adventní koncert 19. prosince předvedl pravidelný host našeho
města skupina Devítka v místní Besedě.
Roman Vojtek v Besedě
Pěkný vánoční dárek připravila do našeho města na 26. prosinec Agentura Dirami. Panu M.
Raisovi se podařilo na svůj předsilvestr, který začíná mít tradici, přivést do Besedy jako hosta
známého herce a zpěváka obdivovaného ženami - Romana Vojtka. Ač se vstupné pohybovalo
od 300,- korun výše, návštěva byla solidní. Přítomní byli s akcí i vystoupením hosta nadmíru
spokojeni.
Návštěvy v pečovatelském domě
V průběhu letošních Vánoc zavítali mezi rychnovské seniory žáci našich škol, aby zde
zazpívali několik koled. Potěšující pro seniory byla nesporně i návštěva nového starosty města
pana Tomáše Levinského, který po dlouhé době jako jeden z představitelů města
s ubytovanými pohovořil o cílech, které si nové zastupitelstvo vytklo pro nadcházející volební
období i v péči o jejich věkovou kategorii
Rozloučení s rokem v restauraci U Kalicha – Silvestr ve městě
Nový starosta pozval bývalé i nové zastupitele města a ty, kdož se o práci v městských
organizacích výrazně podíleli, na rozloučení se starým rokem do restaurace U Kalicha dne 27.
prosince. Rozloučení měl dobře zorganizované. Účast však byla nižší než v minulých letech.
V souvislosti s touto akcí je třeba se zmínit i o posledním dnu v roce - Silvestru. Zbytečně se
rozepisovat o tom, jak probíhal, by bylo nošením dříví do lesa. Prostě tradičně. Převážná
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většina občanů jej slavila v kruhu rodinném nebo za přítomnosti přátel. Jen mladí lidé vyráželi
za zábavou do předem zajištěných zábavních nebo restauračních podniků. Je zajímavostí, že
místní majitelé restaurací příliš na tento svátek nereagují. Většinou mají zavřeno. Zřejmě se
chtějí také pobavit. Silvestrovský den začíná vlastně s jeho podvečerem, kdy nedočkavé děti
již v tuto dobu odpalovaly pyrotechniku. Vše vrcholilo až o půlnoci, kdy město a oblohu
prostupovala světla pestrobarevných raket a dunění petard. Nejhonosnější ohňostroj byl i letos
v místech, kde došlo v posledních letech k nové výstavbě. Dlužno poznamenat, že za hodinu
byl ve městě klid.
Program omezení prašnosti
Zastupitele jistě v posledních dnech roku potěšila zpráva, že Státní fond životního prostředí
ČR přiznal městu 90 % celkově uznaných nákladů na nákup zařízení k omezení prašnosti ve
městě, které město na fondu požadovalo. Jde o částku nemalou, více než tři miliony korun, na
nákup zametacího stroje s potřebným příslušenstvím, jež bude provádět údržbu komunikací
dokonce i v zimním období.

Prodejny a restaurace
Již delší dobu jsem se nezmiňoval o obchodní a restaurační síti města. Z potravinářských
obchodů hraje prim místní samoobsluha. Sortiment zboží odpovídá potřebám občanů města.
Zboží je většinou dražší než v jabloneckých marketech, ale především důchodci nemusí
nikam jezdit a občané utrácet peníze za jízdné. Prodejna má dopolední prodej o sobotách i
nedělích. Stále se drží obchůdek OÁZA paní J. Margolusové a její dcery. Sortiment je v něm
poněkud omezený, ale výhodou obou podnikatelek je skutečnost, že mají otevřeno i o státních
svátcích a jsou jistotou, že když se něco zapomene, je kde nakoupit i o sobotách a nedělích.
Dřevěná budka s pečivem na náměstí této prostoře, na které si zakládá starosta, rozhodně
městu příliš velkou čest nedělá. Je však funkční. Od pondělí do pátku je často v obležení
kupujících, kteří nakupují bílé pečivo a drobné sladkosti. Žáčci se zde zpravidla zastavují na
své cestě do i ze školy. Láká poutačem nabízejícím trvale nízké ceny veškerého zboží. Zdá se,
že prodejnu vietnamského nájemce s označením Večerka vedou občané jako součást nákupů
hlavně v podvečerních a večerních hodinách a o státních svátcích, když potřebují nakoupit
různé drobnosti po pracovní době jiných obchodů. Majitel si ceny často upravuje podle svého,
ale i na to se dnes hraje. Ve své nerudnosti by si však měl uvědomit, že je v krámku pro lidi a
nikoliv lidé pro něj. Batolící se potomek asi do obchodu s potravinami vůbec nepatří. Celá
řada občanů nakupuje v jabloneckých marketech. Šíře sortimentu nabízeného zboží je
pochopitelně nesouměřitelná. I ceny jsou většinou o něco nižší, při akcích pak výhodné.
Přitažlivým je pro občany města, ale i Pulečného a Rádla Kaufland pod stadionem TJ Liaz. Je
snadno dostupný auty i autobusy městské hromadné dopravy. Jistou kuriozitou je, že se zde
lze setkat nejen s běžnými rychnovskými občany, ale v hojné míře i prodavači a majiteli
rychnovských obchodů. V městě je kvalitně zásobená drogerie a nápojka, jež disponuje alko i
nealko nápoji. Nechybí zde ani prodej sudového vína. Dříve zde byly nabízeny alkoholické
nápoje do přinesených lahví. Zájem o sortiment v obou prodejnách je značný soudě podle
parkujících aut i počtu nakupujících.
Prodejnu železářského zboží S. O. S. vyhledávají nejen místní. Často sem za potřebnými
drobnostmi i pro domácnost zajíždějí lidé z okolních obcí. Výhodou prodejny je, že si lze
objednat i různé elektropráce a opravy spotřebičů. Na základě objednávek zajišťuje majitel i
vánoční stromky. Posledně jmenované obchody patří panu Z. Dvořákovi. Ke spokojenosti
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především starších občanů existuje ve městě i lékárna. Pan lékárník Mgr. Igor Senčák
koordinuje svoji pracovní dobu s ordinační dobou místní lékařky.
Z restauračních zařízení zřejmě dobře prosperuje Beseda, ve které je od léta nová
pronájemkyně paní Česlová. Rozhodně se daří i provozovateli restaurace U Kalicha, a to díky
dobře ošetřovanému pivu i možnosti sledovat v lokále televizní sportovní přenosy. Naříkat si
zřejmě nemůže ani pan J. Jón v Dolním Rychnově. V jeho restauraci je možno se poměrně
dobře najíst, což nabízejí v omezeném množství pouze dvě restaurační zařízení města. Jedná
se o restauraci J. a J. u hasičské zbrojnice, ve které majitel dokonce připravuje akce kvalitních
jídel ze zvěřiny, oblíbené u něj jsou husy, kachny i kuřata na různé způsoby, a restauraci U
Hroznýše. Rovněž nájemce Bar Baru je zřejmě spokojený. Má své stálé zákazníky
z panelových domů, v podnikání je nápaditý. Obdobně lze mluvit i o majiteli kiosku Seník na
pokraji Pelíkovic. Ten profituje z hudebních a sportovních akcí. Seník se stává kultovním
místem, kam směřuje své aktivity občanské sdružení Rychnováci dětem. Zvláštní kapitolou se
stalo zařízení U Hroznýše. Do dříve bohatě navštěvované hospůdky, kam bylo nutno se na
kvalitní večeři objednat, změnami nájemců dochází k odlivu strávníků i pravidelných
návštěvníků. Situace došla tak daleko, že na konci roku toto kdysi oblíbené zařízení ukončilo
svoji činnost. Pan Z. Dvořák pronajal a zřídil na náměstí pěkné denní občerstvení. Zatím
pronájemci však zřejmě nepřišli na chuť rychnovským občanům. Zařízení zeje prázdnotou.
Velké oči, jak snadno přijít k penězům, jsou jen zbožnými přáními. Pronájemci končí
většinou dříve, než uplyne sjednaná doba.
Ceny pohonných hmot v Rychnově
Ceny pohonných hmot měly v letošním roce dvojí tvář. Zatímco se cena nafty za litr
v průběhu plných jedenácti měsíců pohybovala v rozmezí 35,67 – 36,88,- Kč, v měsíci
prosinci její cena v průměru spadla na 33,95 koruny. Za naftu platili řidiči nejvíce v srpnu, a
to 36,88, v červenci a září v průměru o haléř méně. Nejméně platili v dubnu 35,61, dále
v listopadu 35,29 a v již zmiňovaném prosinci pouze 33,95,- Kč. Celoroční průměr u naší
benzinky činil u nafty 35,57,- Kč. Nad tento průměr se její cena pohybovala v plných devíti
měsících. Ceny benzinu značky Natural byly pochopitelně vyšší. V červenci se za litr platilo
36,85,- Kč, v září 36,58 a v srpnu 36,55 korun. Za litr naturalu platili řidiči v březnu a
listopadu shodně 35,67 a nejméně pak v prosinci 34,08,- Kč. Celoroční průměr za jeden litr
činil 35,96,- Kč. Nad uvedený průměr bylo placeno v šesti měsících.
Personální obsazení MěÚ
Je jistě vhodné se čas od času zmínit v kronice o lidech, kteří zabezpečují život města
v orgánech lidosprávy.
Po letošních komunálních volbách vystřídal ve funkci starosty města pana Ing. F. Chloubu
Bc. Tomáš Levinský. Staronovým tajemníkem je nadále Bc. Jan Tomsa. V letošním roce
pracovala jako matrikářka města paní Božena Schrotzová. Za léta svého působení ve funkci,
na MěÚ pracuje již od roku 1981, si perfektně na tomto úseku osvojila práci. Vedle úřednické
činnosti se bez ní neobejdou ani jedny volby ve městě, je jistě hybnou silou ve SPOZ, vždy
dokáže poradit. Udivuje i její znalost občanů města, briskně zvládá i čísla domů. Spolu s ní na
tomto úseku pracuje pani Jana Puchríková. Za finanční záležitosti zodpovídá rovněž dvojice
pracovnic ve složení paní J. Minaříková a E. Šulcová. Úkoly na úseku dopravy a silnic byly
svěřeny panu Janu Dvořákovi, stavební záležitosti pak rovně dvěma ženám Ing. L. Müllerové
a Bc. P. Kubáčkové. Pamětní síň, městské muzeum a kulturní záležitosti města obhospodařuje
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Mgr. Marie Strnadová. O životní prostředí, úklidy města v zimním i letním období pečují
pánové J. Dostál a F. Vinkler spolu s M. Minaříkem. Je třeba konstatovat, že tato trojice je
suverénně nejlepší z pracovníků, kteří se na tomto úseku po dlouhých letech ve městě
objevili.
Nelze opomenout ani kadeřnický salon, který slouží nejen ženám, ale i mužům. Občané města
nemusí za kosmetickými úkony zajíždět do Jablonce. I tyto služby nalezneme v našem městě.
Zdravotní středisko
Jako obvodní zdravotní lékařka pracuje na našem středisku MUDr. Kateřina Vacátková. Jistě
se za dvacet šest let svého působení, v Rychnově je již od roku 1988, vyrovnala obecně
oblíbeným lékařům, jako byli MUDr. J. Šnajdr nebo MUDr. I. Jörg, svými kvalitními
léčebnými výsledky, pěkným přístupem k pacientům, zájmem o jejich zdravotní stav i
vstřícností při řešení problémů.. Její zdravotní sestrou je J. Vyoralová z Pulečného, která na
středisku pracuje od roku 1978. Je jistě kvalitní spolupracovnicí své lékařky. Dětskou
lékařkou je MUDr. Vondrušková se sestrou J. Hamplovou. I ony na úseku péče o děti a
adolescenty odevzdávají dobrou práci. Paní doktorka pracovala v Rychnově v letech 1993 –
1994, nyní od l. ledna 2011. Po odchodu dentistky R. Mejstříkové se na místo městského
zubního lékaře podařilo zajistit zkušeného praktika MUDr. A. Prokeše. Jeho sestrou a pravou
rukou je mladá a temperamentní zdravotní sestra A. Mrákotová. MUDr. F. Zasche pracuje na
středisku na částečný pracovní úvazek chirurga. Jak jsem se mohl přesvědčit, je schopný
odoperovat během krátké doby i nejrůznější nádory v obličeji, které obvykle provádějí
odborníci v jablonecké nemocnici. V péči o poraněné klouby, zlomeniny i jiné chirurgické
problémy je vždy perfektní. Jeho zdravotní sestrou je Mirka Dvořáková. Rychnovské ženy
nemusejí se svými gynekologickými problémy jezdit do Jablonce. Mohou se obrátit na
MUDr. Karáska, který se svojí zdravotní sestrou M. Fischlovou dokáže i u nás vyřešit nutné
zákroky. Je rovněž zaměstnán na částečný pracovní úvazek.
Lékárníkem je ke spokojenosti občanů Mgr. Igor Senčák. Výhodné je, že dokáže promptně
zajistit i léky, které nemá na skladě. Jeho pracovní doba koresponduje s pracovní činností
obvodní lékařky.
Kolik nás bylo
Na počátku roku 2014 ve městě žilo celkem 2 668 obyvatel. V průběhu roku se přistěhovalo
osmdesát devět občanů, ale devadesát šest se již odstěhovalo. Natalita ve městě dospěla
k číslu třicet jedna, mortalita osmnáct. V průběhu roku se přirozenou cestou zvýšil počet
obyvatel o třináct občanů. Vzhledem k úbytku odstěhováním vzrostl počet občanů Rychnova
za rok 2014 o pouhých šest bydlících. Matrikářka města k 31. prosinci vykázala do statistik
číslo 2 674 obyvatel - tedy opět progres, ale nedosahující minulých let.
Kulturní život města
V průběhu letošního roku proběhlo, v režii města, ve spolupráci s Hudebním klubem Bažina
devět koncertů.
První koncert 24. ledna zajistila pro své vyznavače dobře známá skupina Jablkoň. Návštěva
v Besedě však nebyla nic moc. Hudebníky si přišlo vyslechnout jedenašedesát nadšenců.
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Traband, který koncertoval 28. února, má široký okruh hudebních fandů. Tak tomu bylo
rovněž letos. Jeho písně se zájmem poslouchalo sto dvacet devět platících hostí.
25. dubna koncertoval Rudolf Křesťan se svojí Druhou trávou. Do Besedy přišlo na osmdesát
obdivovatelů jeho hudby.
Skupina Blues Session přilákala 30. května rovněž do sálu Besedy osmdesát dva stoupence
písní, které je proslavily.
Poprázdninové vystoupení skupiny Jarret 12. září se příliš nepovedlo. Na koncert se dostavilo
pouze čtyřicet šest přátel skupiny, což představovalo nejnižší návštěvnost roku.
Stále oblíbeným souborem je i v našem městě Spirituál kvintet, byť se jeho obsazení mění.
Letos koncertoval netradičně v popouťovém období až 17. října před kvalitní návštěvou sto
dvaceti dvou milovníků jeho hudby.
Mňága a Žďorp v tomto roce v koncertní sérii jednoznačně dominovali. Na koncert, který se
konal 21. listopadu, si našlo cestu téměř sto osmdesát milovníků hudby, což bylo suverénně
nejlépe obsazeným koncertem roku.
Devítka je tradičně posledním hudebním souborem roku, který v Rychnově ukazuje své
umění. Letos na její vystoupení 19. prosince přišlo do Besedy osmdesát šest návštěvníků.
Hudební akce v průběhu letošního roku si vyslechlo sedm set třiaosmdesát platících diváků.
Průměrná účast na koncert činila osmdesát hudebních fandů. Nejúspěšnější byla skupina
Mňága a Žďorp se sto sedmdesáti osmi návštěvníky, následoval Traband se sto dvaceti devíti
a Spirituál kvintet se sto dvaadvaceti milovníky hudebních koncertů. Na druhé straně divácké
účasti byl Jarret navštíven čtyřiceti šesti zájemci, Jablkoň jednašedesáti a R. Křesťan
sedmdesáti devíti návštěvníky. Nad průměrnou návštěvností byly pouze tři skupiny.
Výstavní činnost
První letošní výstava byla konána ve dnech 25. ledna až 8. února. Představil se na ní se svými
fotografiemi I. Brabec a nazval ji „Ke kořenům“. Jeho práce zhlédla necelá šedesátka
zájemců. Reakce na vystavované fotografie nebyly v zápisech téměř žádné.
