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Úvod:
15. prosince 2016 mne zastupitelstvo města usnesením č. 189/12/16 jmenovalo novým
kronikářem s platností od 1.1.2017 poté co můj předchůdce Mgr. Jindřich Kurfiřt na tuto
pozici rezignoval.
Při této příležitosti se doporučuje provést jakousi rekapitulaci, která by mohla vést až
k obsáhlé publikaci o místopise a historii města Rychnova. Toho ovšem čtenáře tohoto
ročního zápisu ušetřím a pouze odkážu na retrospektivní kroniku prvního městského
kronikáře pana Wilhelma Preisslera, která mapuje historii města od nejstarších dob do roku
1900 a která vyšla v třicátých letech dvacátého století tiskem a do češtiny ji přeložil pan
František Padrta, a dále na rovněž retrospektivní první kroniku druhého v pořadí a první
českého poválečného kronikáře pana Josefa Simmera. Obě tato díla jsou k dispozici
v rychnovské městské knihovně, první ze jmenovaných dokonce i v elektronické podobě na
webových stránkách městské knihovny. Věřím, že se mi podaří zpracovat větší dílo o našem
městě, neboť obě zmíněná díla trpí některými nepřesnostmi, danými jak specifickými
náladami té které doby, tak i nedostatkem podkladů pro kritické zkoumání historie. Na dílo
Josefa Simmera v roce 1968 navázal Mgr. Jindřich Kurfiřt. (Na tomto místě musím
poznamenat, že pan starosta se v prosincovém čísle Rychnovského zpravodaje dopustil
drobné nepřesnosti, kdy uváděl počátek působení Mgr. Kurfiřta rokem 1957. I mne v tu chvíli
zmátl. Kdyby v Městské knihovně nebyly k dispozici kopie městských kronik do roku 1967,
kde je uváděn jako autor Josef Simmer, asi bych vážně hledal originální rukopisy, abych se o
autorství přesvědčil.) Abych byl ve výčtu rychnovských kronikářů úplný, musím uvést, že
městské kroniky předchází kroniky farní. První svazek začal psát už v roce 1774 P. Johann
Georg Lissner, IX. farář rychnovský, jak sám sebe označil. Tato kronika v sobě zahrnuje i
události od roku 1611, kdy byla zavedena nejstarší rychnovská matrika. První díl zakončil
roku 1856 P. Anton Johann Felger, který téhož roku začal psát druhý svazek farní kroniky a
sám jej také ukončil poté, co přesídlil do Osečné v roce 1876. Třetí díl pak začal psát P. Franz
Krupička a byl veden až do roku 1937.
Z řečeného plyne, že jsem teprve čtvrtým městským kronikářem. V předchozím odstavci jsem
se dopustil drobné kritiky svých předchůdců. Nedělám si iluze, že by mé záznamy nebyly
poznamenány subjektivním vnímáním dění. Aby si budoucí čtenář mohl také udělat lepší
obrázek o popisovaných skutečnostech a korigovat můj zkreslený pohled, následuje můj
vlastní životopis.
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Životopis kronikáře
Nastoupí-li nový kronikář, má napsat něco nejprve o sobě. To není proto, že chce být
z kroniky nejdůležitější. Smyslem kronikářova životopisu je, aby budoucí generace mohly
poznat, co byl kronikář zač a jak se díval na svoji současnost. Je jisté, že ani sebelepší
životopis neřekne vše. Konec konců ho píše stejný autor, jako ty budoucí řádky. Ale aspoň
něco.
Kronikář píše kroniku, jak obvykle praví kronikářská pravidla, svobodně, nezávisle, podle
svého názoru. Přitom zároveň má popisovat dění věrně, pravdivě a objektivně. „Co je
pravda?“, ptal se už kdysi Pilát Pontský. A o objektivitě mluvit zároveň s právem kronikáře na
vlastní pohled je velmi ošidné.
Udělám tedy maximum pro to, aby budoucí čtenáři dokázali pochopit nejen dobu, ale i
souvislosti mého nahlížení na ni.
Narodil jsem se 26. ledna 1954 v tehdy moderní porodnici v Londýnské ulici v Praze jako
druhý syn svých rodičů. Do svého šestého roku jsem bydlel s rodiči na pražském Žižkově a
v polovině 1. třídy základní školy jsme se přestěhovali na Vinohrady (tehdy už ne Královské),
kde jsem vyrostl. Podstatnou část dětství jsem trávil u prarodičů v Rybništi v Lužických
horách. Tahle část dětství a později mezi léty 1967 – 1971 také členství ve skautském oddíle
ve mně zakódovaly potřebu pobývat v přírodě. Nebudu mluvit o lásce k přírodě a jejím
tvorům. To dnes omílá kdekdo. Naučil jsem se žít v přírodě, být její součástí, patřit do ní. To
mne nakonec vyhnalo z velkoměsta. Ale k tomu se ještě dostaneme.
Když mi bylo deset roků, moji rodiče se rozvedli, což tehdy bylo ještě dost neobvyklé a pro
ženu zpravidla náročné. Matka, která do té doby byla v domácnosti, si musela najít práci, a
aby nás uživila, tak kromě denního zaměstnání účetní ještě po večerech uklízela. Z toho
plyne, že jsme s bratrem rostli jako „dříví v lese“ a snad jen ono zmiňované členství ve
skautském oddíle mi dokázalo vštípit alespoň základní společenské návyky.
Po absolvování základní školy, v jejímž posledním ročníku jsem prožil krásný a poté i
tragický „osmašedesátý“, jsem nastoupil na čtyřleté gymnázium v Botičské ulici v sousedství
pražské botanické zahrady. Na gymnáziu jsem v přímém přenosu viděl „normalizaci“.
Ředitelka, která mne přijímala, byla vyhozena a nahradil ji tělocvikář se „správným“
názorem. Namísto sice komunistického, ale pražským jarem pošpiněného ČSM se zakládal
nový Socialistický svaz mládeže. Dodnes si pamatuji, jak jeden spolužák hlásal, že „buď tam
půjdeme všichni, nebo nikdo“. Někteří z nás jsme řekli, že my ne. A tak tam nakonec
vstoupili jen někteří. Podotýkám, že z mé strany to nebylo žádné hrdinství. Jednak jsem
neuměl domyslet důsledky, a jednak jako technicky založený člověk jsem o humanitních
oborech vysokoškolských studií, na které byl nával a kde „správně projevený názor“ byl
podmínkou, vůbec neuvažoval. Navíc mne skaut naučil hlubokému odporu ke komunismu a
jeho pokrytectví. Popravdě jsem vůbec nedokázal pochopit, proč lidé přijímají „normalizaci“,
když drtivá většina byla proti okupaci. Pravda, ti dospělí tehdy pamatovali padesátá léta
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s popravami a doživotními tresty v Jáchymově. Proti tomu nakonec byla sedmdesátá vlastně
selanka, byť na mravnost národa, jak se nakonec ukázalo, měla nejzhoubnější vliv.
Ještě bych měl doplnit, že můj otec, se kterým jsem se už několik let vůbec nevídal, po
okupaci v srpnu 68 odjel se svou druhou ženou do Německé spolkové republiky (tehdejšího
„západního“ Německa) a později přesídlil do Švýcarska, kde žil v Urdorfu u Curychu až do
své smrti. „Otec emigrant“ byl podstatný záznam v kádrovém profilu, i když si nejsem jistý,
jestli bych se svou povahou neměl i tak problematickou profesní kariéru.
Po odmaturování jsem se přes nevalné výsledky gymnaziálních studií dostal vcelku bez
problémů na Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického. Přijat jsem byl
do silnoproudého oboru Ekonomika a řízení energetiky. Ten jsem po různých peripetiích
zakončil v roce 1979 státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Od té doby se
honosím titulem Ing.
Po skončení vysoké školy jsem, jak bylo tehdy povinné, musel absolvovat roční základní
vojenskou službu. Nebudu zastírat, že tupý vojenský dril, násobený komunistickou hloupostí
a pokrytectvím, ve mně zanechal pouze hluboký odpor k armádě. U skautů jsme slibovali
věrnost vlasti. Představa, že bych pod tímto velením měl bránit vlast, mne přiváděla
k myšlenkám na podzemní odpor a guerillu. Nakonec k boji za vlast nikdy nedošlo. Jediný
nepřítel, kterého v té době naše vlast měla, sídlil na Hradě a v Parlamentu, pevně zaštítěn
ideově „vedoucí úlohou Komunistické strany Československa“, kterážto byla článkem
Ústavy, a vojensky nikoli vlastní armádou, ale sovětskou, která hnízdila v lesích
středočeského kraje a devastovala přírodu.
O těch studentských letech jsem se více rozepsal, aby bylo zřejmé, jaká byla moje duchovní
výbava, a aby laskavý čtenář dokázal vnímat mé názory ve správných souvislostech.
Po vojně jsem v podstatě hledal cestu, jak odejít z velkoměsta někam do klidného koutu naší
země. Na začátku roku 1981 jsem Prahu definitivně opustil. Nejprve jsem nakrátko zakotvil
v Trutnově, kde jsem dělal v textilce mistra elektrikářským učňům. Po drobné roztržce
s komunistickým udavačem jsem odtud odešel. V té době jsem se oženil a s manželkou jsme
strávili nádherné léto na hradě Kosti, kde jsem dělal chvíli údržbáře, poté průvodce a nakonec
i přidavače v partě štukatérů. Tam jsem dokonce řezal sgrafito na Šelemberském paláci, které
tam dodnes je a doufám ještě pár set let vydrží. Od 1. listopadu roku 1981 jsem našel práci i
s bydlením v Závodech elektrotepelných zařízení v Rychnově u Jablonce nad Nisou, který se
mi stal druhým a nakonec hlavním domovem. Zde (respektive v porodnicích v Jablonci nad
Nisou a Turnově) se narodily naše čtyři děti a v Jablonci nad Nisou později i pět vnoučat,
která do dnešního dne máme.