Druhá výstava nesla název „Světem skleněným“ a byla konána ve dnech 22. února až 7.
března. Tavenou skleněnou plastiku a skleněný šperk prováděný stejnou technikou ukázali
Radovan a Alena Brychtovi. Jejich práce doplnila L. Skrbková, které je vlastní leptaný
skleněný šperk. Vystavované umělecké sklo doplnil svými fotografiemi P. Horecký. Do
pamětní knihy se zapsal dvě stě jeden návštěvník především z řad žáků místní základní školy.
Přijela i početná skupina důchodců z Liberce. Hodnocení výstavy byla vesměs kladná. Za
všechna uvádím: „Super, nápadité, zábavné“ nebo: „ jsme překvapeni, jak málo o vás víme“.
První rok rychnovské vlajky byl název výstavy konané od 22. března do 4. dubna. Výstava
zachycovala historii udělení vlajky městu. O ní jsem se v kronice zmiňoval v loňském roce.
Při vernisáži mohli účastníci vyslechnout hudební umění Jizerského tria a vypít hlt vína
z objednávkové a předváděcí akce Vinného sklepa Rychnov. Účast na akci byla solidní. Do
pamětní knihy se zapsali sto čtyři hosté. Více než polovinu z nich tvořili žáci rychnovské
školy. Hodnotitelských zápisů bylo poskrovnu.
Osobnosti bývalého předsedy Městského úřadu Rychnov pana Jana Adlera se přišla poklonit
svojí výstavou sourozenecká dvojice malujících pražských lékařů P. a P. Wohlových, kteří
nejednou za doby jeho předsednictví v Rychnově vystavovali. Tentokrát výstavu, již konali ve
dnech 26. dubna až 5. května, nazvali „Věnování“. Kdykoliv se sourozenci v Rychnově
objevili, sklízeli obdiv návštěvníků a kladná hodnocení. Vysloužili si je mimo jiné svými
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plátny z pražských zákoutí. Nejinak tomu bylo i letos. Do knihy návštěv se zapsalo sto deset
účastníků. Ti svoji spokojenost vyjádřili například zápisy: „Vše úžasné!“, „Každý rok lepší!“
Jiný návštěvník zapsal: „Výstava je velice krásná“, další pak hodnotili vernisáž, na níž se
podíleli mladí přátelé obou umělců i dobré občerstvení připravené místním řezníkem panem
Melicharem.
Ingrid Kostřicová vystavovala v našem městě od 21. června do 4. července. Svoji výstavu
nazvala „Cestou“. Na vernisáži pronesla úvodní slovo učitelka ZUŠ Jablonec nad Nisou Věra
Činčarová a zahrálo klarinetové kvinteto z téže školy. Na výstavu přišlo šedesát čtyři
návštěvníků, kteří nešetřili slovy chvály. V zápisech jsme mohli číst: „Hezké!“, v jiném:
„Pohlazení na duši, inspirující.“
Na historických mapách města, které byly vystavovány ve dnech 7. – 19. září, se občané
snažili najít svůj dům. Nebylo to však tak jednoduché. V průběhu staletí mnoho domů
zaniklo. Mnozí si neuvědomovali, že číselná evidence vedená od dob panování císaře Josefa
II. byla změněna. A tak výstava „Rychnov na mapách, plánech a vedutách“, která byla
otevřena u příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví, přilákala kolem padesáti
návštěvníků, kteří obdivovali především grafické ztvárnění a barevnou pestrost
vystavovaných materiálů.
Výstava „Retro radia“ znovu konsternovala zájemce ve dnech od rychnovské pouti až do 5.
října. Vzpomínku na stará léta prvních rádií, včetně jejich historie, připravil rychnovský občan
pan František Vinklář. Ač se, do pamětní knihy, zapsalo pouze čtyřicet tři návštěvníků,
jednalo se o skutečné a zanícené fandy staré techniky, kteří vysoce ocenili kumšt pana F.
Vinkláře. Nejčastěji bylo v zápisech možno nalézt obdivuhodné zápisy od občanů z NSR
nebo Polska. Z nich vyjímám: „Děkujeme! Hezké a nostalgické“. Za cizí návštěvníky cituji
pana Waltera Massopusta z Postdami, který česky napsal: „Ceska muzika dobri!“
Rychnovský občan pan M. Michalica pozval zájemce o své práce, které netvoří pouze
v Rychnově, ve dnech 18. až 31. října do výstavní síně města. Jeho neotřelé pohledy na
Rychnov a okolí udivily více než sto padesát návštěvníků. Svoji výstavu nazval jednoduše
„Kresby“. Že se jeho práce líbily, potvrdili přítomní svými zápisy. Pan J. Drobník napsal:
„Překvapuje mě, jak je možno Rychnov také vidět“. Výstižně znělo: „Historie bude vděčná,
že jste dokázal zachytit a uchovat ducha Rychnova. A to je dobře“.
8. – 21. listopadu se zájemcům o výtvarné práce a fotografie představila na výstavě
s neobvyklým názvem „Zrcadlení“ Radoslava Sodomková. Sklidila zájem účastníků, jichž se
do pamětní knihy zapsalo sto pětašedesát. Převážnou většinu tvořili žáci místní školy.
Výstava se líbila. O tom například svědčí zápisy typu: „Moc krásné foto i obrázky“. Jiný zněl:
„Radko, je to nádhera. Jsem nadšená“.
Poslední výstava roku ve dnech 6. – 19. prosince zavedla návštěvníky do kouzelného světa
figurek a postaviček, které vznikají pod dovednýma a obratnýma rukama Lenky Bednářové.
Autorka svoji výstavu, na kterou přišlo sto dvacet návštěvníků, pojmenovala „Kouzelný
háčkovaný svět“. Jistě právem, vždyť přítomní byli doslova jejím dílem okouzleni. Tomu
odpovídaly vesměs kladné zápisy typu: „Krásné!“, „Obdivuji se vaší šikovnosti“ atd. L.
Bednářová důstojným způsobem ukončila rychnovský výstavní rok.
V jeho průběhu bylo konáno deset výstav. Do pamětní knihy se zapsalo tisíc sto šedesát šest
návštěvníků, což v průměru činí sto deset občanů na výstavu. Divácky nejpočetněji
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navštívenými byly výstavy „Světem skleněným“ (201 návštěvník), „Zrcadlení“ (165
účastníků) a „Kresby“ (154 návštěvníků). Na opačné straně se zapsalo na výstavě „Retro
rádio“ jen 43 zájemci, na „Rychnov v mapách a vedutách“ 46 návštěvníků a výstavu „Ke
kořenům“ 59 občanů. Z přehledu plyne, že pět výstav bylo návštěvnicky nad průměrem a pět
pod ním. Je třeba poznamenat, že celková návštěvnost byla určitě vyšší. Ne všichni
návštěvníci se do knihy výstav zapisují.
Základní a mateřská škola Rychnov u Jablonce nad Nisou - příspěvková organizace
V letošním školním roce došlo k ukončení funkčního období ředitele školy. Na základě
výběrového řízení, jak píši na jiném místě kroniky, se jejím staronovým ředitelem stal Ing. P.
Sacher. Mgr. M. Mrázkovou a Mgr. M. Zikla pak ředitel Ing. P. Sacher jmenoval do funkcí
svých zástupců. Řízením pracoviště mateřské školy byla opět pověřena pí. Z. Křivancová,
vedoucí školního stravování na obou zařízeních pí. I. Bartošová.
Do mateřské školy bylo přijato sto čtyřicet devět dětí. Byly rozděleny do sedmi oddělení
s průměrným počtem 21,3 žáka. Ve dvanácti třídách základní školy dosáhl počet žáků dvě stě
třicet. Průměrný počet žáků ve třídě byl mírně nad 19 jedinců. Ve dvou odděleních školní
družiny bylo zapsáno šedesát žáků l. stupně školy. Do školní jídelny v budově 2. stupně
docházeli vedle žáků i někteří rychnovští občané a pochopitelně se zde stravovali i vyučující.
V mateřské škole se stravovaly všechny děti včetně vyučujících a personálu.
Vedle vedoucí odloučeného pracoviště mateřské školy Z. Křivancové o děti pečovaly učitelky
D. Zvonařová, J. Pečenková, E. Křivancová, H. Fuchsová, K. Tomková, T. Zelinková, P.
Zelinková, D. Kozáková, M. Patková a v Pulečném T. Šťastná spolu s P. Bártovou. Školnicí
byla paní Kocourková, v Pulečném pak P. Peterková.
V základní škole pracovali Mgr. J. Vinklerová, Mgr. D. Posseltová, Mgr. H. Zemínová, Mgr.
M. Bubeníková, Mgr. L. Hrbková, Mgr. H. Hájková, Mgr. H. Velclová, Mgr. E. Brychtová,
Mgr. Š. Levová, Mgr. D. Kindlová, Mgr. A. Němcová, Mgr. P. Brycz, dále pak Mgr. J.
Jelínková a bez požadované aprobace pedagoga paní J. Caklová. O vedení školy jsem se již
zmínil. Školnické práce vykonávaly slečna L. Mikásková a paní D. Jakubčáková. Ekonomkou
školy je paní Eva Čepelíková. Vzhledem k odchodům pracovníků do důchodu a dislokačním
změnám bylo třeba od začátku školního roku přijmout nové pracovníky.
V prvním pololetí školního roku zameškali žáci 1. - 9. ročníků plných 9 755 vyučovacích
hodin, což na žáka představuje zhruba 42 vyučovací jednotky. Neomluvené hodiny byly
čtyřicet dvě. Třídní učitelé udělili čtrnáct důtek, ředitel čtyři a pouze v jednom případě
pedagogická rada rozhodla o udělení 2. stupně z chování. Vyznamenání bylo uděleno sto
šedesát, na II. stupni školy pouze dvacet čtyři. Neprospěli tři žáci, po jednom ve třídách 7. - 9.
Ve druhém pololetí absentovali žáci v 10 441 hodinách., nejvíce v 6 a 7. třídě. Za školní rok
byli žáci mimo školu plných 20 166 vyučovacích jednotek, což představuje na žáka téměř
osmdesát osm hodin. Vedle prázdnin a státem uznaných svátků se jedná o přibližně tři týdny
dalšího volna. Neomluvených hodin bylo sto čtyřicet šest, s výjimkou jedné hodiny všechny
v 8. a 9. třídě. Na konci školního roku dostali žáci sto třináct pochval, ale na 2. stupni školy
pouze jedenáct. Sto třiapadesát žáků prospělo na konci roku s vyznamenáním, leč pouze
dvaadvacet na 2. stupni školy, kde byly ve třídách více než optimální počty žáků. Neprospěli
čtyři žáci. Celkem třináct žáků opustilo lavice naší školy. Jejich zájmy při přijímání na střední
školy byly různorodé. Jeden žák byl přijat na Gymnázium v Jablonci nad Nisou - U Balvanu
16, dva na Střední průmyslovou školu stavební v Liberci, stejný počet na Obchodní akademii
Jablonec nad Nisou, Střední školu gastronomie a služeb v Liberci a Integrovanou střední
školu ve Vysokém nad Jizerou. Po jednom žáku odešlo na Právní akademii Liberec, Střední
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umělecko-průmyslovou školu Jablonec nad Nisou a Střední školu hospodářskou a lesnickou
ve Frýdlantu v Čechách.
V průběhu školního roku žáci mohli provozovat různé aktivity například v kroužku
turistickém, sportovním, věnovat se floorballu, lehké atletice, sportovní střelbě, připravovat se
na plnění úkolů BESIP. V 1. a 2. třídách se mohli žáci zapojit do kroužku anglického jazyka,
zřízen byl kroužek hry na flétnu stejně jako kroužek keramický. Nárazově pracovala i skupina
malých žurnalistů. Zájmovou činnost organizovali vyučující školy. Pouze kroužek lehké
atletiky vedla matka žáka, bývalá žákyně Sportovního gymnázia v ulici Dr. Randy, Jablonec
nad Nisou. Na škole bylo pokračováno v projektu Motýl. Vedení školy zajistilo v měsíci
červnu ozdravný pobyt dětí v Chorvatsku, který umožňuje nízkopříjmovým rodinám vyslat
dítě k moři. Na škole proběhly projektové dny. Děti se pod vedením učitelů podílely na
slavnostním rozsvícení vánočního stromu, pro své rodiče a rychnovskou veřejnost připravily
v Besedě tradiční vánoční besídku. U příležitosti Vánoc navštívily i rychnovský dům
důchodců, zpívaly pro veřejnost v místním kostele, podílely se na průběhu Rychnovských
kulturních dnů, byly součástí návštěv v polském družebním městě. I letos navázali žáci na
akce podpory handicapovaného žáka z Jedličkova ústavu v Liberci. Na škole proběhly
vědomostní, výtvarné i sportovní soutěže po linii školské i zájmových organizací. Škola opět
dosáhla výborných výsledků v krajském kole BESIP, kde žáci pod vedením zástupce ředitele
J. Hanyše, který letos odešel do důchodu, obsadili dvě druhá místa. Plavecký výcvik byl opět
organizován v plaveckém bazénu v Jablonci nad Nisou. Pro katastrofální nedostatek sněhu
nebyl lyžařský výcvik proveden.
Přes dobré výsledky v soutěžích a poměrnou šíři nabízených mimoškolních aktivit především
žáci druhého stupně školy o ně jevili jen minimální zájem. Primární prevenci zajišťoval ve
spolupráci s poradcem pro volbu povolání, psychologem i třídními učiteli ředitel školy. Jeho
zástupce koordinoval a řídil žákovský parlament školy. Na 1. stupni školy se věnují vyučující
a vychovatelky školní družiny tradičním svátkům v roce. Probíhá zde mikulášská i vánoční
nadílka, masopustní karneval je stejně rozverný jako ve městě, rozhodně se nezapomíná na
pálení čarodějnic i cesty pohádkovým lesem. Kulturně výchovná a poznávací činnost na škole
je uplatňována při nejrůznějších výletech v průběhu i na konci školního roku, projektových
dnech a návštěvách divadel. Vybavenost školy i školní družiny je na kvalitní úrovni.
Naše školy byly v centru pozornosti nadřízených orgánů, tedy české školní inspekce i
finančních složek nejen města. Proběhlo celkem pět inspekčních návštěv.
Bohatá byla i letos činnost dětí v mateřské škole. Učitelky navázaly na dobré zkušenosti z let
minulých při hrách a dlouhodobých soutěžích. Spolu s dětmi připravily pro rodiče akce přímo
ve školce, pro rychnovskou veřejnost spoluúčastí na akcích zajišťovaných městem. Do školky
zavítal Mikuláš a v předvečer Vánoc dětem přinesl dárky. Proběhl masopustní karneval i
velikonoční jarmark. Čarodějnice, které se přiřítily do školky, pěkně vyděsily leckterého
nezbedu. Hezké bylo odpoledne s maminkami u příležitosti jejich svátku stejně jako „sluneční
den“ o svátku dětí. Líbil se tradiční den otevřených dveří i po dlouhá léta prováděné návštěvy
předškoláků v 1. třídě a naopak. Tradice návštěv divadelních her rovněž pokračovala i letos
v Jablonci nad Nisou, ale mnohá představení děti zhlédly přímo v budově školky. Místní
hasiči jsou dobrými kamarády dětí při požárním cvičení ve školce i předvádění své techniky.
Mezi rodiči měl velmi dobrý ohlas plavecký výcvik. Učitelky nenaříkaly nad nedostatkem
sněhu a raději několikrát zajely s dětmi na lyžařský výcvik do Bedřichova. S novým školním
rokem došlo ke změnám v kolektivu mateřské školy. Odešla ředitelka Z. Křivancová, řízením
pracoviště byla pověřena D. Kozáková. Vybavenost naší školky je velmi dobrá.
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Školní jídelny
Vedoucí školního stravování na obou pracovištích je paní Ivana Bartošová. V jídelně, která je
umístěna v hlavní budově školy ve Školní ulici, se stravovalo sto pětadevadesát žáků, což
zhruba představuje 87 % žáků obou stupňů školy a přibližně třicítka pracovníků školy. Do
jídelny dochází kolem padesáti strávníků civilních, jimž MěÚ stravování v městském zařízení
umožnil. Ceny obědů jsou diferencovány dle věkových kategorií, a to do deseti let za padesát
tři koruny včetně režijních nákladů, do čtrnácti let za týchž podmínek za padesát pět korun.
Patnáctiletí platí sedmapadesát korun. Pracovníci školy šedesát korun spolu s režijními
náklady. Civilní zaměstnanci platí stejně jako vyučující. Vedoucí kuchařkou byla letos paní
Alena Blešová, kuchařkou paní Vlasta Zemanová, pomocnými kuchařkami paní Alena
Melounová, Anna Benešová a Libuše Pfeifferová. O počtech stravovaných v mateřské škole
jsem se již zmínil. Hlavní kuchařkou zde je L. Chmelíková, kuchařkami paní Eva Dynterová a
Věra Urbánková. Děti do šesti let platí za celodenní stravu třicet korun, sedmileté o tři koruny
více.
Detašované pracoviště Základní umělecké školy Jablonec nad Nisou
Rovněž letos bylo v našem městě otevřeno detašované pracoviště Základní umělecké školy
Jablonec nad Nisou. Jeho oddělení navštěvovali osmdesát čtyři žáci. Ve výtvarném oboru se
pod vedením paní učitelky Renaty Vašákové připravovalo třicet pět žáků. Dechové nástroje,
zobcovou flétnu a pozoun vyučoval učitel Oleg Grygorenko. Do oddělení docházelo sedm
žáků. Učitel Marek Šourek připravoval v klávesových nástrojích třináct dětí. Zájemce o hru
na kytaru v počtu deseti dětí vyučovala M. Poláčková. Devatenáct dětí, které se věnovaly
hudební nauce, bylo svěřeno učitelce Nikole Poláčkové. Přestože někteří naši zastupitelé vidí
vše jen přes peníze, které je nutno na činnost pracoviště vynaložit za energie a vodu, měli by
ale v prvním momentě vzít v potaz, co detašované pracoviště městu, rodičům i dětem přináší.
Navíc nelze velkoryse přehlédnout kvalitní vystoupení souborů ZUŠ u nás i účast pedagogů
školy na výstavní činnosti.

Knihovna 2014
Ke spokojenosti všech návštěvníků knihovny vykonávala i letos práce s tím související paní
Renata Chloubová. Navíc v knihovně probíhaly nejrůznější výtvarné dílny a akce Dětského
klubu Kamarád. Paní knihovnice nezapomněla ani na besedy s autory literárních děl, ani na
literární, výtvarné a vědomostní soutěže určené především dětem. Gró její činnosti spočívá
v práci knihovnické. Do knihovny letos zašlo přes osm tisíc sedm set čtenářů, kteří si
vypůjčili 20 802 dokumenty. Zapsaných čtenářů je šest set jedenašedesát, třetina z nich se
rekrutuje z řad školní mládeže do patnácti let. Čtenáři si mohli vybírat z 15 689 knižních titulů
a 605 audiovizuálních dokumentů, jimiž knihovna disponovala. Dospělí si vypůjčovali ze tří
čtvrtin beletrii, zbytek tvořila literatura naučná. Především pro studenty rezervovala na tisíc
materiálů. V tři sta čtyřiadvaceti případech zapůjčila především odborné knihy z jiných
knihoven. Návštěvníci knihovny měli možnost pracovat s webovými stránkami, což bylo
využito v 8 700 případech. V katalogu knihovny on-line bylo listováno v 145 případech. Za
rok se knižní fond rozrostl o 664 tituly, do odpisu šlo 860 knih převážně pro opotřebení. Akce
pro veřejnost byly konány od února po celý rok s výjimkou prázdninových měsíců a prosince.
V únoru paní knihovnice připravila výtvarnou dílnu s paní Z. Balcarovou, která učila zájemce
vyrábět technikou filcování.
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Dekorace prováděné technikou tiffany jistě táhnou. Výtvarnice L. Bednárová v měsíci březnu
seznamovala přítomné právě s tímto efektním zpracováním skla. Březen byl v knihovně
zasvěcen také tajům pletení velikonočních pomlázek, malování vajíček pomocí barevných
vosků a zdobení perníčků a sladkostí. Čtení dospělých dětem má v knihovně svoji tradici.
Mělo pokračování před koncem školního roku. Čtení se s úspěchem zhostili pánové J.
Stuchlík, T. Vagai, P. Šnajdr a J. Müller. Týden knihoven byl pak úspěšnou přehlídkou akcí,
které v ní probíhají.
Péče o plný žaludek členů rodiny většinou patří ženám. Paní knihovnice pro ně připravila
besedu o zdravém stravování a významu bylinek pro lidský organismus s autorkou knihy
Bylinky pro děti a maminky paní M. D. Staňkovou. V prosinci si občané našeho města mohli
zajít do knihovny pro světlo betlémské, které do Rychnova přinesli jablonečtí skauti, a zapálili
si zde své lucerničky porozumění a lidské lásky.
Dětský klub Kamarád má připravenu především pro předškoláky a jejich doprovod spoustu
her, povídání, písniček i pracovních činností. Organizátorkou schůzek a jejich náplně byla
v průběhu roku Mgr. L. Vagai. Od září se o činnost starají i maminky, kterým Dětský klub
Kamarád přirostl k srdci.
Velkou inspirací pro rozvoj zájmu o knihovnu jsou besedy se spisovateli. První se uskutečnila
již 24. dubna. Přítomni byli všichni žáci 1. a 2. tříd školy. 8. prosince četla ze svých děl
spisovatelka M. Drijverová pro 6. a 7. ročníky. Paní knihovnice ve spolupráci se Svazem
knihovníků a informačních pracovníků Libereckého kraje vyhlásila soutěž o „nejlepší
čtenářskou rodinu roku“. Pro letošek se jí stala rychnovská rodina Bělinových.
Jistě zajímavou dvouměsíční akcí bylo seznamování se dětí s postavou jizerskohorského
vládce Muhu, který především zásluhou spisovatele V. Mikoláška stojí pevně po boku
Krakonoše a krásné Kačenky, která se oběma nadpřirozeným bytostem líbila.
V prosinci se uskutečnilo slavnostní vyhlášení celoročních soutěží, včetně celostátní „Lovci
perel“. Na pořadu bylo i zapojení dětských čtenářů do ankety o nejoblíbenější knihu, dále do
Měsíce knihy, akce „Kamarádka knihovna“ a projektu „Kde končí svět“. Nelze opomenout,
že paní knihovnice spolu s třídními učitelkami byla organizátorkou červnového předávání
knížky M. Wagnerové „Od A do Z“ žákům 1. tříd.
Paní knihovnice R. Chloubová se zúčastnila celostátního semináře „Čteme na jevišti, aneb
Čteme nahlas“ připraveného Divadelní fakultou AMU Praha a akce zajišťované Krajskou
vědeckou knihovnou Liberec o způsobech vyhledávání ve volných zdrojích.
Místní SPOZ
SPOZ města pracoval ve svém staronovém složení. Rozsah jeho činnosti odpovídal letům
minulým. V jeho čele stála Mgr. J. Palmová, organizačně zajišťovala činnost matrikářka
města paní B. Schrotzová. Členky SPOZ přivítaly ve dnech 24. března, 9. června a 22. září
celkem třicet nových občánků města. Na slavnostním vítání se svým kulturním vystoupením
angažovali žáci nižšího stupně základní školy pod vedením Mgr. M. Bubeníkové, členky
SPOZ. U příležitosti životních jubileí dříve narozených členky navštívily a předaly drobné
dárky sto padesáti šesti občanům. Ve městě žilo i pět občanů starších devadesáti let, nejstarší
občance jsou devadesát dva roky. Podílely se rovněž drobnými dárky při nástupu
jedenačtyřiceti nových žáků do školy. Na straně druhé pak obdarovaly všechny absolventy 9.
ročníku, kteří letos ukončili základní vzdělání. Jistě milou záležitostí, na které se členky
podílely, byly zlaté a diamantové svatby. Letos byli diamantovými manželi J. a D. Binderovi,
zlatou událost si připomněli J. a L. Paldusovi, F. a L. Valouchovi a S. a D. Kaufmannovi.
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Myslivecké sdružení Dolina
Členskou základnu Mysliveckého sdružení Dolina tvořilo třiatřicet členů převážně
z Rychnova, Kokonína, Pulečného a malý počet členů z okolních obcí. Smyslem jejich konání
rozhodně není snaha pouze si zastřílet a ulovit zvěř. Ve většině případů jim jde především o
její rozšíření v honitbě. Na jaře myslivci provedli opravy svých zařízení včetně krmelců.
V další fázi oseli políčka poblíž remízků a lesů, aby zvěř měla kvalitní obživu a možnost
případných úkrytů před predátory. V měsíci únoru provedli v celé honitbě léčení spárkaté
zvěře proti střečkům. Absolutní nedostatek pernaté zvěře je vedl k nákupu a vypuštění více
než padesáti kachňat na chovný rybníček pod Liščí Jámou. V honitbě se téměř nelze setkat se
zajíci. Stavy zvěře srnčí jsou více než uspokojivé, narostl počet zvěře černé. Poměrně hojně se
vyskytují lišky, které však trpí řadou nemocí, i dravci z ptačí říše.
Srnčí zvěře bylo letos uloveno dvacet kusů, kanců pak dokonce třicet pět. Jistou raritou je
skutečnost, že v honitbě byl nalezen uhynulý jelen. Pod přesnými ranami členů sdružení padly
prakticky všechny nasazené kachny. Značné ztráty byly způsobeny úhynem zvěře po střetu
s dopravními prostředky. Jednalo se o neskutečných třiadvacet kusů zvěře černé a dvacet
jeden kus srnčího. Ze škodných druhů byly zastřeleny dvacet čtyři lišky, dokonce pět jezevců,
pět běžnými lidmi téměř neznámých mývalovců a sedm strak. Ty si však ke své spokojenosti
nejraději loví v intraviánu města, kde střílet nelze. Není bez zajímavosti, že na základě
výzkumu Ředitelství silnic a dálnic ČR, Policie ČR a jejího oddělení dopravních nehod byl
úsek silnice R 35 mezi Dolním Rychnovem a křižovatkou na Prahu a Liberec označen jako
nejrizikovější v počtu dopravních nehod způsobených po střetu s volně žijícími zvířaty.
Vyhodnocování byla provedena na sto čtyřech kontrolních stanovištích po celé ČR. V tomto
úseku padlo pod koly aut sedm divočáků a čtyři kusy srnčího. Na základě situace získalo
sdružení finance z evropských fondů na instalaci pachových ohradníků.
Myslivci z Doliny vedle vlastní zájmové činnosti patří k aktivním organizacím města. Letos
v lednu uskutečnili v Besedě ples, na chatě v Pelíkovicích u příležitosti svého dne přivítali
žáky ze školy. Jeho součástí bylo vypravování a fauně i floře v honitbě. Dětem se líbila i
procházka se cvičenými psy v okolí chaty. Rády si zastřílely ze vzduchovek pod vedením
zkušených myslivců na pevné i pohyblivé terče. Peníze na svoji činnost myslivci získávají i
pracemi ve prospěch MěÚ, například při údržbě místního hřbitova.
Jednotka Svazu dobrovolných hasičů Rychnov
V letošním roce tvořili členskou základnu sedmdesát dva hasiči a hasičky. Z toho mužská
složka čítala čtyřicet dva členy, žen bylo jedenáct. V jednotce působilo devatenáct hasičů
mladších patnácti let. Velitelem jednotky byl pan Milan Hanyk, který se spolupodílel i na
vedení mladých hasičů, starostou svazu Ing. M. Žabka. Přípravu dětských kolektivů
zajišťovali další čtyři členové rodiny Hanyků - Libor, Zdena, Simona a Kateřina.
Místní hasiči se 5. a 6. února podíleli na vyhledávání pohřešované ženy, 14. února likvidovali
Na Zálesí požár sazí v komíně, 17. února se opět zapojili do vyhledávací akce po ztracené
osobě. V měsíci dubnu spolupracovali s dalšími jednotkami z Liberecka na likvidaci požáru
velkokapacitního seníku ve Vlčetíně, 7. července asistovali při odstraňování olejové skvrny
v prostoru pod Dolním Rychnovem. 27. července čerpali vodu ze zatopených sklepů
v Lužické ulici a den na to likvidovali požár nákladního automobilu na Klíčnově. 23. srpna
řešili požár automobilu v prostoru domu čp. 800, 12. září pak likvidovali požár karavanu
v Pulečném. Byli rovněž přítomni při taktickém cvičení dálkové dopravy vody, které bylo
konáno na Frýdštějně. Ještě 5. prosince zasypávali olejovou skvrnu na sjezdu z R 65
k našemu městu.
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Hasiči pravidelně spolupracují s občanským sdružením Rychnováci dětem při pálení
čarodějnic a zajištění dětského dne. S mladými členy se zúčastňují celé řady soutěží
s odborným zaměřením, zajišťují pro ně i společenské akce a výlety. O některých jsem se již
zmínil v zápise jednotlivých měsíců, přesto je vhodné uvést, kdy probíhaly. Mladí hasiči se
prvně sešli 10. ledna, aby zahájili svoji činnost. V jarních měsících se připravovali na soutěže.
10. května zajeli na Hamrovské štafety na 4 x 60 metrů spojené s uzlováním. Při oslavách 150
let existence hašičstva v Čechách ukázali v Jablonci prvky ze své hasičské přípravy. Pro ty,
kdož neznají historii dobrovolných hasičů, uvádím, že I. český hasičský sbor v RakouskoUhersku byl založen v roce 1864 ve Velvarech. Jarní kolo hry Plamen absolvovali v Jablonci
nad Nisou 24. května a již IV. ročník festivalu přípravek o týden později v Horní Libchavě.
Při oslavách dětského dne 7. června se malí hasiči předvedli v dobrém světle svým
vrstevníkům i rodičům. V rámci okrsku Frýdštějn zorganizovala tamější jednotka hru pro
mládež. Přípravka v ní obsadila druhé místo, družstvo mladších hasičů pak bylo šesté. Krátce
před ukončením první části výcvikového roku se mladí hasiči podíleli na námětovém cvičení
a předvádění techniky v místní mateřské školce. Po prázdninách se již 31. srpna sešli se svými
vedoucími ve Smržovce při prvních soutěžích. Druhým místem se tam mohlo pochlubit
družstvo přípravky, mladší byli šestí. 4. října vyrazil hasičský potěr na výlet. Prošli si
Riegrovu stezku mezi Spálovem a Semilami, se zájmem si prohlédli technickou památku,
spálovskou spádovou elektrárnu. 11. října absolvovali mladí adepti v Lučanech podzimní kolo
hry mladých hasičů Plamen. Na prosinec jim jejich vedoucí zajistili vánoční oslavy. 6.
prosince mezi ně zavítal hasičský Mikuláš a jeho věrní průvodci. Po Vánocích se mohli
pochlubit věcmi, které jim přinesl Ježíšek. Po celý podzim probíhaly nábory nových adeptů
především z řad předškolních dětí.
Jistě velmi zajímavou akcí dospělých bylo čerpání vody ze zatopených prostor bývalého
koncentračního tábora ve spolupráci s městem a badatelem ze Severočeského muzea panem I.
Rousem. Nerealizovány zůstaly dílčí plánované akce v požární zbrojnici. Nepodařilo se
zajistit finance na její přístavbu. Nově však zde byla zřízena kuchyňka a dámské WC. Ke
školení členů poslouží nová televize a blueray přehrávač zakoupené z rozpočtové změny
provedené městem. Krátce před koncem roku došlo k jednání představitelů Pulečného a
vedení jednotky o předurčenosti zásahu v jejich obci. Hasiči a brigády jedno jsou. Vedle
desítek hodin strávených při akcích jednoty odpracovali sto osmdesát hodin na úklidu
především zbrojnice, údržbách techniky a výstroje. Finanční hospodaření je vysoce aktivní,
neboť dosáhlo téměř sta tisíce korun.

TJ Spartak ZEZ Rychnov
TJ Spartak ZEZ Rychnov je zřejmě nejpočetnější zájmovou organizací města. Již delší dobu
se mi ale nedaří od funkcionářů jednoty zjistit přesné počty členů. V dřívějších letech jsem je
získával na OV ČSTV ze statistických výkazů. V současné době na tento orgán již kontakty
nemám, jakákoliv přímá jednání s místními funkcionáři přes přísliby starosty města nevede ke
zdárnému konci. Předpokládám, že počty členů a oddílů budou přibližně stejné jako v roce
minulém, kdy jsem základní informace obdržel od starosty. Proto je nechci opakovat.