Na tomto místě ještě musím zmínit jeden životní obrat. Na přelomu let 1980 a 1981 jsem
konvertoval ke katolické víře. V té době jsem se připravoval na svatbu a na přípravu jsem
docházel v Hostinném k otci Exnerovi. Byl to hluboce duchovní člověk, kněz, který zažil
internaci v želivském klášteře. Přesto, že jsem za ním tehdy přišel velmi naivní a velmi
nepřipraven, dokázal mne neuvěřitelným způsobem navést na cestu víry. Byl jsem pokřtěn
jako miminko v porodniční kapli, s babičkou v Rybništi jsem chodil do kostela, šlapal měchy
u varhan a pomáhal dědovi ministrovat. Ale víru jsem našel až v Hostinném. Ale to jsou
samozřejmě nesdělitelné zážitky. Povídám to jen proto, že přítomnost Boží je pro mne
samozřejmá, což může leckterého čtenáře zaskočit.
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V rychnovském ZEZu jsem zažil listopad 1989, který jsem pochopitelně přivítal s velkou
radostí. Oproti velkým městům to v Rychnově moc nevřelo a já se snažil být aktivní.
Výsledkem toho bylo, že jsem byl nejprve „kooptován“ do městské rady, jak se tomuto ne
zrovna demokratickému způsobu tehdy říkalo, a v prvních svobodných volbách jsme pod
hlavičkou Občanského fóra zvítězili. Tak jsem se vlastně spíš omylem dostal k funkci
starosty. V té době se teprve vytvářely nové zákony a na ty staré komunistické se hledělo
všelijak, takže se také povedly věci, které už později nebyly možné (třeba získání stavebního
úřadu nebo převod bytového fondu z Okresního bytového podniku). Hlavně ale jsem se
postupně vpravil do role starosty s tolerancí veřejnosti, kterou už pozdější politici nezažili a
asi nezažijí. Nejspíš i díky tomu se mi v této funkci podařilo vydržet šest volebních období,
tedy 24 let.
Po volební porážce v roce 2014 jsem získal od 1. dubna 2015 místo vedoucího oddělení
krizového řízení na Magistrátu města Jablonce nad Nisou.
Tolik můj kompletní životopis. V jeho závěru chci zdůraznit pro budoucí čtenáře. Nejsem
roztrpčen volební porážkou v roce 2014. Nakonec jsem ji tak trochu čekal už pětkrát předtím.
Na nabídku psaní kroniky jsem kývl, protože mne historie zajímá a protože chci popsat
současnost maximálně objektivně. Ale jsem jen člověk a neumím se zrestartovat jako počítač.
Proto se dá předpokládat, že i z mého popisu skutečností budou moje předchozí zkušenosti
„čouhat jako sláma z bot“. Můj otec byl ekonomický emigrant. Neutíkal z Československa
z politických důvodů. Byl to obyčejný automechanik a chtěl žít líp. Když dnes slyším lidi
s opovržením mluvit o afrických nebo blízkovýchodních „ekonomických emigrantech“,
otevírá se mi, velmi mírně řečeno, kudla v kapse. To jsou věci, které z hlavy nevymažu.
Vnímejte tedy prosím mé názory v kontextu.
V lednu 2017
František Chlouba
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Politické a společenské poměry
Bývalo zvykem, že na tomto místě kronikář rozebral politickou situaci ve světě i v naší
republice a volně navazoval na události doma. V dnešní době, kdy se zprávy na nás hrnou ze
všech stran, je nadbytečné rozebírat to, co je v jiných pramenech rozebráno ze všech možných
úhlů. Událostem ve světě se tedy vyhnu zcela a v České republice jen konstatuji, že v říjnu
proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu, ve kterých tradiční strany utrpěly
porážku. Zvítězilo hnutí ANO pana Andreje Babiše, který sliboval řídit stát jako firmu. Nutno
dodat, že samo hnutí ANO připomíná rodinnou firmu jednoho majitele, kde členové jsou spíše
loajální zaměstnanci. Úspěch slavila také populistická a ostře xenofobní strana SPD pana
Tomio Okamury. Je trochu paradox, že miliardář, zbohatlý v letech privatizace, zvítězil
s hesly tažení proti korupčníkům, co zbohatli v dobách privatizace, a poloviční Japonec slavil
úspěch s hesly o vyhnání všech imigrantů z jiného kulturního prostředí. Ale taková je naše
doba. Opravdu by mne zajímalo, jak to budou vnímat za padesát nebo sto let a co z přemíry
idejí a hesel přežije a zapíše se do dějin. Ani naše město nebylo ve volbě parlamentních stran
nijak výjimečné. I zde vyhrálo hnutí ANO se ziskem 28,08% hlasů před ODS (14,46%), další
v pořadí byli Piráti (13,18%) a Starostové a nezávislí (11,6%) a do „rychnovského
parlamentu“ by se ještě dostalo SPD s 10,17%.
Úvahy o celostátní politice však nejsou úkolem městské kroniky. Tak jen doplním, že
poslední roky jsou roky hospodářské konjunktury. Ekonomika roste nebývalým tempem.
Firmy ve všech oborech nestíhají realizovat zakázky, nezaměstnanost dosahuje neuvěřitelně
nízkých hodnot kolem 2%, zaměstnavatelé se přetahují o kvalitní pracovníky, takže stoupají
platy i životní úroveň. Hodně se staví a město Rychnov prodalo už snad všechny stavební
pozemky na rodinné domky. Chystá se výstavba na pozemku pana Millera vedle hřbitova i na
bývalých zahrádkách za kostelem. Jakkoli jsme zvyklí neustále si stěžovat na poměry, v tomto
roce nám podmínky dávají ke stížnostem málo důvodů. Ale to už jako všeobecný úvod stačí a
nyní přejděme k politickému životu v Rychnově.
Město spravuje jako nejvyšší orgán městské zastupitelstvo, které je patnáctičlenné. Z tohoto
počtu je zvolena pětičlenná rada, která má na starosti provozní záležitosti města a v jejímž
čele je starosta a jeho zástupce místostarosta. Současné vedení města bylo zvoleno ve volbách
v roce 2014 a jeho složení je následující:
Starosta: Bc. Tomáš Levinský
Místostarosta: Ing. Martin Vágner
Radní: Bc. Jaroslava Benešová
Ing. Klára Kalinová, PhD
RNDr. Tomáš Vágai
Zastupitelé: Ing. Leoš Adler
Ing. Petr Bartoň
Mgr. Miluše Bubeníková
RNDr. Tomáš Hofrichter, PhD
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Denisa Jedličková
Oldřich Preisler
Mgr. David Suržin
Hana Topinková
Mgr. Marek Zikl
Ing. Miroslav Žabka
Záměrně neuvádím politické složení zastupitelstva. Jednak je příslušenství k politické straně
nebo hnutí v Rychnově naprostou výjimkou, jednak se ukazuje, že po volbách tvořené koalice
a opozice fakticky fungují jen pro účely volby městských orgánů. Při vlastních jednáních
rozhoduje každý sám za sebe bez jakékoli stranické poslušnosti či loajality. Ostatně myslím,
že pozdějšího čtenáře zřejmě drobné půtky nejspíš nebudou zajímat. Pokud by někdo skutečně
toužil zjistit, jak se tvořilo současné vedení města (radní, starostu a místostarostu volí
zastupitelstvo), jistě to najde v kronice roku 2014 nebo v zápisech zastupitelstva z toho roku.
V roce 2018 budou další komunální volby a bude dost prostoru se tomuto tématu více
věnovat.
Zastupitelstvo, rada i starosta mají své kompetence vymezené zákonem o obcích. Principiálně
je zastupitelstvo nejvyšším orgánem, který rozhoduje především o nakládání s majetkem, o
financích a strategických otázkách. Tento orgán zasedá obvykle jedenáctkrát do roka. Rada je
orgánem výkonným. Proto zasedá častěji, obvykle jednou za čtrnáct dní. Starosta zastupuje
město navenek, je tedy reprezentantem s minimem pravomocí (a pohříchu s maximem
odpovědnosti, neboť občan vše a zvláště to nepovedené připisuje právě jemu).

Jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo v roce 2017 jednalo v následujících termínech (témata jsou uváděna stručně a
s maximální snahou o jednoduše pochopitelné vyjádření náplně – přesná znění usnesení i
zápisy z jednání jsou veřejně dostupné na internetu a archivované na městském úřadě;
všechny záznamy z jednání zastupitelstva jsou nahrávány na video a uloženy na youtube, kde
si zatím může každý vybrat příslušné jednání a celé si ho přehrát; je to dlouhé a pro mnohé
nezáživné, nicméně je to důležitý příspěvek k veřejné kontrole jednání zastupitelů, neboť na
vlastní jednání se dostavuje velmi málo občanů a jsou to až na vzácné výjimky jen ti, jejichž
záležitost se právě projednává):
19. ledna
Usnesení z jednání tohoto zastupitelstva bylo na úřední desce kompletně zveřejněno až
7.března. Důvodem byla snaha alespoň trochu utajit byť veřejné rozhodnutí zastupitelstva,
kterým stanovilo limit pro elektronickou dražbu části nemovitosti Fliťarových č.p.
87 v Lužické ulici.
Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 311 o výměře cca
370 m2 v k.ú. Rychnov, části pozemku č. 1566/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Pelíkovice a
pozemku č. 1742/1 o výměře 1888 m2 v k.ú. Rychnov (zde byla trochu předčasně schválena
kuriózní podmínka výstavby s kolaudací do roku 2034 – je otázka, zda za 17 let ještě bude
taková podmínka vymahatelná). Protože to možná ještě v kronikách nebylo uvedeno,
upřesňuji, že tzv. „zveřejnění úmyslu“ prodeje nemovitého majetku je u obcí nezbytnou
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podmínkou následujícího projednání nakládání s tímto majetkem. V roce 2017 platí, že úmysl
musí být zveřejněn alespoň 15 dní před vlastním projednáním.