Jiný přístup vykazuje oddíl kopané, za který mě jeho mluvčí pan Vágner podrobně o
sportovních a společenských aktivitách hráčů i funkcionářů informuje. Navíc oddíl kopané je
v jednotě nejaktivnější a jistě početně nejsilnější. Ten zahájil letošní rok sportovním plesem.
Sportovci a hosté si dobře zatančili za zvuků tanvaldské kapely Kontakt. V jeho rámci byly
dobře přijaty i soutěže, které ostatně ke každému sportu, tedy i tanci, patří. Spokojeni byli i ti,
kdož získali v tombole pěkné ceny. Po kvalitní zimní přípravě se podařilo družstvu mužů
v okresním přeboru skončit na třetím místě. Protože vítězný kolektiv z Maršovic postup
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odmítl, mohli rychnovští fotbalisté v podzimním období opět po osmi letech okusit B třídu
krajského přeboru. Postup přiměl vedení oddílu řešit otázky posílení družstva kvalitními
jedinci, zlepšit hrací plochu i zázemí pro hráče. Po podzimní části hráči poznali, že krajský
přebor skutečně vyžaduje daleko vyšší nasazení, než je tomu v soutěžích nižších. V tabulce
skončili totiž druzí od konce. Ze sportovních výsledků jistě zaujme, že starší žáci, ač hráli pod
hlavičkou TJ ŽBS Železný Brod, obsadili z jedenácti oddílů třetí příčku. Méně se dařilo
mladším fotbalistům, kteří ukončili sezónu až na třináctém místě. Oddílu a jednotě se
s konečnou platností podařilo vyřešit otázky majetnictví pozemků a kabin u hřiště. Uzavření
nových majetkoprávních vztahů mezi MěÚ a jednotou umožní dořešit otázku bytu správce
celého stadionu přestavbou půdních prostor kabin. Vedení oddílu se zdařilo zajistit vedení
nejmladších zájemců o kopanou. Své jistě sehrála i celostátně vyhlášená soutěž s názvem
„Hledáme nové talenty v kopané“, do níž se Rychnovští zapojili. Počty členů oddílu se proti
loňskému roku prakticky nezměnily, proto je neuvádím.
Místní organizace Českého zahrádkářského svazu
Místní zahrádkáři rozhodně nemají na růžích ustláno. Jsou organizací, kterou po léta míjí
dotační politika města. Proto se musí spoléhat na akce vlastní včetně zápůjček sálu
organizacím i jednotlivcům za úplatu. V letošním roce se navíc objevila otázka vyřešit
majetkové a pozemkové poměry vzhledem k zařízením, která dlouhá léta využívají, ale která
nejsou řádně zaknihována. Úřad pro zastupování státu totiž požaduje za pozemky tři a půl
milionu korun, které pochopitelně organizace nemá. Jednání zatím ustrnulo na mrtvém bodě.
Klubovna zahrádkářů je kultovním místem občanského sdružení Rychnováci dětem, které
v prostorách sálu koná své podzimní akce pro děti. V srpnu zde proběhlo úspěšné malířské
sympozium s mezinárodní účastí. S cílem získat peníze zahrádkáři připravili dvě taneční
zábavy pro členy i sympatizanty. Zdařilý byl i jejich předsilvestr 27. prosince. Dobrou účast
měla přednáška Ing. Stenbauera o bylinkách, mastičkách a významu spánku pro zdravý styl
života dne 20. října.
Počet osad i členů zůstal zhruba na úrovni loňského roku. Problémy se ukázaly v osadě u
Mohelky, kde někteří členové nezaplatili celoroční příspěvky. Ty jsou pro organizaci
významné pro veškeré akce. V letošním roce nebyly provedeny plánované opravy a úpravy
klubovny, chyběly peníze.
Občanské sdružení Rychnováci dětem
V posledních letech sehrává rozhodující podíl na akcích pro děti občanské sdružení, které si
dalo jméno „Rychnováci dětem“. O jejich činnosti pravidelně píši v přehledu za jednotlivé
měsíce. Ve sdružení pracují a vlastně stáli u jeho kolébky manželé M. a M. Vágnerovi, Jana
Margolusová a její dcera Andrea Škubníková, dále manželé T. a K. Levinští, Květa Němcová,
Michaela Šikolová a Petra Mahdalová. Při jednotlivých akcích jim pomáhá celá řada dalších
občanů našeho města.
Jednání zastupitelstva
První jednání zastupitelstva bylo konáno 20. ledna. Zastupitelé rozhodli o zveřejnění úmyslu
prodeje parcel č. 625/4, 646/1 a 646/3, 649, 672, 673, 674/2, 6309, 668/20 v katastru
Rychnov, na Pelíkovicku části pozemku č. 1123 a 1129/1 a směnu pozemku č. 330/3
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Rychnov. Prodej byl doporučen na část pozemku č. 84 Rychnov a dále parcel č. 409/10,
412/2, 409/12 a 413/2 rovněž v katastru Rychnov. Prodán byl byt 3 + 1 v čp. 472. Stanoveno
bylo pořadí priorit oprav místních komunikací. Město bylo pověřeno vypsáním realizací
oprav i v rámci letošního finančního provizoria. V návaznosti na toto rozhodnutí došlo
k proplacení faktur a odměn členům rady, dále pak místostarostovi a předsedům výborů a
komisí. Zastupitelé podpořili návrh na zapojení města do Programu prevence kriminality pro
rok 2014. Při zřizování dohlížecího kamerového systému byla podána žádost o spoluúčast na
financování u Misterství vnitra ČR do výše 15 % pořizovacích nákladů. Přednesena byla
zpráva o poskytování informací městem za rok 2013.
Při jednání 17. února nebylo připomínek k prodeji pozemků č. 153 v katastru Rychnova a dále
parcel č. 1123 a 1129/1 na Pelíkovicích. Rozhodnuto bylo o směně části pozemku č. 330/3 za
pozemek č. 338 Rychnov. Ke zveřejnění úmyslu prodeje dojde u pozemků č. 279/3, 279/4,
279/ 8 a 9, 279/11 a 350/3, vše v katastru Rychnov. O pozemcích č. 279/11 a 250 Rychnov
dojde k rozhodnutí po návrhu na rozdělení ploch. Při projednávání prodeje parcel č. 625/1,
648/1, 648/649, 672/1, 673, 674/2, 630 a 668/20, vše v katastru Rychnov, požádali zastupitelé
o vysvětlující stanovisko stavebního úřadu města stejně jako při jednání o územním plánu na
výstavbu objektů firem Jablotron a Alfasped. Manželům F. a R. Chloubovým byla schválena
kupní smlouva na část pozemku č. 15/2 v katastru Rychnov.
Novým předsedou kontrolního výboru města byl jmenován Bc. T. Levinský za Mgr. Palána.
V případě vyhlášení dotačního titulu MěÚ požádá o finance z Fondu požární ochrany kraje
Liberec na přístavbu hasičské zbrojnice. Přihlášky do výběrového řízení na poskytnutí půjček
z Fondu na zlepšení úrovně bydlení je třeba podávat do 30. dubna.
Významným bodem jednání bylo schválení návrhu rozpočtu města na rok 2014. Rozpočet byl
přijat jako schodkový s tím, že příjmy činí 39 486 000,- Kč a výdaje 47 487 93,- Kč. Vzniklý
schodek 8 001 931,- Kč bude kryt z kladného zůstatku z předchozích let.
Přítomní schválili uzavření smlouvy ve věci čp. 460 a přilehlých pozemků č. 40 - 42 Rychnov
s panem R. Machalou ve výši 50 tisíc korun. Zastupitelé prominuli půjčku 10 tisíc korun panu
Bukovskému, která mu byla před rokem ze sociálních důvodů poskytnuta. Městu bylo
uloženo objednat u autorky návrh úprav náměstí plánovanými stromy a rostlinami a podat
informaci o spotřebě tepla na patě pečovatelského domu, a to ve čtrnáctidenních cyklech.
14. dubna zastupitelé schválili smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se
společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín jako oprávněným z věcného břemene v záležitosti
kabelu nízkého napětí na pozemku č. 277/1 - 2 Rychnov za jednorázovou úplatu a obdobně
dohodu se společností SVS, a.s. Teplice, jako oprávněným z přeložky vodovodního řadu na
pozemku č. 1772/1 Rychnov rovněž za jednorázovou odměnu. K prodeji parcel č. 409/11 a
334 v katastru Rychnov nebylo připomínek stejně jako k prodloužení termínu na uzavření
smlouvy na parcele č. 1772/1 a směně pozemku č. 330/3 za část parcely č. 338 v katastru
Rychnova. MěÚ zveřejní úmysl prodeje pozemků č. 965/2 - 3, 990, 991/2 a 993/7 Rychnov a
pronájem lyžařského vleku. Zadá poptávku na projektové práce prodloužení inženýrských sítí
v ulici Požárnické. Městem budou rovněž upraveny podmínky soutěže na provozování
místních kotelen tak, aby byly stanoveny výpovědní lhůty a další specifikace včetně jasných
podmínek dodávky tepla. Město bylo rovněž pověřeno přípravou smluv o smlouvách
budoucích na prodeje pozemků č. 625/1, 648/1 a 3, 649, 672/1,673, 674/2, 630, 668/20
v katastru Rychnova mezi městem a firmami Alfasped Logistik, s.r.o. a Jablotron Alarms, a.s.
Zastupitelé se vrátili k rozpočtu města na rok 2014 a potvrdili položky schvalované objemově
a podléhající dalšímu schválení zastupiteli. Revokovali usnesení 23/02/14. V návaznosti na to
došlo k uvolnění prostředků z paragrafu 3429 a 2331 a k převodům financí do jiných kapitol.
Zastupitelé rozhodli o prodeji parcel č. 250, části pozemku č. 350/3 a dále pozemcích č.
1514/3, 1514, 965/2 - 3, 990, 991/2 a 993/7 v katastru Rychnov. Prodlouženo bylo uzavření
kupní smlouvy na pozemek č. 1055/121 Rychnov. Na doporučení přítomných město poskytne
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na Linku bezpečí pět tisíc. Městem bude připraven návrh smlouvy o smlouvě budoucí
v záležitosti věcného břemene na dešťovou a splaškovou kanalizaci v návaznosti na výstavbu
logistických areálů firem Alfasped Logistic, s.r.o. a Jablotron Alarms, a.s.
Zastupitelé uvolnili dvacet tisíc na zpracování návrhu řešení dalších úprav na náměstí a
doprovodné studie ve fázi projektu. Potvrzeno jimi bylo rozpočtové opatření k zadávání
dokumentace na veřejné zakázky. Projednali provoz místních kotelen a potřebných finančních
kriterií. Starosta byl jmenován zastupitelem města na valné hromadě Severočeských
vodovodů a kanalizací Liberec dne 19. června. 16. června zastupitelé bez připomínek přijali
závěrečný účet města. Schválili účetní uzávěrku za minulý rok. Po přezkoumání hospodaření
společností K. KREDIT, s.r.o. zastupitelé uložili tajemníkovi, aby ve spolupráci s účetní
opravil evidenci dlouhodobých závazků a pohledávek v souladu s předpisy a starostovi uložili
dodržovat vyhlášku č. 270/2010 Sb. Přijata byla dotace na geodetické a vrtné práce
v návaznosti na zjištění podzemních prostor bývalého koncentračního tábora Getewent.
Finanční výbor spolu s MěÚ provede příslušné rozpočtové změny.
Zastupitelé přijali dotaci z SFŽP na omezení prašnosti ve výši 90% uznatelných nákladů a
rozhodli o uvolnění prostředků ve výši 3 121 650,- Kč na nákup příslušné techniky. Kladně se
vyslovili ke změnám v položce 621, již navýšili o dvacet dva tisíce. Tato částka byla určena
na projektovou dokumentaci za kanalizační stoku, vodovod a plynovod včetně přípojek ke
dvěma stavebním parcelám v Požárnické ulici. TJ Spartak ZEZ byla uvolněna částka na
provoz ve výši 400 000. Dále bylo určeno, že 80 000 bude převedeno mezi § 3612 a 5512.
Přijata byla dotace na volby do ES ve výši dvaceti tisíc a rovněž dotace na mzdy pro
pracovníky technických služeb města. Městskému úřadu bylo uloženo navýšit § 6171 o
padesát tisíc pro potřeby oprav a udržování. Finanční prostředky ve výši 961 646,- Kč
připadnou na dostavbu in-line dráhy převodem z rozpočtové částky na záliv u nádraží.
V části různé přítomní schválili účetní uzávěrku Mikroregionu Jizerské hory, rozhodli
podpořit provoz hospice v Liberci formou ročního příspěvku 5,- Kč na osobu, pokud
k záležitosti přistoupí stejným způsobem Liberecký kraj. Přijali informaci o možné adopci
indického chlapce. Z nabídky Diecézní charity Praha bude vybráno další dítě.
Dále vyslechli informace o smlouvě se společností Alfasped Logistic, s.r.o. Jablonec nad
Nisou. Smlouva mezi městem a uvedenou firmou se bude týkat dešťové a splaškové
kanalizace v prostoru za kostelem na pozemcích č. 509, 510, 619, 306/10, 613, 612/21, 617,
645/ 1 a 5, 673, 648/1, 668/20 - vše v katastru Rychnov.
Zastupitelé podpořili veřejnoprávní smlouvu s obcí Pulečný v záležitosti působení městského
policisty z Rychnova v Pulečném. Dále bylo rozhodnuto, že ve volebním období 2014 – 2018
bude zastupitelstvo nadále patnáctičlenné. Doporučili, aby MěÚ zveřejnil úmysl prodeje části
pozemku č. 1055. Schválena byla smlouva o bezúplatném převodu parcel č. 275 a 276/6
včetně zřízení věcného práva k výše uvedeným parcelám - vše v katastru Rychnov a začlenění
území města do působnosti MAS Podještědí. Významným bodem jednání bylo schválení
rozpočtových změn v patnácti paragrafech příjmové části ve výši 346 400,- Kč a v části
výdajové ve třiceti dvou paragrafech ve výši 1 901 095,- Kč.
14. července zastupitelé prodloužili termín uzavření kupní smlouvy na pozemek č. 1202 pro
společnost FORTES, s.r.o., přiznali prodej části pozemku č. 1055/1 manželům Knotkovým a
doporučili uzavření věcného břemene se společností ČEZ DISTRIBUCE Děčín, a.s., ve věci
kabelu nízkého napětí na pozemku č. 1438/8 Rychnov za jednorázovou úplatu. Dále přijali
dotaci ve výši 22 400,- Kč na dokumentaci k odkanalizování ulice Lužické a Údolní s tím, že
za její pořízení bude vyplaceno 32 000,- Kč. Přítomní rozhodli uvolnit částku 195 tisíc na
nutné havarijní opravy komunikací. Město podpoří I. svatováclavský půlmaratón částkou 14
000,- Kč a poskytne příspěvek čtyř tisíc fondu RAFAEL k nákupu přístroje k léčení nemoci
„motýlích křídel“. Bez připomínek prošel převod finančních prostředků z § 3612 do § 5171 ve
výši 649 642 na opravu venkovního schodiště Domu s pečovatelskou službou Rychnov.
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Na dostavbu II. etapy víceúčelového sportovního areálu bude vynaloženo 1 084 550,- Kč.
Schváleno bylo 2. rozpočtové opatření u osmadvaceti položek. V příjmové části to činí 164
tisíc a části výdajové 33 795,- Kč.
18. září členové zastupitelstva rozhodli o prodeji části pozemku č. 64/1 a úmyslu prodeje č.
1123/1 v katastru Rychnov, uložení kanalizační přípojky z parcely č. 308/8 přes pozemek č.
310/1 - oba Rychnov. Na rekonstrukci bytu v čp. 506 bylo uvolněno 432 000,- Kč. Bez
připomínek prošel prodej družstevního podílu města v BD Beseda vztahující se k bytu č. 109
obálkovou metodou nejméně za 550,- tisíc. Na provoz lyžařského vleku bylo uvolněno pro
letošní sezónu 100 tisíc. Rada města byla pověřena uzavřít smlouvu s TJ Spartak ZEZ
Rychnov o výpůjčce fotbalových kabin na pětileté období. Jednáno bylo o úpravě hřiště
uprostřed in-line dráhy Na Zálesí s cílem vytvořit hrací plochu o rozměrech 45 x 54 metry.