Zastupitelstvo města schválilo zřízení věcných břemen s panem Jiřím Koškem ve věci zřízení
kanalizační přípojky k ČOV na pozemku 308/8 v k.ú Rychnov, se společností GasNet, s.r.o.
ve věci umístění středotlaké plynové přípojky k RD Mlýnská 571 a se společností SVS, a.s.
ve věci zřízení kanalizačního řadu Lužická – Údolní.
Zastupitelstvo města schválilo podmínky „Grantového programu podpory spolkové, sportovní
a komunitní činnosti v Rychnově pro rok 2017“ a rozhodlo o vyhlášení tohoto programu.
Zastupitelstvo města schválilo zapojení do projektu „Mikroregion Jizerské hory – Městský
kamerový dohlížecí systém“ (dotační projekt z Programu prevence kriminality MV ČR, který
nakonec nebyl podpořen a tedy ani realizován).
Zastupitelstvo města rozhodlo o účasti v elektronické dražbě spoluvlastnických podílů
nemovitosti čp. 87 včetně příslušných parcel v Lužické ulici. (Smyslem odkupu bylo zbourání
zdevastované chalupy, vyčištění pozemku od ekologické zátěže a následné připojení k dalším
stavebním pozemkům města.) Zastupitelstvo pověřilo starostu účastí v dražbě a stanovilo horní
hranici nabízené ceny na 300.000, – Kč. (Kvůli tomuto limitu bylo usnesení zveřejněno až
v březnu po skončení dražby.)
Zastupitelstvo města schválilo dvě rozpočtová opatření, přičemž první se týkalo ještě
roku 2016.
Podle zažitých pravidel tzv. „červených položek“, kdy si při schvalování rozpočtu
zastupitelstvo vymíní ještě schválení konkrétních výdajů, schválilo zastupitelstvo uvolnění
částky 1.512.000,– Kč na dokončení akce přístavba a rekonstrukce hasičské zbrojnice a dále
uvolnění následujícího objemu financí: z § 2212 (Silnice) 200.000,– na provádění zimní
údržby, opravu a doplnění dopravního značení, na projektovou dokumentaci, vytyčení,
zaměření a další drobné služby; z § 3631 (Veřejné osvětlení) 150.000,– na údržbu veřejného
osvětlení; z § 3612 (Bytové hospodářství ) 300.000,– Kč na opravy a havárie, 205.000,– Kč
na uhrazení DPH v přenesené daňové povinnosti (DPH platí objednatel) za 4. čtvrtletí roku
2016, 100.000,– Kč na nákup materiálu (plot, svody, beton atd.) a 39.000,– Kč na zaúčtování
zápočtu pekařství Šumava proti nájmu v budově radnice; z § 3613 (Nebytové hospodářství –
Beseda) 40.000,– Kč na opravy a havárie, 140.000,– Kč na DPH za 4. čtvrtletí 2016; z § 5512
(Požární ochrana) 25.000,– Kč na opravy a havárie.
Zastupitelstvo města prodloužilo firmě Machala termín ke splnění podmínek uzavření kupní
smlouvy na dům č.p. 460 v Nádražní ulici (rozhodnutí o povolení k předběžnému užívání
nejméně jedné bytové jednotky v domě a oprava vnějšího pláště), a to nejpozději do 2.9.2017.
Zastupitelstvo města schválilo darovací smlouvu se společností JABLOTRON ALARMS na
darování výrobků JA-100 pro zabezpečení hasičské zbrojnice v hodnotě 40.922,20 včetně DPH.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 28.12.2016 a
doporučilo radě města upravit směrnici č. 1/2015 v souladu se závěry kontrolního výboru a
dále ukládá MěÚ zapracovat do návrhu zásad postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví
města Rychnov u Jbc. předkupní právo ve prospěch města.
Zastupitelstvo města schválilo podnět č. I, IV, XI, XII, XVI, XVII a XVIII ke změně platného
územního plánu. (Podrobněji se o územním plánu, jeho smyslu a požadavcích na jeho změny
rozepíšu na jiném místě.)
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16. února
Zastupitelstvo uložilo vypracovat další variantní řešení napojení průmyslové zóny s přístupem
přímo ze silnice I/65, které zohlední problematiku podélného sklonu, minimalizuje zásahy do
vlastnických práv dalších osob a případné budoucí potřeby dopravní obslužnosti průmyslové
zóny a zároveň uložilo zjistit možnosti financování této stavby, když předtím po diskuzi
neschválilo podnět ke změně územního plánu ve věci změny koridoru pro přístupovou
komunikaci do průmyslové zóny ze současné ulice Příkrá do ulice Lužická, tedy na druhou
stranu drážního náspu.
Zastupitelstvo schválilo uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností
ČEZ Distribuce ve věci zřízení přípojky ke sportovnímu areálu a se společností SVS ve věci
stavby kanalizačního a vodovodního řadu v Požárnické ulici.
Dále schválilo smlouvu o právu k provedení stavby přístupové cesty na pozemcích 275, 262 a
276/6 v k.ú. Rychnov (pozemky za továrnou LKH) se společností AL- SOLID, s.r.o.
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku č. 1742/1 o výměře 1888 m2 v k.ú. Rychnov (Zálesí)
za účelem výstavby RD za cenu 850,– Kč / m2 manželům Koškovým. Splatnost kupní ceny
činí 90 dní ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Kupní smlouva bude
obsahovat ujednání o předkupním právu pro město do doby kolaudace stavby na koupené
parcele a povinnost kupujících předložit nejpozději do 31.12.2040 pravomocné povolení
užívání stavby. V případě porušení této povinnosti kupujících bude stanovena v kupní
smlouvě smluvní pokuta ve výši 10 % z kupní ceny. (Zde mimořádně uvádím kompletní
podmínky prodeje, neboť se v tomto případě jedná o nestandardně dlouhou dobu na realizaci
výstavby. Běžně se doba výstavby domu stanovovala na 6 let.) Dále zastupitelstvo schválilo
prodej části pozemku č. 1566/1 o výměře cca 40 m2 v katastrálním území Pelíkovice panu P.
Svobodovi za cenu 246,- Kč/m2, prodej části pozemku č. 311 o výměře cca 270 m2
v katastrálním území Rychnov manželům Charvátovým za cenu 150,– Kč / m2. Sleva z ceny
pozemku byla udělena z důvodu charakteru tamního bažinatého území a zatížení záplavovým
územím Mohelky. Zastupitelstvo rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 1126/1
o výměře cca 120 m2 v katastrálním území Pelíkovice.
Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Alfasped
Logistik s.r.o. a Contera Investment IV. s.r.o. – jako oprávněným z věcného břemene na
pozemek č. 3000, 673, 627/1, 645/5, 617, 613, 612/21, 619, 510 a č. 509 ve věci stavby
dešťové kanalizace k logistickému areálu. (Šlo o naplnění předchozí smlouvy o smlouvě
budoucí.)
Zastupitelstvo schválilo novelizované Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví
města Rychnova. (Plné znění zásad je v příloze jako pdf soubor.)
Zastupitelstvo rozhodlo pojmenovat v katastrálním území Rychnov u Jablonce nad Nisou
následující bezejmenné ulice:
1.
2.
3.
4.
5.

Silnici č. III/2878 (Dolní Dobrá Voda) pod názvem „Dobrovodská“
PK (pozemní komunikace) na ppč. 3404 a 3376 pod názvem „Vodní“
PK na ppč. 3316 a 3411 pod názvem „Vlčí“
PK na ppč. 3308 pod názvem „Na Hranici“
Silnici č. III/2879 (úsek od k.ú. Kokonín k silnici I/65) pod názvem „Boční“
11

6. PK na ppč. 3338 pod názvem „Krátká“
7. PK na ppč. 3143 pod názvem „Kostelní“
8. PK na ppč. 3032 pod názvem „Rádelská“
9. PK na ppč. 3072, 3517 pod názvem „Zaječí“
10. PK na ppč. 3098/1 pod názvem „Sýrová“
11. PK na ppč. 3052 pod názvem „Pelíkovická“
12. PK na ppč. 3157, 1490 pod názvem „Ke Svatému kříži“
13. PK na 292, 3020/1 a 3068 pod názvem „Liščí“
14. PK na ppč. 3492 pod názvem „Vysoká“
15. Ulici Ještědská prodloužit na PK na ppč. 627/2, 627/1, 673
16. Ulici Lužická prodloužit na PK na ppč. 3149, 431, 459 a 430, 619
17. Ulici Údolní prodloužit na PK na části ppč. 480/1
18. Ulici Tovární prodloužit na PK na ppč. 411, 409/1, 346 a 302/1
V obrazové příloze kroniky uvádím aktualizovaný plán Rychnova z autorské dílny
Ing. Zdeňka Hudce. Snad jen malé zamyšlení nad některými zvolenými názvy pro dobu, kdy
už důvody pojmenování budou zakryty nánosem času. Některé pohnutky zůstaly i kronikáři
utajeny, některé se naopak jeví jasné. Dobrovodská ulice spojuje rychnovskou Dolní Dobrou
Vodu s jabloneckou Dobrou Vodou (chcete-li „Horní“). Ulice Na Hranici svůj název nese
neoficiálně od nepaměti. Jedná se o rychnovské území, které je stavebně propojené
s Kokonínem, ale rovněž od nepaměti patří k Rychnovu. Ulice Boční převzala název z jejího
pokračování v Kokoníně. Sýrová má název podle zde bydlícího výrobce sýrů pana Jakubce.
Ulice Ke Svatému Kříži jde přímo ke svatému kříži, památce, podle níž získala své jméno
celá místní část. (Domnívám se, že v názvu je pravopisná chyba. Podle současných pravidel
by měla být všechna první písmena názvu velká, jak uvádím zde, ale v usnesení je uvedeno Ke
svatému kříži. Tuto chybu převzal i server mapy.cz.) Liščí vede k místní části Liščí Jáma.
Masívní pojmenování ulic si klade za cíl zlepšit orientaci v Rychnově pro cizí návštěvníky.
Zastupitelstvo také schválilo novelizovaná pravidla o vytvoření a použití účelových
prostředků „FONDU NA ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ“ (pravidla jsou v plném znění
v příloze kroniky). O tomto fondu již jistě byla řeč v minulých dílech kroniky, neboť existuje
již více než patnáct let a byl původně vytvořen z půjčky ministerstva pro místní rozvoj a
v době drahých úvěrů sloužil jako podpora modernizace stávajících rodinných a bytových
domů. Fond svými podmínkami generoval nové prostředky do budoucna. V dnešní době se
jednak posunuly požadavky na moderní bydlení, jednak se s levnými penězi na trhu snížila
poptávka po těchto snadno přístupných a dříve laciných půjčkách. V souvislosti s přijetím
nových pravidel rozhodlo zastupitelstvo vyhlásit výběrové řízení v max. rozsahu 1 mil. Kč
pro rok 2017 na možnost získání půjčky z Fondu s tím, že žádosti do výběrového řízení je
možno podávat nejpozději do 31.3.2017 v prvním termínu a do 30.6.2017 ve druhém termínu.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí změnu položek v rozpočtové skladbě od 1.1.2017 (změna se
týkala odvodů z loterií a podobných her a z výherních hracích přístrojů
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 2 a zapojení zůstatků financí z let předchozích
do podrobného rozpočtu. Zastupitelstvo také schválilo uvolnění částky 12.000,– Kč na
uhrazení jistiny dražeb nemovitostí Lužická 87 a částky 750.000,– Kč na náhradu kotle a
úpravu strojní části v kotelně Tovární 68.
Zastupitelstvo města rozhodlo pokračovat v kampani „Vlajka pro Tibet“ a uložilo MěÚ
zajistit vyvěšování vlajky Tibetu vždy 10. března.
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Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o vzájemné spolupráci s p. Václavem Rakoušem
(majitel podstatné části pozemků pod lyžařským vlekem a sjezdovkou) při provozování
lyžařského vleku.
Zastupitelstvo vyslovilo souhlas s podnětem č. II. a č. XIV. ke změně platného
územního plánu.
Zastupitelstvo schválilo prodej hasičské Tatry CAS T148. (Novou cisternu získali hasiči
s pomocí dotace z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru v loňském roce.)
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Rychnov za rok
2016 a plán oprav nemovitostí v majetku města na rok 2017.
23. března
Zastupitelstvo schválilo prodloužení lhůty k získání kolaudačního souhlasu na bytový dům
„Mlýnská" do 31.12.2018 a uložilo starostovi města uzavřít dodatek č. 3 ke kupní smlouvě ze
dne 17.10.2008 se společností Mlýnská s.r.o. Z majetkoprávních úkonů zastupitelstvo
schválilo uzavření smluv o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce ve věci přeložky
kabelové vedení NN v Nádražní ulici (dopravní terminál), ve věci kabelové přípojky nn
k hasičské zbrojnici a ve věci kabelové přípojky NN v Kokonínské ulici k navrhované
novostavbě RD, dále schválilo uzavření smluv o prodeji vodovodní a kanalizačních přípojek
(dešťová a splašková) v ul. Požárnická (prodej majitelům stavebních pozemků pod hřištěm),
prodej pozemku č. 1742/1 o výměře 1888 m2 v k.ú. Rychnov za účelem výstavby RD
manželům Koškovým (tento atypický prodej byl schválen již v únorovém zastupitelstvu, ale
zřejmě z technických důvodů bylo nutno usnesení revokovat a prodej schválit znovu), prodej
části pozemku č. 1126/1 o výměře cca 120 m2 v k. ú Pelíkovice za cenu 40,– Kč/m2 z důvodu
svažitého profilu pozemku a jeho zatížení trativody a historickou navážkou (neobvykle nízká
cena, usnesení bylo zrevokováno hned na následujícím jednání zastupitelstva dříve, než se
prodej mohl uskutečnit), zveřejnění úmyslu prodeje pozemku č. 1055/94 o výměře cca
1512 m2 v k.ú. Rychnov a uzavření kupní smlouvy o prodeji plynárenského zařízení NTL DN
160 délky 38,4 m a 2 ks přípojek DN 50 délky 9,9 m v ul. Požárnická společnosti GasNet,
s.r.o. V souladu s vyhlášeným Grantovým programem spolkové, sportovní a komunitní
činnosti v Rychnově pro rok 2017 rozhodlo zastupitelstvo poskytnout dotaci žadatelům TJ
SPARTAK – 365.000,– Kč, myslivecké sdružení Dolina – 46.000,– Kč, rodinné centrum
Klubíčko – 120.000,– Kč, Mgr. Haně Zemínové – 22.000,– Kč, Zahrádkářskému spolku –
30.176,– Kč, Oblastnímu sdružení dobrovolných hasičů Frýdštejn – 6.000,– Kč, aktivitě
Cvičení s dětmi – 8.000,– Kč a tanečnímu a pohybovému studiu Magdaléna – 60.000,– Kč.
Současně uložilo finančnímu výboru zahrnout do dalšího rozpočtového opatření částku
7.176,– Kč jako navýšeni celkové částky určené na grantový program města. V rozpočtové
oblasti zastupitelstvo schválilo uvolnění částky 116.000,– Kč na uhrazení nejvyššího podání
dražeb podílů nemovitosti Lužická 87, částky 185.000,– Kč na opravu podlahy na kulturním
sále Tovární 68, částky 675.000,– Kč na opravy silnic a částky 380.000,– Kč vč. DPH na
nutné opravy bytového hospodářství. Zastupitelstvo města také schválilo realizaci akce
„Úprava chodníku u č.p. 171" a rozhodlo vyčlenit pro tuto akci částku 160.000,– Kč,
schválilo uvolnění celkové částky 300.000,– Kč na statické zajištění opěrné zdi v čp. 495 a
rozhodlo o poskytnutí daru ve výši 7.500 Kč, na provoz sociálních služeb pro Centrum pro
zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s. Na závěr finančních úkonů schválilo
zastupitelstvo rozpočtové opatření č. 3. Zastupitelstvo schválilo darovací smlouvu se
společností JABLOTRON ALARMS a.s. a tím přijetí peněžitého daru ve výši 19.063,– Kč na
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modernizaci vybavení hasičské zbrojnice a darovací smlouvu se společností ALFASPED
LOG1STIK s.r.o. a tedy přijetí peněžitého daru ve výši 10.000,– Kč na nákup rehabilitačních
prvků pro seniory. Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o poskytování odlehčovací
služby s Centrem sociálních služeb Jablonec nad Nisou, o.p.s. Zastupitelstvo neschválilo
podnět č. XIX na změnu územního plánu (rozšíření stavebních pozemků na Dolní Dobré
Vodě jižním směrem k lesu).
20. dubna
Z majetkoprávních úkonů zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce pozemku
č. 3012 ve věci přeložky podpěrného bodu VN u silnice I/65 k.ú. Rychnov, dále rozhodlo
zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 1204/4 o výměře cca 246 m2 v k.ú. Pelíkovice a
revokovalo usnesení č. 53/03/17 (březnový prodej pozemku na Pelíkovicích za nezvykle
nízkou cenu). Ve věci prodeje pozemku z usnesení 53/03/17 uložilo MěÚ připravit přehled
uskutečněných prodejů pozemků na Pelíkovicích za období posledních 5 let. Zastupitelstvo
také rozhodlo o zveřejnění nabídky prodeje hasičského automobilu CAS TATRA 148 a to
obálkovou metodou s minimální možnou nabídkou 140 tis. Kč. Automobil bude prodán
zájemci, který předložil nejvyšší nabídku. Vyhodnocení nabídek svěřilo zastupitelstvo radě.
Zastupitelstvo pověřilo Bc. Tomáše Levinského funkcí kontaktního zastupitele s Oddělením
územního plánování Magistrátu města Jablonce n.N. ve věci vykonávání územně plánovací
činnosti pro město Rychnov (po odchodu Ing. Müllerové, která disponovala příslušnou
odbornou způsobilostí, z městského úřadu vykonává pro Rychnov územně plánovací
činnost Magistrát města Jablonce nad Nisou).
Zastupitelstvo uložilo MěÚ aktualizovat cenovou nabídku na restaurování rohanského erbu
v průčelí kostela a prověřit spolufinancování z prostředků Jabloneckého děkanství, resp,
rychnovské farnosti, která je jeho majitelem.
Z finančních záležitostí zastupitelstvo schválilo podporu ve formě finančního daru ve výši
13.610,- Kč, v rámci financování hospice sv. Zdislavy pro rok 2017 (výše podpory je dána
dlouhodobým závazkem a odvisí od počtu obyvatel), schválilo rozpočtové opatření č. 4 a
rozhodlo navýšit rozpočet o 170.000,- Kč na zabezpečení objektů mateřské školy.
Zastupitelstvo rovněž uložilo MěÚ přijmout vhodná opatření k zajištění bezpečnosti a
pořádku na sportovišti Zálesí (toto usnesení nejspíš bylo vyvoláno probíhající debatou
o dokončení areálu).
25. května
Zastupitelstvo schválilo prodej části pozemku č. 1126/1 o výměře cca 120 m2 v k.ú.