Zastupitelé přijali dotaci na zateplení haly a sálu Besedy z fondů EU a Sdružených fondů
Ministerstva životního prostředí ČR ve výši zhruba 3,8 milionu korun. Starosta byl pověřen
příslušné smlouvy podepsat, MěÚ pak vše včetně vlastního podílu města zařadí do rozpočtu
na rok 2015.
Nově zvolení zastupitelé se sešli v plném počtu 6. listopadu. Na jednání byla zvolena nová
rada ve složení Bc. T. Levinský, který byl zvolen i starostou města, Ing. Martin Vágner pak
místostarostou. Členy rady se stali RNDr. Tomáš Vagai, Bc. Jaroslava Benešová a Ing. Klára
Kalinová, PhD. Předsedou finančního výboru byl jmenován Ing. František Chlouba, kontrolní
výbor povede RNDr. Tomáš Hofrichter, PhD. Plat místostarosty bude činit šest tisíc měsíčně,
členů rady devět set. Členové výborů, komisí a zastupitelstva honorováni nebudou. Noví
zastupitelé neměli připomínek k vyplacení odměny bývalému starostovi Ing. F. Chloubovi ve
výši 274 656,- Kč, která mu bude vyplacena s poslední výplatou starosty. Zastupitelé přijali
dotaci z fondu životního prostředí na snížení prašnosti ve výši uznatelných nákladů a schválili
částku 3 429 019,- Kč na nákup zametacího stroje s dalším příslušenstvím. Na akci Sanace
svahu v Lužické ulici přijalo město dotaci ve výši 80 % nákladů. Zbytek financí bude firmě
Strabag, která vyhrála soutěž na provedení akce, proplacen v příštím roce z rozpočtu města.
V další části jednání noví zastupitelé rozhodli prodloužit termín uzavření kupní smlouvy na
parcelu č. 1055/119 Rychnov. Doporučili uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene v rámci prodloužení kanalizace a vodovodu k parcelám v Požární ulici na
pozemku č. 1055/1 mezi městem a firmou z Teplic.
Závěrečné zasedání bylo konáno 18. prosince. Zastupitelé pověřili MěÚ zveřejnit prodej části
pozemků č. 1566/1, č. 1100/1 a pozemku č. 1509 a dále č. 1475 vše na Pelíkovicku. Odložili
žádost Mlýnská, s.r.o. a K – OKNA STAVBY, s r.o., na prodej pozemku č. 856/1 - 3.
Prodloužen byl termín uzavření kupní smlouvy na část pozemku č. 1772/1 s povinností
kupujícího zřídit přístupovou cestu tamtéž. Na pozemku č. 1055/12 se bude postupovat
obdobně. Oba pozemky jsou v katastru Rychnova. Schváleno bylo uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene s ČEZ Distribuce Děčín jako oprávněného z věcného břemene ve věci
realizace propojení vedení 110 KW v prostoru Radoňovice č. 165/4 a č. 1475/2 v katastru
Pelíkovice. MěÚ byl pověřen vypracováním ceníku jednorázových úhrad při zřizování
věcných břemen. Přítomní přijali dohodu o splácení dlužného nájemného městu občanem M.
Hádkem ve výši 472 334,- Kč. MěÚ byl pověřen zjistit, jak postupují v těchto případech
ostatní města a vypracováním splátkového kalendáře. V závěru bylo rozhodnuto, že nedojde
k prodeji členského podílu města v BD Beseda. Na byt 1.09 v čp. 800 bude zveřejněn úmysl
podnájmu.
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Jednání rady
Radní se letos sešli prvně 20. ledna v plném složení i za přítomnosti předsedy finančního
odboru Ing. M. Vágnera. Schválili vnitřní předpis o systému náležité péče o majetek města při
uvádění dřeva vytěženého v městských lesích na trh. Rozhodnuto bylo o uvolnění bytů v čp.
209 a 490 a město bylo pověřeno zveřejněním úmyslu pronájmů. Hasičům, na základě jejich
žádosti, radní vyslovili souhlas o zápůjčce sportovišť v majetku města včetně sociálních
zařízení pro hru Plamen. Nájemné v nebytových prostorách čp. 68 zůstane na úrovni loňského
roku. O opravách nebytových prostor v čp. 490 bude jednáno po předložení nabídek na akci.
Radní vzali na vědomí kalkulaci cen tepla firmou WARMIS pro objekt čp. 68 a schválili
potřebu dodatků k informacím města a firmy. Směna pozemků mezi městem a manželi
Fučíkovými byla postoupena zastupitelům. Starosta informoval o dotacích na akce, o které
město požádalo - úprava sálu Besedy, zateplení Besedy, nákup zametacího stroje,
zpřístupnění podzemních prostor bývalého KT Rychnov. V závěru se radní seznámili
s volnými místy ve firmě MONROE Boskovice, rozhodli o otevření sběrného dvora od konce
ledna a stanovili splátkový kalendář pro dlužnici paní Válkovou.
2. února schválili radní seznam odpisu dvou pohledávek ve výši necelých šesti set korun,
vyslovili souhlas se zvláštním užíváním komunikace Sokolská v souvislosti s výstavbou
inženýrských sítí k novostavbě na pozemku č. 15/2 pro stavebníka Ing. F. Chloubu. MěÚ bylo
uloženo připravit návrh smlouvy na pronájem nebytových prostor v čp. 490 pro Ing. R.
Maryšku. V návrhu doporučili specifikovat finance na potřebné úpravy prostory a způsob
eventuálního vyrovnání při ukončení smlouvy z viny města. Rada přijala částku padesát pět
tisíc ze závěti paní Cidlinové a zařadila ji do kapitoly Pohřebnictví. Radní po diskusi rozhodli
zjistit možnosti případné podpory při výstavbě a obnově vodohospodářské infrastruktury
města. Proběhla i debata ohledně využití dotace na zpřístupnění podzemí bývalého
koncentračního tábora v Rychnově. Město bylo pověřeno vyčíslením spotřeby vody
v sociálních zařízeních u lyžařského vleku v letech 2001 – 2002, kdy došlo ke skryté vadě na
vodovodním potrubí. Přítomní se částečně vyjádřili k žádosti o propůjčení stolů a židlí dne 1.
března firmě MONROE Boskovice. Dnem 31. března letošního roku končí nájemní smlouva
na nebytové prostory v Besedě. Město zveřejní informaci o úmyslu pronájmu na další období.
17. února vyjádřili přítomní svůj souhlas s ošetřováním ploch s výskytem chráněných rostlin
v souladu s akcí Péče o krajinu. Obvodní oddělení Policie ČR předložilo radním zprávu o
bezpečnosti v obvodu svého působení.
Dne 2. března se uskuteční v sále Besedy maškarní ples dětí z jablonecké farnosti
římskokatolické církve za standardních finančních podmínek. V Besedě byla schválena
výstava papírových modelů ve dnech 26. – 28. září za poplatek tisíc korun. Zdarma bude sál
poskytnut žákům místní školy na akci Let‘s help them 2014. K účetní uzavírce města za rok
2013 nebylo připomínek. MěÚ byl pověřen zveřejněním úmyslu pronájmu sociálního zařízení
u lyžařského vleku. Pan Havrda jako provozovatel občerstvení u vleku obdrží vyúčtování za
šedesát kubíků vody. Úřad rovněž vyhlásí úmysl prodeje pozemků č. 1353/3 - 2, 1320/1 a 3,
1321/2 a 1319/, vše v katastru Rychnov. Schválen byl pronájem části pozemku č. 330/2
Rychnov. Radní se vyjádřili kladně k uzavření dohody o změně smlouvy mezi městem a
Státním fondem rozvoje bydlení ČR v souladu s příslušnými paragrafy. Po jednání s panem R.
Maryškou ohledně nebytových prostor v čp. 490 dojde k přepracování a zjednodušení návrhu
včetně konkrétního doplnění termínů nutných úprav dokončovacích prací. Projednán byl
úmysl pronájmu nebytových prostor v Besedě a termín přijímání žádostí byl stanoven do 31.
března. Zahájení pronájmu bylo určeno k 1. červnu. Volný byt v čp. 20 byl pronajat panu R.
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Paldusovi. V domu bude provedeno místní šetření v záležitosti ukládání a používání paliva.
2. března radní postoupili zastupitelům k vyjádření záměnu logistiky areálu na pozemcích č.
668/2 a 670/1 v katastru Rychnova, o které má zájem ALFASPED LOGISTIK, s.r.o. a
JABLOTRON, a.s. Libereckému kraji, odborům životního prostředí a zemědělství. V další
části byli přítomní seznámeni s odjezdovými změnami linek městské dopravy a se žádostí o
pronájem Besedy a majetku města v nebytových prostorách tohoto zařízení. Rozhodnuto bylo
i o odpisu dvou set šedesáti korun vzhledem k tomu, že není znám pobyt dlužníka.
Mysliveckému sdružení Dolina bylo povoleno kácení stromů na pozemku č. 33 a 1389/1
Pelíkovice a částečně i na místním hřbitově. MěÚ projedná s paní Nedobovou další koncepci
vzhledu stávajícího hřbitova z roku 1932. Příspěvkové organizaci města bylo uloženo
doplnění odpisového plánu materiálů za rok 2014. V období letních prázdnin bude školka
uzavřena v termínu 16. 7. – 15. 8. včetně. Radní rozhodli o vyhlášení konkurzního řízení na
funkci ředitele příspěvkové organizace. Přihlášky podají uchazeči do 11. 4. Uvolněný byt
v pečovatelském domě byl pronajat. Smlouvu na nebytové prostory v čp. 490 prověří právník.
Rada doporučila městu kontaktovat majitele pozemku č. 239 Rychnov ohledně příjezdu
vozidel k zadní části AL SOLID.
31. března bylo radními uloženo městskému úřadu, aby připravil fotodokumentaci umístění
opěrné zídky u domu v Ještědské ulici jako přílohu k žádosti majitele nemovitosti o
spoluúčast města při její opravě. Místostarosta podrobně informoval přítomné o přípravě
smlouvy o pronájmu pastviny pro koně na Pelíkovicích na parcelách č. 1353/2 - 3, 1320/1 a 3,
stejně jako na č. 1319/1 na území Pelíkovic a Rychnova. Radní se vyjádřili kladně ke zřízení
provizorního přejezdu přes pozemky města při úpravách vysokého napětí na Radoňovicku
v souladu se žádostí prováděcí firmy SAG ELEKTROVOD. Podmínkou je řádné předání a
převzetí pozemků, na nichž úpravy proběhnou, a to z obou stran. Schváleno bylo zřízení
komise pro výběr a jmenování nového ředitele příspěvkové organizace města. Radní uložili
městskému úřadu připravit na zasedání zastupitelstva návrh společného postupu při
prodlužování vodovodních řadů, kanalizace a plynu včetně nákladů v ulici Požárnické, a to
v souladu s průběhem a závěry z jednání manželů Kozáčikových ve SČVAK Liberec. Dále
byl MěÚ pověřen přípravou návrhu alternativ v souvislosti se zachováním existence
lyžařského vleku Na Zálesí. Připraven bude i rozpočet na provozování a udržování. Město
předloží přehled návštěvnosti na vleku a počet dnů jeho využívání. Kladně byl přijat návrh na
provizorní přemostění Mohelky při výstavbě domu Společnost Mlýnská, s.r.o. Rozhodnutí
nenahrazuje povolení příslušného správního úřadu. V případě rekonstrukce vodovodní sítě
v oblasti ulic Sokolská, Wolkerova, Tyršova, Topolová, Lesní, Brusičská a Husova musí dojít
po ukončení prací k opravám komunikací v celé jejich šíři. Nebylo připomínek
k dodatečnému povolení ke zvláštnímu užívání komunikace Mlýnská při opravě havárie
plynové přípojky. Mgr. Čeňková upozornila na neprovedené opravy chodníků při havárii
vody v ulici Ještědská a po výkopech pro veřejné osvětlení na náměstí. V části různé
upozornil starosta na skutečnost, že Komise pro nakládání s majetkem státu rozhodla o
bezúplatném převodu parcely č. 275 a 276 Rychnov do majetku města a dále, že město
neuspělo se žádostí na dotaci při zřízení městského kamerového systému. Garážový prostor
MěÚ nebude pronajímán, ale využit ke garážování nového dopravního prostředku města.
Radní se rozhodli o přidělení uvolněného bytu v pečovatelském domě města novému zájemci.
Doporučeno bylo lepší umístění pouličních lamp. Stávající systém nahrává zlodějům.
V areálu Libereckých kotláren Hölter, s.r.o. se dosud nachází kovová socha zvířete, která byla
zkonstruována pro Dakar. Z jednání vzešlo doporučení umístit ji v areálu města.
14. dubna se radní rozhodli podat žádost na dotaci na zateplení sportovní haly. Tankovací
zónu pro Rallye Bohemia byla na základě žádosti organizátorů umístěna na komunikaci
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„červený dům“ Na Hranici ke kostelu svatého Václava. Přítomní se přiklonili k žádosti Bc.
Huška k nákupu permanentky o hodnotě pěti set korun v návaznosti na celostátní tenisový
turnaj O pohár rychnovského Lendla, ale vyslovili obavy, aby nebyla zneužita i mimo
turnajová utkání. Státní fond pro životní prostředí podal informaci, že je možno čerpat dotaci
k zabezpečení místních komunikací při bleskové povodni a jejím poničení prostor u manželů
Fučíkových. Podmínkou je provedení geologického posudku. MěÚ bylo uloženo, aby zajistil
odborný posudek na odkup zařízení bytu v čp. 537, jehož majitel odchází do pečovatelského
domu. Radní schválili pronájem části pozemku č. 239 Rychnov společnosti Al Solid a
doporučili v tomto smyslu upravit smlouvu, která byla původně uzavřena na celý pozemek.
Radní vyslovili souhlas se žádostí AMK ATESO AČR Jablonec nad Nisou s konáním 2. kola
Mistrovství ČR ve slalomu minikár na Dobré Vodě 26. června včetně uzavření části silnice
III. třídy III/2879 pro objízdnou trasu závodníků. Přítomní souhlasili s tím, že nové
zájemkyně o pronájem Besedy se dostaví na příští jednání. Panu Kuchyňkovi byla
s podmínkami povolena výstavba pergoly na pozemku č. 1081/1 až k hranici pozemku
č.1081/3. Do konkurzu na místo ředitele školských zařízení města byly přijaty čtyři žádosti. O
uvolněný byt v čp. 490 projevilo zájem šest občanů. Přednost byla dána dvojici J. Šikola a S.
Binderová.
28. dubna radní rozhodli o odkoupení vybavenosti bytu v čp. 537 za 10 704,- Kč. Město
převezme záštitu nad sportovní akcí I. svatováclavský půlmaratón. K dispozici budou místní
komunikace, ale bez uzavírek, dále potřebná technika města pro tisk startovních a
výsledkových listin i sociální zařízení. Radou bylo vzato na vědomí konání výtvarného
sympozia se zahraniční účasti sdružením Bezmezer o.s. Město jim umožní vylepení plakátů a
umožní bezplatnou propagaci v Rychnovském zpravodaji a dá k dispozici plochy podchodu u
nádraží. Finančně konání sympozia nepodpoří. Radní uložili městu připravit smlouvu na
pronájem prostor Besedy včetně prostor bowlingu novým zájemcům. Pronájem má činit
osmnáct tisíc měsíčně, a to s účinností od 1. srpna roku. Přítomní se ztotožnili se žádostí paní
H. Bosi o pronájem nebytových prostor v čp. 167, kde by žadatelka provozovala denní
občerstvení. Zkušební doba byla určena na půl roku. Přítomní se rozhodli zatím odložit
schválení nové smlouvy s EKO-KOM, o.s., do zjištění stanovisek Svazu měst a obcí
Severočeského kraje. K žádosti projekční kanceláře Atelier 4 z Jablonce nad Nisou na
odkanalizování zamýšleného areálu firem JABLOTRON a ALFASPED bylo rozhodnuto vést
kanalizační stoky v místech již dříve určených. Inženýrské sítě musí být dimenzovány i na
případnou výstavbu domů v příslušné lokalitě. Radní odhlasovali žádost Krajského úřadu
Libereckého kraje k případnému vydání licence na provoz zvláštní autobusové linky po trati
Liberec – Jablonec – Rychnov – Hodkovice pro přepravu zaměstnanců firmy MONROE.