Pelíkovice manželům Šitinovým a části pozemku č. 1204/4 o výměře cca 246 m2 rovněž
v k.ú. Pelíkovice paní E. Brodské, v obou případech za standardní cenu 246,– Kč za m2. Dále
schválilo prodej pozemku č. 1055/94 v k.ú. Rychnov manželům Malachovým za účelem
výstavby RD. Zastupitelstvo rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 1126/1,
pozemku č. 1201/2 a pozemku č. 1100/5, všechny v k.ú. Pelíkovice. Zastupitelstvo uložilo
MěÚ zajistit demolici objektu č.p. 87 a připravit návrh na rozparcelování pozemků č. 491,
492, 493 a 494 v k.ú. Rychnov na minimálně tři stavební parcely. Zastupitelstvo schválilo
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku č. 1055/1 ve věci vybudovaného
NTL plynovodu včetně přípojek v ulici Požárnická pro společnost GasNet, s.r.o. Ve věci
žádosti o koupi pozemku pro účel rozšíření zahrady uložilo zastupitelstvo MěÚ předložit na
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další zasedání stanovisko stavebního úřadu k zastavitelnosti pozemku č. 1163/1 v k.ú.
Rychnov rodinným domem.
Na základě doporučení rady rozhodlo zastupitelstvo prodat cisternový požární automobil
TATRA T148 společnosti KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s. za cenu 201.000,– Kč.
Z finančních záležitostí schválilo zastupitelstvo převod prostředků v rámci § 3319 z pol.
5901 na pol. 5041 částku 40.000,– Kč a na pol. 5169 částku 100.000,– Kč (pouze účetní
přesun prostředků na Rychnovské slavnosti do správné kolonky), dále schválilo rozpočtové
opatření č. 5. a uvolnění částky 775.000,– Kč na dokončení západní části náměstí.
Zastupitelstvo schválilo uzavření kupní smlouvy o prodeji nově vybudovaného vodovodního
řadu a splaškové kanalizace v ulici Požárnická Severočeské vodárenské společnosti za cenu
61.425,– Kč bez DPH. Zastupitelstvo rozhodlo o dokončení projektu Dostavby víceúčelového
sportovního areálu (II. Etapa), bez veřejného osvětlení a uložilo MěÚ připravit výběrové
řízení na zhotovitele.
Zastupitelstvo ukládá MěÚ předložit seznam čestných občanů města a zároveň schválilo
finanční odměnu ve výši 20.000,– Kč Mgr. Jindřichu Kurfiřtovi za jeho celoživotní práci na
sběru historických podkladů a práci na kronice města Rychnova. Zastupitelstvo rozhodlo
o delegaci starostky města Hodkovic Bc. Markéty Khauerové k jednání na valné hromadě
Severočeské vodárenské společnosti dne 15. 6. 2017. Zastupitelstvo rozhodlo, že město
i v zimní sezóně 2017/2018 zajistí provoz lyžařského vleku. Zastupitelstvo města schválilo
využití finančních prostředků ve výši 160.000,- Kč na předcházení tvorby bioodpadu a jeho
svozu a uložilo radě města připravit vhodná opatření naplnění záměru (šlo zřejmě o reakci na
neúspěch při snaze získat dotaci na kompostéry pro domácnosti).
29. června
Zastupitelstvo schválilo prodej části pozemku č. 1126/1 o výměře cca 1130 m2 v k.ú.
Pelíkovice paní Lence Geckové za účelem výstavby RD, prodej pozemku č. 1201/2 o výměře
711 m2 v k.ú. Pelíkovice panu J. Kracíkovi, oběma za cenu 246,– Kč/m2 a prodej pozemku
č. 1100/5 o výměře 962 m2 v k.ú. Pelíkovice panu M. Šolcovi za cenu 100,- Kč/m2.
Zastupitelstvo dále rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 1163/1 o výměře cca
500 m2, částí pozemku č. 4 o výměře 60 m2 a č. 5 o výměře 110 m2 a části pozemku
č. 342 o výměře cca 400 m2 a č. 241 o výměře 410 m2, všechny v k.ú. Rychnov u Jablonce
nad Nisou. Zároveň zastupitelstvo rozhodlo zveřejnit úmysl uzavření smlouvy o právu
k provedení stavby Retenční nádrže na pozemku č. 342 a č. 241 se spol. TRW Automotive
Czech, s.r.o., Jablonec nad Nisou. Zastupitelstvo rovněž schválilo uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene pro p. J. Jindru na pozemek č. 1163/1 ve věci zřízení kanalizační přípojky
k RD č.p. 900 v k.ú. Rychnov a rozhodlo uzavřít smlouvu o právu k provedení stavby
„Zatrubnění uličního rigolu v ul. Ještědská na pozemku č. 644“ s panem Janem Polachem
z důvodu zřízení vstupu na pozemek RD č.p. 845. Zastupitelstvo také uložilo MěÚ připravit
způsob údržby dosud neudržovaných pozemků v majetku města, které sousedí s nemovitostí
jiných vlastníků.
Zastupitelstvo rozhodlo uzavřít smlouvu o úpravě vzájemných práva a povinnost
souvisejících s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace v ul. Truhlářská a U Potůčku se spol.
SVS, a.s. Teplice. Zastupitelstvo uložilo starostovi zahájit jednání o převodu části pozemků
města Rychnova č. 248, 342 a 241 s podmínkou, že Povodí Labe převezme do své správy
nové koryto toku Mohelky s břehovým opevněním, avšak bez výústních objektů, opevnění
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kolem nich a stabilizačního prahu pod lávkou. (Vše souvisí se stavbou retenční nádrže TRW
Automotive a rekonstrukcí jejich kanalizace.)
Zastupitelstvo uložilo MěÚ pořídit vizualizaci navrhovaného stavu vodní nádrže v ul.
Rádelská („Nové koupaliště“) a předložit ji zpět zastupitelstvu s návrhem financování
jednotlivých etap opravy nádrže v následujících letech.
Zastupitelstvo schválilo uvolnění částky 100.000,– Kč v kapitole Silnice, částky 58.000,– Kč
na úhradu faktur za opravy hasičské zbrojnice, částky 370.000,– Kč vč. DPH na opravu
fasády na restauraci Beseda a částky 640.000,– Kč vč. DPH na výměnu střešního pláště na
objektu bowlingu (stavební součást areálu Beseda). Na závěr finančního bloku schválilo
rozpočtové opatření č. 6, vzalo na vědomí „Závěrečný účet DSO Mikroregion Jizerské hory
za rok 2016“ a schválilo závěrečný účet města za rok 2016 a účetní závěrku města
k 31.12.2016 a vzalo na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření města zpracovanou
firmou K KREDIT s.r.o.
Po diskuzi zastupitelstvo uložilo MěÚ předložit variantní řešení komunikační platformy
sloužící pro komunikaci města s občany (jednání bylo o vhodnosti a výhodnosti aplikace
„mobilní rozhlas“). Zastupitelstvo těsným poměrem odsouhlasilo vícepráce na opravě mostu
na nám. Míru u č.p. 616 související s havarijním stavem nábřežní zdi. Jednalo se o částku
91.426,96 Kč bez DPH. Zároveň pověřilo starostu učinit nezbytné kroky k uzavření dohody
o spolufinancování těchto nákladů s Krajskou správou silnic LK a Povodím Labe.
Zastupitelstvo neschválilo žádost spolku BEZMEZER o.p.s. o finanční příspěvek ve výši
120.000,- Kč, neboť nebyla podaná dle podmínek Grantového programu podpory spolkové,
sportovní a komunitní činnosti. (Grantový program má závazná pravidla a je vyhlašován vždy
před začátkem příslušného roku. Spolek Bezmezer bohužel svou žádostí reagoval až na
přidělené granty, respektive na grant, přidělený rodinnému centru Klubíčko.)
9. srpna
Toto jednání zastupitelstvo bylo věnováno jedinému bodu. Zastupitelstvo schválilo podání
žádosti o dotaci z programu „Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ“
na projekt Víceúčelový sportovní areál – II. Etapa. Zároveň schválilo uvolnění potřebných
vlastních finančních prostředků na dofinancování akce.
21. září
Zastupitelstvo rozhodlo manželům Kakosovými prodloužit termín splnění podmínek pro
uzavření kupní smlouvy na pozemek č. 1055/127 v k.ú. Rychnov do 7.12.2017. Z nových
prodejů zastupitelstvo schválilo prodej pozemku č. 305, části pozemku č. 302/1 a části
pozemku č. 301 v k.ú. Rychnov za cenu 100 Kč/m2 panu M. Laváčkovi, pozemku č. 1065/1
v k.ú. Rychnov za cenu 500 Kč/m2 manželům Marešovým rozdíl v cenách je dán skutečností,
že zatímco u Marešových se jedná o stavební pozemek v centru města, u Laváčkových jde
o zbytkové parcely v zahrádkářské kolonii) a dále části pozemku č. 1046 paní Z. Havrdové a
části pozemku č. 1045 panu L. Havrdovi a p. M. Havrdové do podílového spoluvlastnictví,
oba posledně jmenované pozemky za účelem výstavby RD. Kupující dostali za povinnost do
doby kolaudace stavby RD vybudovat na pozemku č. 1044/4 přístupovou cestu. Za tím
účelem a také z důvodu absence inženýrských sítí (vodovod, plyn) obdrželi slevu ze
standardní ceny stavebních pozemků. Zastupitelstvo města rozhodlo nevyužít svého
předkupního práva k pozemku č. 1055/121 v k.ú. Rychnov a konstatovalo, že povinný ze
sjednaného překupního práva svojí nabídkovou povinnost vůči oprávněnému splnil.
Zastupitelstvo rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 981/3 (dle GP 770–143a/2002)
16

o výměře 1 m2 v k.ú. Rychnov. (Šlo o majetkové vypořádání pozemku pod přístavbou
zesnulého p. M. Ptáčka.) Zastupitelstvo dále schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností TRW Automotive s.r.o. na pozemek č. 241, 242 a
342 ve věci zřízení kabelové přípojky VN.