K žádosti Ing. Z. Hudce o zastřešení parkovací prostory s povolením menší hranice než dva
metry od průchozího chodníku nebylo připomínek. V návaznosti na návrh firmy WARMIS,
s.r.o., na dodávku tepla pro městská zařízení radní uložili MěÚ doplnit zadávací podklady
soutěže o nutné technické specifikace s odlišením cen od 1. 9. 2014 a nově od 1. ledna 2015.
Členové rady se seznámili s negativním stanoviskem České geologické služby Liberec
k dotaci na opravy sesuvu v Lužické ulici. Padly připomínky, do jaké míry byly odstraněny
nedodělky a závady na veřejném osvětlení, při opravách chodníků a prostor po jiných
výkopech. Na akci pálení čarodějnic bylo doporučeno zajistit mobilní sociální zařízení.
28. dubna radní projednali žádost paní A. Suré na pronájem pozemků pro pastvu a rozhodli
zveřejnit úmysl pronájmu požadovaných pozemků č. 658/21, 655, 656 a 657/2 v katastru
Rychnov na úřední desce. Starosta informoval o možnostech pachtu nebytových prostor po
zařízení a vybavení v návaznosti na možnost tohoto kroku v souvislosti s nájemní smlouvou
v Besedě. MěÚ začlení do smlouvy na nájem připomínky radních a seznámí s nimi žadatelku
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slečnu Česlovou Petru. Přítomní vyhověli žadatelce J. Havrdové o pronájem sociálních
zařízení u lyžařského vleku Na Zálesí. Jmenovaná zaplatí spotřebovanou vodu a elektrickou
energii v částce 300,- Kč měsíčně od 31. 10. Odložena byla žádost o trvalé bydliště p. M.
Lindtrada v domě čp. 577 až do vyjasnění podmínek pro bydlení. Radní spolu se zastupiteli
pronajali volný byt v čp. 537 paní A. Polešové (šest žadatelů). Starosta informoval na zásadě
informace Arcidiecézní charity Praha o vyřazení stávajícího dítěte z projektu Adopce na
dálku. 26. května vyslovili radní souhlas s vydáním rozhodnutí pro zvláštní užívání
komunikace Sokolská v návaznosti na realizaci kanalizační přípojky, o kterou požádal
starosta města. Městu bylo uloženo, aby zajistilo pro opravu opěrné zdi u domu čp. 23
v Ještědské ulici koše s kamením. K žádosti o zřízení plotu před domem čp. 210 nebylo
připomínek stejně jako k dokumentaci SČVK Liberec na provádění stavby vodovodního řadu
a rekonstrukcí na pozemcích města č. 1449/2, 1437, 1356, 1339, 1320, 15/3 a 1280 v katastru
Rychnov. Firma Z. Dvořák provede výměnu vodoměrů v bytech města. Otázka bytu v čp. 537
bude projednána na společném zasedání rady a zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že smlouva
na dodávku elektrické energie do zařízení města končí 30. září, bylo město pověřeno
vypsáním nového výběrového řízení. Zájemkyně o pronájem Besedy byla vyzvána
k předložení zamýšlených investic do nebytových prostor v čp. 68. Radní doporučili jejich
předložení do 1. června. Přítomní diskutovali k otázce současného stavu prostor bowlingu. Do
zastupitelstva byla přeložena žádost Obecního úřadu Pulečný o kooperaci při měření rychlosti
v Pulečném a Rychnově. Do města přišlo pozvání z Gromadky na 15. 6. Radní jednali o
případné účasti cimbálové skupiny D. Kotlára a dětí ze základní školy. Doporučili zvážit
pozváni žáků z Jablonce nad Nisou, kteří se zúčastnili soutěže v předvádění kramářských
písní. Tam ale vystupovali, jak mnohým známo, celkem úspěšně i žáci naší školy. Pan R.
Maryško byl vyzván, aby do 4. června uzavřel s městem smlouvu na pronájem nebytových
prostor v čp. 490. V případě jeho nezájmu bude zveřejněn úmysl pronájmu na úřední tabuli.
Přítomnými bylo rozhodnuto o instalaci bezpečnostní kamery do budovy kabin a okolí
v prostoru hřiště na kopanou. Práce provede firma SPZ Kučera.
4. června radní schválili uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 68 na pětileté
období. Nájemce rozhodl do těchto prostor investovat cca 200 – 280 tisíc. Smlouva byla
doplněna o podmínky výpovědní lhůty v případě neplnění finančních závazků nájemců vůči
majiteli zařízení. Do funkce staronového ředitele školských zařízení města byl na základě
konkurzního řízení vybrán a radou potvrzen Ing. P. Sacher.
16. června radní na základě žádosti obyvatel ulice Nová rozhodli o instalaci dopravního
zrcadla do zatáčky u prvního panelového domu. Paní Suré byl schválen pronájem pozemků a
jejich částí pod čísly 6581/2, 6571/2, 656 a 665 v katastru Rychnov na období 1. července až
28. října za 2,- Kč/metr čtverečný. Přítomní neměli připomínek k žádosti společnosti ENPRO
ENERGO ohledně vedení nízkého napětí v oblasti Liščí Jámy. Stejným způsobem prošla
žádost o zvláštní užívání komunikací Ještědská, Příkrá a Údolní v návaznosti na výstavbu
inženýrských sítí pro logistický areál ALFASPED LOGISTIC, s.r.o. a JABLOTRON
ALARM. Stejně bylo naloženo s požadavkem na rekonstrukci kanalizace a vodovodu
v ulicích Tyršova a Brusičská pro firmu SČVK Liberec. Rada zrušila soutěž na opravy sesuvu
půdy v Lužické ulici, při které došlo za bleskové povodni. Starosta byl pověřen, aby hledal
řešení požadovaného vyjádření od geologů s cílem obnovit jednání o dotaci a vypsat novou
soutěž. Občanu M. Lindtradovi z NSR byl povolen pobyt v čp. 577. Radní uložili městu
zajistit nabídky dodavatelů na provedení podkladních vrstev in-line dráhy u tréninkového
hřiště. Odcházející vedoucí pracoviště mateřské školy paní Z. Křivancová obdrží za obětavou
a náročnou práci 27 000,- Kč pedagogické odměny. Z pěti žadatelů o byt v čp. 537 byla dána
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přednost paní A. Koňákové. Vedení SČVK Liberec upozornilo, že do doby dokončení
rekonstrukce čističky odpadních vod nebudou ve městě povolovány přípojky do systému.
30. června byla bez připomínek přijata informace o plánované výstavbě nových odběrných
míst ČEZ na pozemku č. 721/1 Pelíkovice. Přítomní stanovili Z. Lulákovi výši splácení
nedoplatků za služby. Schváleno bylo přijetí daru kopírovacího stroje CANON z vyřazené PC
TRW pro místní příspěvkovou organizaci. Novým nájemcům Besedy radní povolili v zařízení
provozovat TIPSPORT. Radní na doporučení komise pro výběrová řízení rozhodli zrušit
stávající soutěž na opravu vnějšího pláště schodiště u pečovatelského domu a vypsat novou.
Dokumentaci pro kanalizační řad v Lužické ulici připraví P. Schneider. Dostavbu
víceúčelového areálu radní svěřili firmě L. Schmidt, provoz místních kotelen zajistí firma
WARMIS, s.r.o. V rámci pražské arcidiecezní akce Adopce na dálku bude městem nově
podporován další indický chlapec. V Ještědské ulici a v ulici Komenského budou pokáceny
potenciálně nebezpečné stromy a dřevina nabídnuta zájemcům. Stromy se nacházejí na
parcelách č. 821 a 120/1 v katastru Rychnov. Radní rozhodli o vyčlenění jedné strany
Rychnovského zpravodaje v měsíci září o formátu á 4 pro jednu každou kandidující politickou
stranu nebo uskupení pro volební agitaci. Přítomní schválili úpravu plochy před
zahrádkářskou klubovnou (pokos trávy), o kterou požádalo občanské sdružení Bezmezer
v návaznosti na konání I. mezinárodního sympozia se zaměřením na krajinomalbu. Bez
připomínek byla přijata žádost Lesů ČR na odstranění havarijního stavu opěrné konstrukce a
propustku lesní cesty proti hodkovické vodárně v katastru Pelíkovic. Radní v rámci
vypracovaných dotačních titulů Libereckého kraje pověřili město, aby požádalo o dotaci na
přístavbu požární zbrojnice, konání sportovních akcí a na zkvalitnění dopravního značení
města. Bez připomínek byla přijata informace o schválení komplexních pozemkových úprav
v katastrech Rychnov a Pelíkovice.
14. července byl vysloven dodatečný souhlas se zvláštním užíváním komunikaci U Dubu
z důvodu kladení telefonního kabelu. Radní odmítli finanční pomoc při vydání knihy
Devatero řemesel víly Iseríny. Významným rozhodnutím bylo zařazení aleje okolo cesty od
kostela ke křižovatce Na Hranici do seznamu významných lokalit Libereckého kraje. Město
zajistí realizaci soutěže na ošetření stromů v aleji. Opravou vnějšího schodiště
v pečovatelském domě rada pověřila firmu IMSTAV, s.r.o. Podmínkou pro zahájení prací je
uvolnění financí z rozpočtu města zastupiteli. K nové smlouvě se společností EKOKOM
požádali radní o doplnění materiálu, který postihne rozdíly se smlouvou stávající. Předseda
finančního výboru požádal o upřesnění podílu při vyasfaltování části komunikace v Sokolské
ulici. Bylo zjištěno, že pouze její část u restaurace U Kalicha, která je majetkem města,
hradilo město, zbytek majitelé domů. Radní se shodli, že je třeba pro MěÚ zakoupit nové
vlajky. Při společném jednání se zastupiteli bylo stanoveno pořadí přidělování bytů v čp. 569.
Město bylo pověřeno zveřejněním úmyslu pronájmu bytu 2 + 1 v čp. 167.
28. července vzali radní na vědomí informaci o havarijním stavu podlahy v hale. Nepřijata
byla nabídka pana K. Jiroše na odkoupení zařízení jeho bytu v čp. 167 za 10 tisíc. Po diskusi
došlo k souhlasnému vyjádření o ukončení podnájmu 2 + KK v čp. 800 mezi městem a panem
Palou. Město zveřejní informaci o úmyslu prodeje družstevního podílu ve výše zmiňovaném
čp. 800. Po projednání variant dojde k rozhodnutí o místě parkování u řeznictví a
samoobsluhy. Starosta byl pověřen podpisem smlouvy o pořízení zadávací dokumentace
k zateplení Besedy s Ing. Simonovou. Dokumentace je podmínkou pro získání dotace na akci
od Státního fondu životního prostředí ČR. Výběrová komise doporučila, aby realizaci osázení
západní strany náměstí provedla firma EKOFLORA Liberec, s.r.o. a to po uvolnění
příslušných financí zastupitelstvem, což radní akceptovali. Město připraví ke zveřejnění
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nabídku na likvidaci vzrostlé zeleně tamtéž. Radou byla podpořena žádost nájemce čp. 68 o
podnájem části restaurace pro TIPSPORT, s.r.o., který zde chce provozovat terminál
sázkových her. Radní vyslovili souhlas s pokácením tří pěkných vzrostlých smrků před
budovou školy na Ještědské ulici, pozemek č. 747, a to do konce srpna. Zdůvodnění se opírá o
poškozování fasády a zastínění oken školy. Lesy ČR vyzvaly město k uzavření smlouvy
nájemní na pozemky v prostoru Na Zálesí v místech, kde se nachází vlek. Diskutována byla
opět otázka jeho provozování v našich podmínkách s přihlédnutím k vývoji zimního počasí
v posledních letech.
11. srpna rada kladně rozhodla v záležitosti oplocení pozemku č. 411 Rychnov. Novým
dodavatelem elektrické energie pro zařízení města se stala na doporučení komise pro
výběrové řízení EUROPE EASY ENERGY, a.s. Radní vyslovili souhlas s přeložkou vedení
vysokého napětí na pozemcích města č. 675/2, 668/1, 2459/10, 608/31, 668/1, 2459/10,
608/31, 668/29, 2459/1, 668/22260/1 a 2260/6 vše na katastru Rychnov, a to na základě
žádosti firmy ELIPROM, s.r.o. Pověřili úřad zjištěním možností na pozemku 658/1 - 2. Městu
bylo uloženo, aby pro zastupitele připravilo návrh na vypsání podmínek soutěže pro stání aut
před samoobsluhou a řeznictvím. Přítomní rozhodli o uzavření nové smlouvy s firmou
EKOKOM, jež vychází z nového zákoníku a pokynu Ministerstva životního prostředí ČR.
Podpořena byla žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR o prodloužení územního rozhodnutí na
stavbu R 35 v prostoru „rádelského mlýna“ - I. etapa. Městskému úřadu bylo uloženo, aby
vypracoval návrh na odkanalizování ulice Lužické a zveřejnil úmysl pronájmu části pozemku
č. 1819 Rychnov, kam chce žadatel umístit úly. Radní požadovali upřesnění požadovaného
prostoru. Byl vysloven souhlas s napojením sjezdu z parcely č. 1514/3 na pozemek č. 105/74
v katastru Rychnova. Firmě ŠINDY, a.s., umožnili radní vstup na pozemek č. 581 Rychnov
v souvislosti s rekonstrukcí původní trasy optického kabelu O2.
25. srpna se rada seznámila s přeložkou vysokého napětí u kruhového objezdu, kterou provádí
firma ELIPROH, a.s. a potřebou vyhotovit novou žádost. V čp. 167 dojde k vypracování nové
smlouvy s pronajímatelkou nebytové prostory, která se bude týkat instalace a provozu
terminálu SAZKA a jejího zařízení, jež bude umístěno na příslušnou budovu. Schválen byl
dodatek ke smlouvě o odpadech s firmou EKOKOM. Radní rovněž projednali přímo se
žadatelem další podrobnosti o umístění úlů v Husově ulici a upozornili na nutnost jejich
zabezpečení. Přítomní uložili městskému úřadu zveřejnit úmysl výpůjčky budovy čp. 570.
Případná vzájemná výpůjčka pozemků u čp. 68 bude schválena TJ Spartak ZEZ do 30. 6.
2015. Rozhodnuto bylo o výši nájemného v Besedě v souladu s příslušnými předpisy. Rada
vypověděla nájemní smlouvu na pronájem zahrady na pozemku č. 1055/1, neboť město není
jeho vlastníkem. Pokácený smrk před školou v Ještědské ulici bude použit jako vánoční strom
města. Město vyzve firmu MACHALA k doplnění nabídkové ceny na nákladní automobil
s posypovým zařízením. Firma LIVOR, která podala přihlášku do akce Snížení energetické
náročnosti v čp. 68, musí podat vysvětlení k některým otázkám diskutovaným v radě.
Vyslovena byla připomínka ke kvalitě prováděných oprav na mostku ke KOTLÁRNÁM
HÖLTER, kde se za deště hromadí kaluže vody. V Lužické ulici nebyly dosud vyčištěny
zanesené propustky. Chodníky nejsou řádně ošetřovány postřiky, dochází k jejich prorůstání
trávou. Plná shoda nepanovala se závěry výběrové komise na rekonstrukci čp. 506. MěÚ zruší
soutěž na opravu střešního pláště knihovny a vypíše novou. Město bylo rovněž pověřeno, aby
si vyžádalo od firmy I. JIZERSKOHORSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST, s.r.o. dílčí údaje k
zabezpečení svahu v ulici Lužické.
8. září rozhodli radní o výpovědi z nájmu v bytě čp. 569 pro porušení povinností zvláště
závažným způsobem. Probrali nájemní smlouvy na byty města, které jsou uzavřeny do konce
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roku. Do 31. 12. nedojde k navyšování nájemného z bytů stejně jako z nebytových prostor.