Zastupitelstvo schválilo zahájení přípravných prací na projektu „Společná stezka pro chodce a
cyklisty z Rychnova u Jablonce nad Nisou – Pulečný – Kokonín“. Za tím účelem schválilo
navýšení finančních prostředků rozpočtu 2017 ve výši 121.000,– Kč na vypracování
projektové dokumentace I. etapy stavby do Pulečného. Také rozhodlo pořídit studii
proveditelnosti rekonstrukce a úpravy ulice Tovární (rozšíření a vybudování chodníku) a
uložilo MěÚ tento výdaj zahrnout do rozpočtu pro rok 2018.
Z finančních operací zastupitelstvo schválilo uvolnění částky 34.000,– Kč vč. DPH na opravu
vjezdu do požární zbrojnice, částky 95.000,– Kč vč. DPH na opravu havarijního stavu
vrchních žlabů restaurace Beseda, částky 23.000,– Kč vč. DPH na výměnu střešního pláště na
objektu bowlingu, 290.000,– Kč na opravy a havárie v bytovém hospodářství, 100.000,– Kč
nákup služeb a materiálu tamtéž a 50.000,– Kč na opravy a havárie v areálu Beseda. Na
příjmové straně zastupitelstvo schválilo přijetí nadačního příspěvku ve výši 17.630,– Kč na
realizaci projektu „Zvýšení stability lesních porostů města Rychnov u Jablonce nad Nisou“ na
nákup sazenic jedle bělokoré a dále přijetí darů od společností Inteva ve výši 15.000,– Kč,
Alfasped Logistik ve výši 8 000,– Kč, Contera Investment ve výši 5 000,– Kč a TRW
Automotive ve výši 10 000,– Kč na organizaci a zajištění Rychnovského Svatováclavského
půlmaratonu. Na závěr tohoto bloku schválilo rozpočtové opatření č. 8.
Po diskuzi, která vzešla ze zjištěného faktu, že z prodeje pozemků, určených pro výstavbu se
od loňského roku odvádí DPH, zastupitelstvo uložilo MěÚ předložit na další jednání
informaci o cenách stavebních pozemků uplatňovaných v okolních obcích včetně informace
o tržních cenách těchto pozemků.
Zastupitelstvo města neschválilo podnět ke změnám územního plánu č. XXXI (p. Janata –
rozšíření plochy pro podnikání na „selské straně“ vedle jeho stávajícího areálu) a XXXII (paní
Radovská – nové stavební pozemky pro RD na Pelíkovicích před bývalou školou).
26. října
První bod jednání byl věnován opětovnému zvažování varianty vjezdu do průmyslové zóny.
Po diskuzi s občany, kterých by se dotkla zvažovaná změna (příjezd podél západního svahu
náspu železnice s přemostěním z okružní křižovatky), zastupitelstvo rozhodlo nechat
zpracovat studii možného jednosměrného přístupu z komunikace I/65 přes stávající ČOV
(nájezd pouze ze směru od Hodkovic nebo Liberce, výjezd pouze směrem na Jablonec).
Z územně plánovacích aktů zastupitelstvo města schválilo podnět č. XXXIII ke změně
územního plánu (nezastavěný pozemek v ulici Březová).
Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
smlouvu o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce na pozemek č. 3052 ve
věci zřízení kabelové přípojky NN v ulici Pelíkovická a na pozemek č. 3073/1 ve věci zřízení
kabelové přípojky NN v ulici Liščí, dále uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene se společností GasNet na pozemek č. 15/2 ve věci zřízení plynovodní
přípojky v ulici Komenského, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s panem Jozefem
Černákem na pozemek č. 1183 ve věci zřízení kanalizační přípojky k RD č.p. 267 a smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se spol. SVS, a.s. Teplice a spol. TRW
Automotive na pozemky č. 241, 342, 251, 411 ve věci přeložky vodovodu v Tovární ulici.
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Zastupitelstvo rozhodlo zveřejnit úmysl směny a prodeje části pozemku č. 459 o výměře cca
20 m2 v k.ú. Rychnov, schválilo prodej pozemku č. 981/3 (dle GP 770–143a/2002) o výměře
1 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou paní J. Ptáčkové za cenu 680 Kč a dále rozhodlo
o uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „Rychnov u Jablonce nad Nisou – Lokalita
Z 9“ se spol. Rychnovská 14 s.r.o., Jablonec nad Nisou a se spol. SVS, a.s. Teplice na akci
„JN029059 Rychnov u Jablonce nad Nisou, ČOV – rozšíření“ na pozemcích č. 302/1, 302/3,
311/1, 339, 340, 341 a 342 v k.ú. Rychnov.
Zastupitelstvo rozhodlo uzavřít smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby
„JN029057 Rychnov u Jablonce n.N., Horská, nám. Míru – rekonstrukce kanalizace“ a
„JN029054 Rychnov u Jablonce n.N., Truhlářská, U Potůčku – rekonstrukce vodovodu a
kanalizace“ se spol. SVS, a.s. Teplice.
Zastupitelstvo uložilo starostovi vést jednání o výši spolufinancování stavby splaškové stoky,
lávky přes Mohelku, úpravy toku Mohelky, terénní úpravy stávající pěšiny a přeložky
vodovodu pro TRW a AL-Solid s preciznějším určením podílů spolufinancování podle
reálného přínosu pro konkrétní subjekty.
Zastupitelstvo schválilo přijetí finančního příspěvku ve výši 22 tis. Kč od obce Pulečný na
dokončení veřejného víceúčelového sportoviště.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o průběžném plnění položky opravy silnic a
s ohledem na přesun některých akcí do investic rozhodlo, že další čerpání této položky nad
rámec proběhlých schválených akcí podléhá dalšímu schválení zastupitelstva.
Zastupitelstvo schválilo odpis nedobytných pohledávek z roku 2009 a přesun některých
pohledávek z let 2008 – 2015 na podrozvahový účet (jde o účetní operace, pohledávky jsou
i nadále vymáhány).
S ohledem na novelu zákonného předpisu o odměňování zastupitelů obcí zastupitelstvo
projednalo možnosti, avšak ponechalo k 1.1.2018 výši odměn neuvolněnému místostarostovi,
neuvolněným předsedům výborů a komisí, neuvolněným členům zastupitelstva, rady, výborů
a komisí ve stávající výši. (Odměna jediného uvolněného, tedy starosty, je dána předpisem
pevně.)
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 9.
Na závěr zastupitelstvo projednalo nejasnosti v podkladech k výběru dodavatele rekonstrukce
plynové kotelny ZŠ a MŠ Ještědská a pověřilo radu výběrem dodavatelské firmy.
30. listopadu
Zastupitelstvo schválilo zveřejnění úmyslu prodeje části pozemku č. 612/19 v Příkré ulici a
pozemků nebo jejich částí č. 302/1, 302/3, 311/1, 339, 340, 341, 342, 335, 334 a 338/2, 333,
337 v k.ú. Rychnov (prodej pozemků v čistírně odpadních vod Severočeské vodárenské
společnosti). Dále zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
s ČEZ Distribuce ve věci zřízení kabelového vedení NN pro plánovanou výstavbu 10 RD
v lokalitě „Na Hranici“. Zastupitelstvo rozhodlo uzavřít smlouvu o úpravě vzájemných práva
a povinností souvisejících s připravovanou stavbou „Rychnov, přivaděč na ČOV –
rekonstrukce kanalizace“ se Severočeskou vodárenskou společností (oprava hlavního sběrače
v ulici Horská a na parkovací ploše vedle Tilie, resp. budoucí radnice). Zastupitelstvo také
schválilo další rozpočtové opatření (už desáté), plán oprav komunikací pro léta 2018 až 2022
(a uložilo MěÚ zajistit koordinaci oprav se správci inženýrských sítí) a obecně závaznou
vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. V záležitosti změn územního plánu
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zastupitelstvo neschválilo podnět č. XXXIV (návrh zpracovatele územního plánu podmínit
rozvoj lokality Na Hranici napojením na splaškovou kanalizaci Kokonín) a schválilo podnět č.
XXXV (prověření likvidace splaškových a dešťových vod a napojení na vodovod lokality
Dolní Dobrá Voda.
21. prosince
Zastupitelstvo schválilo směnu části pozemku č. 459 za část pozemku č. 461/2 v Dolním
Rychnově (umožnění výstavby garáže), dále schválilo uzavření kupní smlouvy na pozemky
č. 1045 a 1046 v k.ú. Rychnov před vydáním stavebních povolení (umožnění financování
stavby úvěrem). Zastupitelstvo také schválilo uzavření smlouvy o právu k provedení stavby
„Rychnov u Jablonce nad Nisou, Tovární ulice – splašková a dešťová kanalizace“ na
pozemku č. 246 v k.ú. Rychnov s paní I. Abrmanovou a panem F. Veidlem a na pozemku č.
238/1 v k.ú. Rychnov se společností Liberecké kotlárny Hölter.
Zastupitelstvo rovněž schválilo poslední rozpočtové opatření v tomto roce, označené číslem
11 a pověřilo starostu prováděním případných rozpočtových opatření pro období 21.12.2017–
31.12.2017 (vyvarování se tzv. Porušení rozpočtové kázně). Schválilo uvolnění financí na
běžnou údržbu a provozování sítě veřejného osvětlení, rozpočtový výhled do roku 2021,
aktualizaci plánu oprav komunikací pro léta 2018 až 2022 a na závěr ještě rozpočet města na
rok 2018. Ten byl schválen jako schodkový s tím, že příjmy činí 57.921.200 Kč, výdaje
59.931.510 Kč, vzniklý schodek ve výši 2.010.310 Kč bude kryt z kladného zůstatku
předchozích let. Za závazný ukazatel rozpočtu označilo zastupitelstvo paragrafy rozpočtu
(rozpis rozpočtu do položek je v kompetenci rady). Některé vybrané položky byly schváleny
objemově s tím, že jejich konkrétní využití podléhá dalšímu schválení zastupitelstvem.