Přítomní pověřili pracovníky úřadu zveřejnit soutěž na rekonstrukci volného bytu v čp. 167 a
rozhodli, že stejné práce v čp. 506 provede firma L. SVÁČEK, zimní údržbu města pak firma
Machala, zateplení čp. 68 na základě doporučení výběrové komise firma EVOSA, s.r.o.
Průzkum kvality zeminy, která bude sloužit k zásypu v Lužické ulici, prověří a podá zprávu I.
JIZERSKOHORSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST, s.r.o. Radní znovu jednali o možnostech
umístění včelínů na pozemku č. 1819 Rychnov. Žádost o povolení kanalizační přípojky přes
pozemky města přenechali na rozhodnutí zastupitelům. K dokumentaci na akci Lesní cesta
Dobrá Voda – Rádlo nebylo připomínek stejně jako k instalaci telekomunikačních zařízení na
čp. 490, čp. 171 a čp. 173. Pronajat byl byt v čp. 167.
22. září prošel bez připomínek kronikářský zápis za rok 2012. K číslování prodeje pozemků
ve městě do knihy nemovitostí dojde teprve po schválení komplexních úprav pozemkových.
Radní uložili městu, aby projednalo s vedením školských zařízení využívat při zimním
lyžařském výcviku žáků místní vlek Na Zálesí. Žádost o vrácení zálohy za pozemky č. 139,
141 a 142 Rychnov byla postoupena zastupitelstvu k rozhodnutí. Žádost o ukončení pronájmu
sociálních zařízení u vleku neprošla. Opět byla diskutována otázka nájemní smlouvy na
pozemky pod lyžařským vlekem, na které trvají Lesy ČR. Smlouva bude provedena na zimní
a případě i letní období. Firma STRABAG, s.r.o. zabezpečí místo I. JIZERSKOHORSKÉ
STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI, s.r.o. prostory sesuvu po bleskové povodni na pozemcích č.
330/3, 337 a 336/1 v katastru Rychnova.
6. října byl přečten dopis, ve kterém Krajská správa silnic Libereckého kraje přislíbila včasné
provádění údržby zeleně na kruhovém objezdu u kostela. Ing. M. Vágner doporučil, aby práce
byly přebírány pracovníky města. Kontejnery na separovaný odpad budou na vlastní náklady
žadatele přesunuty na zpevněné stání v ulici Brusičské. Zastupitelům byly převedeny žádosti
na termín uzavření kupní smlouvy na pozemek č. 1055/110 Rychnov a rozhodnutí ve věci
prodeje části pozemku č. 31 Rychnov. Byt v čp. 506 bude nabídnut k pronájmu až po
provedené rekonstrukci. Na základě revizní zprávy kotlů v mateřské škole, které jsou staré
devatenáct roků, ale jsou stále funkční, rada zamítla vypsání soutěže na nové. Přesunuty byly
finance z položky č. 5011 do položek č. 5163 a 5167. Přítomní zamítli žádost o vyhlášení
buku na parcele č. 648/3 za památný strom města. Náčelník MO PČR poručík Binder bude
odměněn medailí za věrnost městu a věcným darem ve výši 2000,- Kč.
20. října účastníci schůze rozhodli, že se jednání v záležitosti vleku Na Zálesí zúčastní i pan
V. Rakouš. Bez připomínek prošla dokumentace k rekonstrukci vodovodu v prostoru Zálesí –
Košovy a provozování veřejné linkové dopravy osob na lince Jablonec n. N. – Rychnov –
Hodkovice od 14. prosince. Neprošel převod financí na opravu nátokových jímek, stejně jako
rozhodnutí o pronájmu nebytových prostor v čp. 490. V části různé přítomní řešili otázky
úklidu kolem rekonstruovaného mostku v Tovární ulici, odstranění nadměrného množství
dopravních značek v ulici Ještědská a dále kontrolách automatů v Besedě.
Nová rada města ve složení Bc. T. Levinský, Ing. M. Vágner, RNDr. T. Vagai, Ing. K.
Kalinová PhD. a Bc. J. Benešová se sešla k prvnímu jednání 12. listopadu. Schváleny byly
termíny jednání zastupitelských sborů města. Sbor pro občanské záležitosti bude pracovat ve
stejném složení jako dosud. Odložen byl zatím návrh na předsedu komise pro výběrová řízení.
Rada města odvolává z komise prevence kriminality Ing. F. Chloubu a zároveň jmenuje členy
komise prevence kriminality ve složení: Bc. T. Levinský, Ing. M. Šikola, Mgr. Bc. J. Bursa, J.
Hauer a manažera prevence kriminality Mgr. Bc. M. Švarce. Bez připomínek prošla
dokumentace na rekonstrukci ČOV obdobně jako na skladování síranu železitého (obojí na
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základě žádosti SČVAK Liberec). Jednáno bylo o nátokových jímkách v prostoru Na Hranici.
Ty však již byly vyčištěny pracovníky města. Přítomní rozhodli o způsobu proplácení havárek
do výše cca 60 tisíc. Schváleno bylo uzavření nájemní smlouvy s Lesy ČR, majiteli pozemků
v prostoru lyžařského vleku. Projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení na rozšíření
kanalizace Údolní – Lužická zpracuje za 13 tisíc Ing. Z. Hudec. Rada projednala a schválila
způsob ukládání diskusních příspěvků na webové stránky města. Úpravy stránek budou
provedeny do 31. 1. 2015. Přítomní byli informováni o zahájení inspekce orgánu životního
prostředí zaměřené na ukládání zeminy v bývalém lomu a rozsahu zimní údržby. Odložen byl
návrh směrnice na pronájem bytů v majetku města.
27. listopadu bylo uloženo panu J. Dostálovi, který je zodpovědný za zimní údržbu ve městě,
aby aktualizoval nařízení rady 1/2008 o rozsahu, způsobu a lhůtách čištění silnic a schůdnosti
místních komunikací v zimním období. Přítomní rozhodli o nutnosti zakoupit posypové
zařízení k příslušenství zametacího auta města. Radní se vyjádřili k vystoupení souboru
Hradišťan a rozhodli o uzavření další smlouvy na 29. května příštího roku. Na jednání
Dopravního sdružení Jablonecka byl delegován Ing. František Chlouba. V další části schůze
za přítomnosti ředitele školských zařízení města byly diskutovány otázky související
s činností výchovných a vzdělávacích zařízení (například činnost odloučeného pracoviště
mateřské školy v Pulečném, počty žáků školských zařízení, příspěvky ze života školy pro
Rychnovský zpravodaj a internetové stránky, lyžařský výcvik dětí atd.). Vzhledem k novému
materiálu o odměňování pedagogických pracovníků bude plat ředitele příspěvkové organizace
projednán na další schůzi rady. Radní rozhodli o složení komise pro výběrové řízení, kterou
povede pan Hašek a komise bude pracovat ve složení J. Menhart, K. Bednářová, J. Pelant a J.
Kovařík. Svatební obřady byly určeny na první a třetí sobotu v měsíci v prostorách obřadní
síně města. Došlo k revokaci usnesení rady města 186/108/14 a rozhodnuto schválit smlouvu
o výpůjčce pozemků č. 564, 563, 562 a 561 (katastr Rychnov) mezi městem a TJ Spartak ZEZ
Rychnov a budovy čp. 570 na dobu patnácti let za podmínky výpůjček uvedených pozemků.
Prošla smlouva o dílo na administraci projektu na snížení imisní zátěže ve městě v aplikaci
benefitt s Ing. J. Šimandovou, PhD. Na vědomí byl vzat vstup firmy EMSL, s.r,o., která
pracuje pro ČEZ, na pozemek číslo 277/1 – 2 Rychnov. Došlo k překročení nákladů na
velkoobjemový kontejner na separovaný odpad. Uloženo bylo, aby pro občanskou veřejnost
město připravilo pravidla pro ukládání nadlimitních odpadů, pro radu informaci o finančních
nákladech pořízení městské váhy. Radní rozhodli o proplacení provedených úprav
rekonstruovaného mostku v Tovární ulici a o zřízení sjezdu na místní komunikaci z pozemku
č. 1714 Rychnov s podmínkami. Před ukončením pracovní smlouvy technika místního
hospodářství městský úřad vypíše dle rozhodnutí rady výběrové řízení na nového. Občan Eder
byl informován, že na základě předchozího příslibu proplatí přesun kontejnerového stání
osobně. Na vánoční strom města byla zakoupena nová výzdoba.
1. prosince rada diskutovala s kulturní pracovnicí Mgr. M. Strnadovou o kulturních akcích ve
městě. Bylo konstatováno, že počet koncertů je příliš široký a paradoxně se občas kryje
s jinými akcemi. V příštím roce ve městě vystoupí Traband, trvalý zájem je o Hradišťan. Bylo
doporučeno konat v roce čtyři hudební koncerty, zajistit dvě divadelní představení a šest akcí
pro důchodce. Kritice byl podroben obsah městského časopisu. Uzávěrka příspěvků pro něj
byla určena na dvacátý den v měsíci. Proběhla diskuse o nákladech na vlek v novém zimním
období, výši cen na motohodinu provozu rolby a cenách jízdného. Vzhledem k havárii na
propustku u čp. 105 nebude zadáváno výběrové řízení na jeho opravu. Ing. F. Chlouba
předložil návrh na dotaci k pořádání II. ročníku půlmaratónu sv. Václava. Schválena byla
nová směrnice k pronajímání bytů města od 1. ledna 2015. Přítomní se seznámili s materiály
k hodnocení ředitele příspěvkové organizace města. Místostarosta připraví návrh na stanovení
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ředitelova platu, který bude projednán na schůzi v lednu 2015. V této části bylo přijato
rozhodnutí o vypsání výběrového řízení na nového právníka, který by poskytoval právní
služby městu. V prostoru u viaduktu by mělo dojít k výstavbě skateparku. V návaznosti na to
byl starosta pověřen, aby jednal s ředitelem školských zařízení o volnočasových aktivitách
žáků. V závěru jednání došlo k aktualizaci nařízení o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování
závad na místních komunikacích. Příslušný pracovník města prověří způsob vytápění bytů
v čp. 506.
15. prosince se přítomní vyjádřili ke způsobu zadávání zakázek malého rozsahu. Závěry
budou zařazeny do návrhu směrnice. Radní doporučili zakoupení nástavby posypového
zařízení pro zametací stroj a s jeho proplacením počítat v rozpočtu města na příští rok. U nově
zakoupeného univerzálního nosiče LADOG G 129 K2 byla stanovena odpisová doba dvacet
let. Schválen byl pronájem občerstvení u lyžařského vleku Na Zálesí. Přítomní se kladně
vyjádřili k informaci Ing. F. Chlouby o podání žádosti na dotaci z prostředků Libereckého
kraje na svatováclavský půlmaratón v roce 2015. Stání v garáži města bylo zatím pronajato
pánům J. Dvořákovi a J. Vošvrdovi - jednomu každému po 710 korunách. Město poskytne
dar 10 tisíc pro Centrum zdravotně postižených v Jablonci nad Nisou. Byla schválena
směrnice pro odměňování ředitele příspěvkové organizace. Přítomní rozhodli o zákazu
pochůzkového podomního prodeje v katastru města. Vyhověli žádosti Autoklubu Bohemia
Sport s uzavírkou silnice III. třídy pro Rallye Bohemia 2015. Pan J. Drobník byl pověřen
přípravami lyžařských stop v okolí města v roce 2015. Po dopracování a upřesnění bude do
rady předložen ceník a zóny pro stánkový prodej v centru města. Město bylo pověřeno
vypsáním výběrového řízení na Strategický plán rozvoje města, dále přípravou projektové
dokumentace na výstavbu víceúčelového areálu ve městě a přípravou právních podkladů pro
vrácení zálohy za pozemky č. 139, 141 a 142 v katastru Rychnova.
Poslední zasedání roku bylo konáno 18. prosince. Radní rozhodli důsledně trvat na slibu pana
Edera o přemístění kontejnerů a odmítli platit vícenáklady, jak jmenovaný požadoval ve své
žádosti. Na radě bylo konstatováno, že všechna usnesení byla splněna s výjimkou části těch,
jichž splnění je podmíněno druhou stranou. Starosta byl pověřen, aby informoval majitele
pozemku u domu čp. 105 o stavu propustku v Lužické ulici. S představiteli Pulečného
projedná předurčenost zásahu naší jednotky SDH v jejich obci. Stávající řešení na zásah
kokonínských hasičů je nelogický. V závěru stanovili radní pořadník zájemců o volný byt
v čp. 569. Jako první byla určena A. Chloubová, dále pan P. Bárta a H. Topinková. Po
vyčerpání programu pokračovalo jednání spolu se zastupiteli.
Počasí roku v našem městě
Počasí v našem městě v prvních dnech roku 2014 připomínalo všechno jiné než chladný
leden. Místo mrazů a sněhu ranní teploty pravidelně dosahovaly kolem + 3° C, denní pak i
dvojnásobku. Bylo mlhavo, v některých dnech vše spělo k inversím. Až přímo neskutečných
17° bylo ve dne za jasné oblohy 6. a 7. ledna. V následujících deseti dnech při polojasné až
zatažené obloze ráno poklesly teploty k – 2°. Přes den teploměr ukazoval + 3° až + 5° C. 18.
ledna začala série dvou jasných dnů. Ráno se objevovala teplota kolem 0°, za dne kolem 10° a
na slunci mírně nad 20° C. Lidé se procházeli a plně vychutnávali nezvykle pěkné počasí. Pak
se znovu obloha zakabonila. Od 22. ledna začalo mrznout. Příliv chladného vzduchu od
severu srazil ranní maxima až k – 15°, přes den se teploty pohybovaly od – 3° do – 7° C.
Dokonce i drobně sněžilo. 27. a 28. ledna bylo vskutku zimně. Teploty se stále držely
v záporných hodnotách i ve dne. Ležela dokonce i vrstvička sněhu. Jak známo, že mrazy jsou
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vždy střídány oteplením. To probíhalo až do konce měsíce. V jeho poslední den přišla obleva,
která prakticky zlikvidovala beztak sporadicky ležící sníh.
Únor pokračoval v tom, co ukázaly poslední lednové dny. Ale 3. a 4. února celou republiku
zakryly ledové škraloupy. Ležely nejen na silnicích, ale i kolejích, trolejích, pokryly
chodníky. Doprava byla doslova ochromena. V našem městě však nebyly problémy tak veliké
jako například ve vnitrozemí. Na stráních se dokonce zabělaly vločky sněhu. 7. února však
byly již + 3° C, přes den zhruba dvojnásobek. Pak se obloha zakryla souvislou oblačností,
objevily se mlhy. 12. a 13. února poněkud přituhlo, ráno se na teploměru objevilo – 5°, přes
den opačná hodnota. Ze zatažených dnů vybočil pouze 17. a 18. únor, kdy bylo jasno a klidno.
Ráno sklouzly teploty mírně pod nulu, přes den dokonce k + 10°. V následujících dnech
převažovala vysoká oblačnost, která přecházela v polojasno. Ráno byly mrazíky do – 4° C, ve
dne kolem + 12°, na slunci dokonce překvapivých + 25°. Zvláště krásně bylo 23. – 24. února.
Teplo a pohoda pak přetrvaly až do konce měsíce.
První dny měsíce března přinesly polojasné až jasné počasí s ranními teplotami kolem 0°, za
dne ve stínu přibližně s 10° C, na slunci opět vysoko nad 20°. Od 3. března teploty poněkud
klesly. Polojasné dny po 7. březnu charakterizovaly mírné ranní mrazíky, ve stínu ve dne bylo
k 15° C, na slunci se ukázalo znovu až 25°. Teprve 14. března k nám proniklo západní
proudění a přineslo mraky, drobný déšť i sněhové vločky, které při teplotách ráno i za dne
vysoko nad nulou tály. 19. března byla obloha jako vymetená, ráno kolem 5°, přes den od 20°
výše. Ve dvou prvních jarních dnech dosahovala na slunci teplota přes třicítku, ve stínu kolem
20°. Pak se znovu zatáhlo a padal mokrý sníh. 26. 3. ráno byly dokonce – 2° a jinovatka.
Teploty pak stoupaly za dne k 11° C. Slunce vše upravovalo na více než 25°. Za dne na slunci
bylo v posledních dnech března až kolem 35° C.
I duben začal polojasným počasím. Zrána se teplota ustálila na 5° až 7°, přes den pak rtuť
vyskočila až k 26° C. 4. dubna silně pršelo a přihnal se vítr. Tak bylo i 9. 4. 15. dubna napadly
až čtyři centimetry mokrého sněhu. Ráno bylo kolem nuly, nepříjemná byla jinovatka. Po 18.
dubnu se přece jen vyjasnilo, ale oblohu zdobily mohutné stratokumuly a později ciry. Podle
toho, kolik jich bylo za dne, kolísaly teploty mezi + 12 až + 20° C. 24. dubna zavítaly do
Rychnova bouřky provázené vydatnými přeháňkami. Ráno byly teploty do desítky, za dne ve
stínu až kolem dvojnásobku.
Na začátku května bouřilo, občas sprchlo, ranní teploty nebyly nic moc, přes den jen mezi 10°
až 15°C. Po 8. květnu začalo být hej. Ráno kolem 10°, přes den za polojasné nebo oblačné
oblohy dvojnásobek i více. Pak začalo nehezké počasí. Zatažená obloha, přeháňky, vítr a
nízké mraky i teploty rozhodně netěšily. Nejhorším byl 17. květen s denní teplotou od 10° do
12° C. Zlomovým se ukázal 19. květen. Ráno se teploty zvedly nad desítku, odpoledne
laškovaly s 25° C. Občas zapršelo, na což reagovala zvýšením toku Mohelka. Počasí však
vydrželo přibližně týden. 26. května se opět přihnaly bouřkové a dešťové mraky, ze kterých
skutečně lilo. Ochladilo se. Dlužno zaznamenat výskyt bizarních tvarů kumulů a
stratokumulů. Květen celkově nenadchl.
Rovněž červen nezačal příjemným počasím. Teprve šestého dne měsíce se začalo vyjasňovat
a teploty z hodiny na hodinu rostly. Následujícího dne bylo po ránu kolem 16° C, ve stínu
v poledne 26° a na slunci již přes 30° C. V dalších dnech přišlo krásné letní počasí. Ranní
teploty se příliš neměnily, ale za dne ve stínu nebyly vzácností teploty až k 28° C, na slunci
pak přibližně o deset více. Doslovné tropické počasí nastolil 6. červen. Slunce hřálo
nemilosrdně, útěk před čtyřicetistupňovými i vyššími teplotami skýtala voda, ale i ta se
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postupně prohřívala. Dobře bylo snad ve stínu s půllitrem vychlazeného piva. Lékaři varovali
před důsledky pobytu na slunci nejen důchodce a kardiaky. Nenadálá bouřka a silný déšť
znovu srazily 14. června teploty blízko ke dvacítce i pod ni za dne. Ráno bylo kolem 12° –
14° C. Bylo zataženo, vál studený severní vítr, občas bouřilo a lilo. Mohelka si libovala. Její
tok se zvedl, voda odnášela i traviny, které se v jejím korytu uchytily. Tak bylo až do konce
června. Jen slunce z občas protrhaných mraků dokázalo zvednout teploty mírně pod třicítku.
Školní výlety? Za deště se chodí špatně, proto děti raději zamířily do střechami krytých hradů
a jiných zařízení.
Nápravu přinesl až 3. červenec. Ve dnech státních svátků bylo jasno, ráno kolem 16° C, ve
stínu lehce přes třicet a na slunci o deset více. 8. července se z ničeho nic přihnala bouřka.
Obloha se zatáhla a pršelo i v dalších dnech, teploty šly znovu dolů. 15. července se mračna
protrhala silněji, teploty ráno vystoupily na 16° C, přes den se blížily třicítce a na slunci bylo
kolem 35° C. 20. 7. byl tropický. Tropickou noc střídaly třicítky, na slunci neskutečných více
než 46° C. Bojím se napsat, že rtuť jednoho z mých teploměrů se na balkoně zastavila až na
49° C. Následujícího dne se pozatáhlo, ale nejedna další noc byla znovu tropická, ve dne pak
teplota stoupla až ke 26° C, na slunci, pokud se ukázalo, zhruba o osm až deset více.
Chladnější byl 31. červenec, kdy bylo ráno 12°, přes den něco kolem dvaceti stupňů. V tento
den přívalový déšť opět ničil oblast Frýdlantska a Raspenavska. Zdá se, že se nárazník
vydatných dešťů přesunul z Jablonecka a Liberecka definitivně poněkud západním směrem.
První dva dny srpna byly klidné. 3. srpna se po skoro jasném dopoledni zatáhlo a od čtrnácti
hodin bouřilo a lilo. To byl počátek velké vody, která znovu prošla celou naší republikou.
V našem okolí si zabouřily menší toky, zvláště Maděrka nabrala dost vody ve své cestě
z prostoru Na Zálesí a z Planského lesa. I Mohelka se zvedla, ale chovala se velice uvážlivě.
V důsledku podmáčení a i toho, že se silnice staly malými říčkami, došlo k částečnému
sesuvu svahu na železnici na pokraji města poblíž kruhového objezdu. Uklidnění nastalo
postupně od 5. 8. Severní vítr přestal foukat, místo nízko ležících šedých dešťových mraků se
většinou objevily kumuly. Ač občas sprchlo, bylo většinou polojasno. Ráno bylo tradičních
14°, přes den kolem třiceti a na slunci i o deset více. V Jabloneckých Pasekách v ten den lilo,
jako když vanu a ne jen kbelík obrátí. Milovníci houbaření se třásli netrpělivostí. Rychnovské
lesy, však byly doslova devastovány rozsáhlou těžbou a následným stahováním kmenů
borovic a smrků. Nejvíce byla postižena prostora ke starému koupališti v Planském lese.
Houby rostly, chůze v poničených lesích pak obtížná. Invaze houbařů a jejich velké oči se
ukazovaly vskutku nezměrné. Denní teploty po 14. srpnu poklesly pod 20°, což trvalo
prakticky do konce měsíce. 27. 8. se však i naší kotlinou přehnal docela solidní vítr.
Září se pokoušelo znovu navařit teplo. Rána byla sice poněkud chladnější v rozmezí 4 – 10°
přes den však bylo kolem 28° a na slunci až 35° C. Po 8. září následovala polojasná obloha
s ranními teplotami 14°, přes den pak většinou do 20°. Na slunci došlo i na třicítky. Nádherný
týden letního počasí začal 15. září. Babí léto v plné síle zvedalo ráno rtuť teploměru k 15°, ve
stínu pak pravidelně kolem 23°, na slunci dokonce až ke 35° C. Po 22. září se počasí změnilo.
Poklesly teploty, mžilo, přicházely přeháňky a 26. září více než solidně lilo. Sv. Václav
ukázal, že o něm pranostika nelže. Bylo totiž letně, ač ranní teploty byly jen mírně nad nulu,
ale přes den přes 20° C, na slunci přibližně 30° C.
Na počátku října přišlo polojasné počasí. 4. října bylo dokonce nádherně. Jasný den zahájily
teploty jen mírně nad nulou, ale za dne kolem 22° C, na slunci opět ke třicítce. Pak ranní
teploty mírně stouply, denní však poklesly pod dvacítku, což s různými menšími odchylkami
vydrželo až do 13. 10. Ve dnech 20. a 21. října bylo znovu pěkně, na slunci dokonce i 26° C.
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Až do konce měsíce ze zatažené oblohy sice občas pršelo, bylo ale klidno a poměrně teplo.
Stále rostly houby. Posledního hříbka roku mi přinesla vnučka 28. října.
Listopad začal jasnými nebo polojasnými dny. Bylo znovu poměrně teplo - ráno od tří do
sedmi stupínků, přes den mírně pod 20° C, na slunci o pět nebo šest stupňů více. Nadále však
padaly teplotní rekordy jako na běžícím pásu. Ale od 5. listopadu zavítaly do našich krajin
mlhy. Ty a pokles ranních teplot byly příčinou jinovatek, které příliš netěšily řidiče. Začalo
nepříjemné inverzní počasí, ale příroda se doslova překonávala ve všech směrech. Houbařka
paní Maryšková si ještě 7. listopadu nesla z Planského lesa několik pěkných suchohřibů, na
řadě stromů a keřů byly dokonce listy. Po 18. listopadu začalo pršet. Bylo klidno, ale typicky
umrmlané počasí, které lidi doslova ubíjelo. Teploty se v průběhu dne nelišily od ranních 4 až
6° C. První prosincové dny byly v republice doslova tragické především v dopravě. Vše
kovové pokryly vrstvy ledu. Nejezdily vlaky, tramvaje a trolejbusy zůstávaly na dlouhé
hodiny bez pohybu. U nás však byl klid a relativně dobré počasí.
Prvních sedm prosincových dnů přineslo dokonce slabou vrstvičku sněhu, 9. prosince se náhle
vyjasnilo, ráno bylo kolem – 6° C, ale slunce vytáhlo za poledne rtuť teploměru až k 18° C.
Druhý den slabě sněžilo, leč sněhové vločky na zemi okamžitě tály. Vánoce byly i letos beze
sněhu. Nedá se říci, že na blátě, ale spíše drobně pršelo a mezi kapkami se objevovala
sněhová krupice. Teprve 29. prosince se ráno ukázala první vrstvička sněhu, kterou z ulic
města odstranil pluh. U nás se rozhodně lyžovat nedalo. I tento měsíc přinesl sérii teplotních
rekordů. Co lze konstatovat k počasí závěrem? Obecně se jistě dá konstatovat, že i
v Rychnově patřil letošní rok k nejteplejším v průběhu padesátiletí a zřejmě i za delší dobu.
To si však netroufám tvrdit s určitostí. Roční teploty, které si denně zaznamenávám, sleduji
pouze jako laik na obyčejném teploměru umístěném na balkonu bytu.
Renomovaní meteorologové z ČHMÚ pro celou republiku jednoznačně konstatovali, že rok
byl nadprůměrně teplý po plných deset měsíců z dvanácti. To konstatovali i odborníci
z pražské meteorologické stanice v Klementinu, kde jsou vedeny záznamy od roku 1775.
Průměrná teplota roku skončila na 9,4° C, což je přibližně o 2° C více než se většinou
pohybovaly teploty několika desítek minulých let. Počasí vůbec nedodržovalo roční období.
Počátek roku byl beze sněhu, v březnu průměrná teplota dosáhla 6,6° C, ač rtuť teploměru
atakovala i klasické dvacítky. V létě často pršelo a tropické dny nevydržely vcelku více než tři
dny. Mimořádně teplý byl celorepublikově červenec, červen byl nadnormálně teplý a srpen se
držel v mezích normy. Babí léto podzimu vydrželo až do listopadu a zima s trochou sněhu
přišla tehdy, kdy v ni už nikdo nevěřil – tedy od hlavních vánočních dnů po poslední den
roku. Přes poměrně časté silné deště rok srážkově výrazný nebyl. Desítky odborných studií a
stovky referátů na nejrůznějších odborných sympoziích zcela jednoznačně tvrdí, že hlavní
příčinou klimatických změn je v 95 % nezodpovědná lidská činnost. Světoví odborníci na
klimatické změny se sešli v březnu na týdenním jednání v japonské Jokohamě. V závěrečném
prohlášení se objevila i varovná slova, že klimatické změny mohou přinést ve světě
bezpečnostní problémy a navíc i exodus statisíců až desítek milionů lidí z nejhůře zkoušených
oblastí světa, především z Afriky, do jiných světadílů, najmě Evropy. Český vědec a
klimatolog V. Cílek z Hydrometeorologického ústavu ČR na konci roku připomněl islámskou
expanzi v 7. století n. l. a další kolem roku 1000.
Nevíme, co budoucnost nám chová, ale vše nasvědčuje tomu, že je cosi zvláštního nejen
v lidském, ale i přírodním dění po celém světě.
Jindřich Kurfiřt, kronikář
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Obsah hesel
Události v České republice
Události ve světě
Události ve sportu
Kulturní a společenské události
Ples myslivců
Devadesátiny
Ples hasičů
Loketský meteorit
Výjimečná událost
Večerní kreslení
Ples města
Zápis dětí do 1. třídy
Valentýn
Smrt pana J. Adlera
Čištění Mohelky
Masopust v malé a mateřské škole
Fond na zlepšení úrovně bydlení
Program péče o přírodní zajímavosti
Letošní masopust
O Besedu je zájem
Host z vesmíru
BIG‘O‘BAND
V Rychnově se filmovalo
Jaro kvetoucí
Vlajka pro Tibet
Beseda s panem I. Rousem
Nechvalné výročí
O sexu převážně vážně
Výročí městské vlajky
Rychnovský flek
3. diskoples DJ M. Raise
Skleněné vitráže
Let´s help them
Porta Rychnov
Regionální přehlídka tance
Konkursní komise
Na pořadu vlek
Sněžka má 1603,1 m
Strom roku
Klestění náletové zeleně
Prodej ovocných stromků
Výkup autobaterií
Nejlépe to myslí dětem z Asie
Komici, s.r.o., opět v Rychnově
Letošní Velikonoce
Jarní grilování U Hroznýše
Velikonoce u J. a J.
Silnice Českým rájem nepovede
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Akce o. s. Bezmezer
Akce pro seniory
Čarodějnický slet
1. květen
Památka obětí II. světové války
Boromejky
Práce na mostku pod viaduktem
Okrsková soutěž
Evropské volby
Noc kostelů
Připomněl se
Zemětřes na Chodsku
Náměstí
Kokonín zůstane
Hasiči pod vrtulníkem
Otevření bistra
Kramářské písně
Mladí hasiči oslavovali
Setkání učitelů
Rychnovské kulturní dny
Dříve narození na výletě
Týden čtení dětem
Dětský den
Prezident na Liberecku
Rybařili v Hodkovicích
Návštěva Gromadky
Očkování psů
Magdalena zapisovala
Fourcross na Dobré Vodě
Integrovaný záchranný systém
Vesnicí roku Libereckého kraje Rádlo
Kostely se otevřely
Sbírejte papír
41. ročník Rallye Bohemia
Tragedie v Afghánistánu
Turnaj v nohejbalu
Zakrytí schodiště do DPS
Jablonec má suvenýr
Iuventus, gaude!
Na Seníku Hurrikáni
Je to paráda
Voda opět hrozila
Sesutí svahu
Změna v Besedě
Superměsíc
Perseidy
Výtvarné sympozium
Nejdéle působící starostové
Padly stromy
První den školního roku
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Pouťová mše v kostele
Loučení s létem
Koho jsme mohli volit v Libereckém kraji
Volná pracovní místa
Jak dále s vlekem
Dohody města a TJ Spartak ZEZ
Náborové akce sportovních organizací
Rychnovské děti odpovídaly
Prodeje na náměstí
Požadují řešení sociálních problémů
Odlet jiřiček a stěhovavých ptáků
Úroda třetí nejvyšší
Dohana
Dny evropského dědictví
Kraj nechce státní testovací přijímačky
Jezevec race
Obrácená duha
Magdalena umí
Rychnovský půlmaratón
Rychnovská Model Show
Pouť
Zničehonic
Bar Bar aktivní
Liberecký kraj nejlepší v recyklaci
Prodejna paliva
Češi jsou houbaři
Dočkáme se
Stezka odvahy
Drakiáda
Volby do zastupitelských orgánů
Chodí v novém
Petra Janů v Rychnově
Povolební poděkování
Nebe
Tenkrát na Západě
Masivní zábradlí
Rostly v říjnu
Srnec
Úspěch rychnovské zpěvačky
Večery kreslení a čar se světly
Rok oslabené koruny
Beseda s bylinářkou
Odpoledne pro seniory
Vánoční strom města
Dopravní kalamita
Rozsvícení vánočního stromu
Mikulášské křepčení
Předvánoční knihovna
Česko zpívalo koledy
Světlo betlémské
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Vánoční akce
R. Vojtek v Besedě
Návštěvy v pečovatelském domě
Rozloučení s rokem U Kalicha
Program omezení prašnosti
Prodejny a restaurace
Ceny pohonných hmot
Obsazení MěÚ a zdravotního střediska
Kolik nás bylo
Kulturní život města – hudební produkce
Výstavní činnost
Příspěvková organizace
Školní jídelny
Detašované pracoviště ZUŠ Jablonec nad Nisou
Městská knihovna
Místní SPOZ
Jednotka SDH
TJ Spartak ZEZ
MO ČZS
Rychnováci dětem, o. s.
Jednání zastupitelstva
Jednání rady
Počasí roku
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