Zastupitelstvo města si ještě odsouhlasilo termíny svých zasedání na I. pololetí roku 2018 a
poté starosta popřál přítomným pěkné svátky vánoční a vše nejlepší v novém roce.
Na závěr zastupitelského oddílu jen malá statistika docházky. Hodnocení to je samozřejmě
relativní, neboť kvalitní docházka ještě neznačí kvalitní výkon funkce. Ale aspoň trochu to
vypovídá o přístupu zastupitelů k jejich funkci. Kromě starosty, u kterého se stoprocentní
účast jaksi předpokládá, se účastí bez jediné absence mohl pochlubit pouze Mgr. Marek Zikl.
Jedinou absencí si skóre pokazil Oldřich Preisler, dvakrát chyběli Ing. Leoš Adler, RNDr.
Tomáš Hofrichter a Ing. Klára Kalinová, po třech absencích měli Ing. Petr Bartoň, Mgr.
Miluše Bubeníková, Mgr. David Suržin, Ing. Martin Vágner a Ing. Miroslav Žabka. Čtyřikrát
byla nepřítomna Bc. Jaroslava Benešová, Hana Topinková a RNDr. Tomáš Vágai. Největším
absentérem se stala Denisa Jedličková, které chyběla dokonce na sedmi z celkem dvanácti
jednání zastupitelstva.

Jednání rady
Rada města, jak už bylo uvedeno, jednala mnohem častěji. Následuje zjednodušené
převyprávění přijatých usnesení.
11. 1. rada projednala úpravu ceníku lyžařského vleku a pronájem stánku s občerstvením u
něj, pojištění nové hasičské cisterny, žádost o změnu nájemce v prodejně č.p. 173, zprávu o
kontrole za rok 2015 na ZŠ a MŠ, žádost o splátkový kalendář za vyklizení půdy v čp. 490,
informaci o využití Odlehčovací služby v Jablonci nad Nisou pro paní Mosteckou, rozhodla o
zveřejnění úmyslu pronájmu bytu v Nádražní čp. 569 a pastvin na Pelíkovicích, seznámila se
se zahájením zjišťovacího řízení k záměru „I/65 Dobrá Voda“ podle zákona o posuzování
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vlivů na životní prostředí (a postoupila tuto informaci zastupitelstvu), schválila pronájem části
pozemku č.1437 (Tyršova ulice) panu Beránkovi pro účely parkování, vyslechla informaci
starosty o tom, že proběhne dražba zbylé části objektu čp. 87 v ulici Lužická (majitelé
Fliťarovi), a o zadání přemístění dešťové kanalizace u hasičské zbrojnice kvůli nutnosti
stihnout termín dokončení dotované akce, a rovněž informaci tajemníka o požadavku
finančního úřadu na potvrzení možného využití pozemků v Rychnově. Dále rada projednala
informaci o návrhu Grantového programu pro rok 2017, schválila zadání výzvy k podání
nabídky na opravu hrázdění na hasičské zbrojnici, seznámila se se skutečností, že pozemek u
zahrádkářské klubovny byl zakoupen v dražbě od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových soukromou osobou, a na závěr starosta informoval radu o tom, že byl zástupci
TRW kontaktován ve věci podání informace široké veřejnosti o záměru TRW využít objekt
„bramborárny“ pro provoz firmy. Zástupci TRW navrhli termín na 2.2.2017 a rada rozhodla,
že město využije svých možností pro informování veřejnosti o veřejném představení záměru.
19. 1. rada v tzv. „rozšířeném jednání“ tedy za aktivní přítomnosti zastupitelů schválila
pronájem volného bytu v domě s pečovatelskou službou.
25. 1. rada schválila umístění sídla Spolku rodičů a dětí při MŠ a ZŠ v Rychnově, z.s. do
budovy ZŠ čp. 488, vybrala jako dodavatele na opravu hrázdění hasičské zbrojnice firmu Petr
Novotný, neschválila zveřejnění úmyslu pronájmu garáže naproti MěÚ, s ohledem na stávající
využití garáže, seznámila se s informací o podání výpovědi z nájmu bytu v DPS a žádostí
o předčasné ukončení nájemního vztahu a rozhodla, že dohodu o ukončení nájmu uzavře
pouze v případě, že předmětný byt bude v této době pronajat dalšímu zájemci. Dále zvýšila
v souladu s nájemní smlouvou nájemné za restauraci Beseda o míru inflace za rok 2016 ve
výši 0,7 % ke dni 1.3.2017, zveřejnila úmyslu pronájmu nebytového prostoru v čp. 472, vzala
na vědomí informaci, že byla pořízena územní studie lokality Z46 – Liščí Jáma a podán návrh
na vložení dat o této územní studii do evidence územně plánovací dokumentace (využití
některých rozvojových lokalit je podmíněno zpracováním územní studie). Starosta seznámil
radu se stížností na ředitele ZŠ a MŠ Ing. Sachera ve věci jednání s jedním z žáků této školy.
Stížnost řeší Česká školní inspekce. Nabídku pana Hasíka na navázání spolupráce s polským
městem Sedziszov postoupila rada k projednání zastupitelstvu. Rada se rovněž seznámila se
zprávou o činnosti městské policie za rok 2016 a projednala se strážníkem Mgr. Švarcem
některé problémy pořádku ve městě. Starosta informoval radní o tom, že na budově DPS jsou
na konstrukcích pohledů trhliny, na konstrukcích krovu se objevují statické poruchy, došlo
k popraskání dlažby na podlahách, podlahy v podkroví jsou prohnuty. Statik doporučil
provést prověření nosné konstrukce pomocí sond a provést statické posouzení. To proběhne
v nebližší možné době.
9. 2. rada schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Lesnického fondu LK, vyjádřila
souhlas s trasou přípojky vedení vysokého napětí do areálu TRW (bývalá „bramborárna“),
schválila změnu pronájmu prodejny v čp. 173 (z předchozího nájemce na jeho manželku),
rozhodla o pronájmu občerstvení u lyžařského vleku, schválila dohodu o ukončení nájmu
poloviny garáže naproti MěÚ a rozhodla o zveřejnění úmyslu pronájmu garáže, schválila
dohodu o ukončení nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou a na podle návrhu vedoucí
DPS rozhodla o nových nájmech bytů v tomto domě. Rada neměla žádné připomínky
k návrhu na vydání licence na provozování autobusové linky 540 370 Liberec – Jablonec n.
Nisou – Turnov –– Hradec Králové – Brno. Manželům Polachovým z Ještědské 845 rada
schválila zřízení pěšího vstupu z jejich pozemku na komunikaci Ještědská s podmínkou
odvodnění vstupu a zatrubnění uličního rigolu. Dále rada schválila vydání dodatečného
povolení zvláštního užívání komunikace Komenského pro SČVaK z důvodu havárie
vodovodního potrubí, schválila návrh řešení výstavby rodinných domků v lokalitě Z8
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(rozvojová lokalita podle územního plánu), seznámila se s návrhy možného řešení příjezdové
trasy do průmyslové zóny za viaduktem a postoupila je k posouzení zastupitelstvu. Stejně tak
postoupila zastupitelstvu návrh pravidel Fondu na zlepšení úrovně bydlení. Rada se seznámila
s nabídkou možné spolupráce s Ing. Arch. Ivanem Jirkalem a jeho prezentací projektů a
realizací. Radní se shodli na tom, že spolupráce se stálým architektem bude městu přínosná a
koncepční, a proto uložili starostovi jednat s architektem Jirkalem o podmínkách možné
spolupráce. Starosta upozornil radní na neutěšenou situaci na území města v dopravě a navrhl
provést měření dopravy akreditovaným způsobem, aby město mělo relevantní podklady pro
další řešení dopravní situace. Tento návrh radní schválili. Na závěr rada města rozhodla o
uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání s městem Liberec jako Centrálním
odběratelem, za účelem společného nákupu elektrické energie na rok 2018.
1. 3. rada rozhodla o zpracování plánu BOZP a jmenování koordinátora BOZP na
rekonstrukci mostu naproti samoobsluze. Jako technický dozor investora pro stejnou akci byla
vybrána firma Vaner.
Seznámila se s roční účetní závěrkou ZŠ a MŠ a s žádostí o převod zisku do rezervního fondu
a do fondu odměn. Vzhledem k nepřítomnosti RNDr. Vágaie odložila tento materiál na dalším
zasedání. Rovněž vzala na vědomí informaci o obdržení finančních prostředků od
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci prioritní osy 3 Rovný přístup ke
kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Starosta informoval radu, že v měsíci březnu bude ZŠ a MŠ
poskytnut vyšší příspěvek na provoz na pokrytí doplatku tepelné energie za rok 2016 a
z důvodu malování a pokládky koberců v MŠ. Rada také zaznamenala požadavek ZŠ a MŠ na
realizaci zabezpečovacích zařízení a doporučila řediteli prověřit možnosti jejich financování i
z jiných zdrojů než pouze ze zdrojů zřizovatele. Dále rada uložila provést prořez náletů podél
komunikace od Pelíkovic k budově Správy a údržby silnic, aby se zlepšily výhledové poměry.
Starosta informoval radní o žádostech na Grantový program města pro rok 2017. Rada
schválila pronájem pozemků jako pastvinu pro koně p. Blahovce a políčko pro přikrmování
lesní zvěře pro myslivecké sdružení Dolina. Rada stanovila dobu odepisování hasičské
cisterny na 12 let, schválila finance na uhrazení podílu na nákladech ČEZ Distribuce za trvalé
připojení odběrného místa na náměstí Míru, vzala na vědomí nabídku ČP Investice na
investici do Fondu kreditního výnosu, zrušila směrnici rady pro zadávání zakázek malého
rozsahu z důvodu legislativních změn a uložila předložit návrh nové směrnice. Schválila
také vypsání výběrového řízení na akci „Oprava komunikací 2017“ a akci „Stavební úpravy
krajnic komunikací“, smlouvu o zajištění provozu lyžařského vleku s panem Fučíkem,
vypsání výběrová řízení na místo asistentky starosty a na místo referenta stavebního úřadu (za
Ing. Müllerovou, která dala výpověď a která mimo jiné zabezpečovala agendu územního
plánování). Rada rozhodla stáhnout poškozené kontejnery na elektroodpad opravené znovu
umístit na některých stanovištích. Rada se seznámila s havarijním stavem nosné konstrukce
stěny v čp. 495 v Nádražní (bývalá „cukrárna“) a uložila provedení neodkladných oprav.
Podobný problém konstatovala i u objektu čp. 20 v ulici Kokonínská, kde uložila provést
neodkladné opravy stropní konstrukce a vytvoření odvodňovacího. Na závěr jednání rada
schválila podání žádosti o dotaci na dýchací přístroje pro dobrovolné hasiče z Dotačního
fondu Libereckého kraje.
15. 3. starosta informoval radu o přesunu zastávky MHD na stávající parkoviště před budovu
radnice po dobu rekonstrukce mostu naproti samoobsluze a také o tom, že Ing. Klíma, který
měl stavět domy pro seniory v Mlýnské ulici prodává svůj projekt firmě Interma. Žádost a
informace bude předložena zastupitelstvu města. Rada schválila účetní závěrku Základní
školy a Mateřské školy za rok 2016 a převod zisku do rezervního fondu a fondu odměn a
znovu projednala žádost ředitele ZŠ a MŠ na zakoupení a instalaci systému zabezpečení
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budov, kterou postoupila k rozhodnutí zastupitelstvu. K nabídce firmy TERRA GROUP ke
zprostředkování nákupu energií pro občany požaduje rada předložit řádně a jasně
specifikované podmínky spolupráce v rámci projektu Obec občanům. Rada znovu projednala
pronájem části garáží naproti úřadu a města rozhodla tyto pronajmout. Neschválila prodej
použité zámkové betonové dlažby a naopak schválila pronájem nebytového prostoru
v Nádražní čp. 472. Dodatečně vyslovila souhlas s užíváním komunikace po havárii vody
v ulici Občanská, rozhodla zveřejnit úmysl pronájmu sociálního zařízení u lyžařského vleku,
vyslechla informace o nabídce internetového připojení Besedy a o vyhlášení Programu
vodohospodářských akcí Libereckého kraje. Na závěr schválila uzavření darovací smlouvy
pro městkou knihovnu (darování časopisů majitelem firmy Taxus).
29. 3. rada schválila uzavření smlouvy o zápůjčce výstavního mobiliáře a sbírkových
předmětů pro městské muzeum s Městkou galerií MY. Pro opravu opěrné zdi u čp. 495
vybrala firmu Lukáš Žváček, která byla cenově nejvýhodnější. Uložila vhodným způsobem
zveřejnit nabídku prodeje staré hasičské cisterny TATRA 148, schválila odpisový plán
dlouhodobého hmotného majetku ZŠ a MŠ a uzavření mateřské školy od 17.7. do 18.7.2017 a
prázdninový provoz ve dnech 3.7.2017 až 14.7.2017 a 21.8.2017 do 31.8.2017. Opětovně
vyslovila dodatečný souhlas s uzavírkou komunikace Občanská v souvislosti s opravou
havárie vodovodu. Rozhodla přidělit volný byt v DPS p. Vlkové a vybrala dodavatele na
opravy komunikací v roce 2017, firmu Eurovia CS, a.s., a na akci „Stavební úpravy krajnic
komunikací“ firmu Pavel Janda. Schválila směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu a
novou organizační strukturu městského úřadu s platností od 1.4.2017.
19. 4. rada schválila uzavření dohody spolupráci s Terra Group Investment, a.s. na realizaci
projektu Obec občanům (hromadné soutěžení cen dodávek elektřiny a plynu), schválila také
užívání komunikace ul. Lužická z důvodu plánované rekonstrukce vodovodního potrubí a
přesun financí v na uhrazení faktury za revizi tělocvičného nářadí a zařízení ve sportovní hale.
Rada schválila výpůjčku pozemku na Pelíkovicích Mysliveckému sdružení Dolina za účelem
zřízení zvěřního políčka, rozhodla demontovat konstrukci košů na basketbal na dětském hřišti
v ulici Nová, seznámila se s personálními problémy ZŠ a informací o stavu městské zeleně na
hřbitově, u památníku pracovního tábora a parku na náměstí před samoobsluhou.
Odsouhlasila pokácení 5 javorů a 2 tújí za centrálním křížem na hřbitově, pokácení 4 nízkých
lip v popředí památníku pracovního tábora a zdravotní prořez 4 vzrostlých bříz. Naopak
nesouhlasila s pokácením 2 borovic v parku na náměstí před samoobsluhou. Rada dále jednala
o pronájmu sociálek u lyžařského vleku a o úpravě způsobu vytápění v restauraci Beseda.
20. 4. měla rada, rozšířená o přítomné zastupitele, na programu jediný bod - pronájem
volného bytu v čp. 569. Byt přidělila slečně Raisové.
10. 5. vzala rada na vědomí dopis paní Svobodové ze spolku Bezmezer (problém paní Zdeny
Svobodové a jejího spolku Bezmezer ve vztahu k městu bude více rozebrán v kapitole Spolky
a spolková činnost). Rada se také seznámila s možnostmi aplikace Mobilní rozhlas, avšak
uložila starostovi více propagovat stávající aplikaci Infokanál, která je nedostatečně
využívána. Starosta informoval o tom, že dne 10.5.2017 se stalo město jediným vlastníkem
nemovitosti Lužická 87. Rada rozhodla o demolici objektu a z předložených nabídek na
demolici vybrala firmu Ďuroška Jozef za nabídkou cenu 262.500,- Kč bez DPH. Z finančních
operací rada schválila vnitřní převod financí v rámci paragrafu „komunální odpady“ na
uhrazení faktury za výrobu a instalaci vjezdu do sběrného dvora, vnitřní převod financí
v paragrafu „Nebytové hospodářství“ na uhrazení faktury za vyhotovení dokumentace na akce
„Výměna střešního pláště na bowlingu“ a „Oprava fasády restaurace Beseda“. Rada schválila
zakoupení kopie kroniky Pelíkovic, seznámila se s informací o proběhlém koncertu Hudba
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Praha, stanovila náklady na úschovu zajištěných věcí z vyklizeného bytu na 0,90 Kč/m2/den,
seznámila se s variantou zastínění oken v kulturním sále Beseda a schválila jejich umístění, na
dokončení Terminálu u nádraží ČD schválila výběr zhotovitele projektové dokumentace pro
stavební povolení a inženýrské činnosti společnosti MDI Plan, schválila čistopis
kronikářského zápisu za rok 2015 a na závěr odsouhlasila přemístění přístřešku na pozemku č.
148 (vedle Maděrky), který má pronajatý pan Vyoral, mimo ochranné pásmo plynovodu.
24. 5. rada projednala návrh a vyslovila souhlas se stavbou přeložky vodovodu Údolní –
Tovární. Přeložka vodovodu je podmiňující stavbou pro umožnění realizace stavby kabelu
VN a stavby splaškové a dešťové kanalizace (s retenční nádrží), které budou obsluhovat nový
provoz v bývalé bramborárně. Součástí těchto staveb budou i terénní úpravy, stavba nové
lávky přes Mohelku a pěšiny (propojka z ulice Tovární v prostoru za továrnou do ulice
Údolní). Dále rada uložila vypsat výběrové řízení na výměnu střešního pláště na objektu baru
Nota restaurace Besedy, schválila podání žádosti na poskytnutí nadačního příspěvku z Nadace
Ivana Dejmala pro ochranu přírody na realizaci „Zvýšení stability lesních porostů města
Rychnova u Jablonce nad Nisou“, seznámila se s žádostí p. Nigrína o realizaci opatření, které
zabrání zatékání dešťové vody do nemovitosti čp. 436 a k dalšímu rozhodování o případném
spolufinancování uložila provést nacenění navržených variant odvodnění. Pověřila starostu
uzavřením Dohod o členství v jednotce Sboru dobrovolných hasičů Rychnov se členy
jednotky, schválila pokácení jedné břízy v rámci připravované stavby přípojky VN 35 kV pro
areál TRW, schválila prodej staré nefunkční keramické pece p. Z. Holubcovi za 2.500,- Kč,
seznámila se s projektem „Protidrogový vlak“ a uložila zjistit cenu a možné termíny akce.
Starosta informoval o tom, že město obdrželo studii parkování ve městě. Na další zasedání
rady města přizve autorku studie, aby radní seznámila s touto studií. Rada neschválila žádost
Českého červeného kříže o finanční příspěvek na vydání publikace „Omalovánky první
pomoci“ formou umístění placené prezentace města v publikaci. Rada otevřela 2 doručené
obálky s nabídkou na koupi staré hasičské cisterny a doporučila zastupitelstvu prodat CAS
TATRA 148 za cenu 201.000,- Kč společnosti KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s.
Starosta informoval radní, že pravděpodobně od srpna 2017 bude opatrovníkem jednoho
rychnovského občana.
7. 6. se na zasedání rady dostavila slečna Bulířová, která představila radním studii řešení
parkování ve městě, kterou zpracovává v rámci své diplomové práce na ČVUT. Studie
parkování řeší celkem 5 problematických míst ve městě, kde je navrhováno jeho řešení.
Studie bude předložena k projednání na zasedání zastupitelstva města. Rada schválila zvláštní
užívání komunikace Ještědská (chodník k MŠ) z důvodu realizace vodovodní a kanalizační
přípojky k domu č.p. 576, seznámila se s informací, že město opět neuspělo s žádostí na
poskytnutí dotace od ČEZU na dostavbu víceúčelového sportoviště rámci programu
„Oranžová hřiště“, se zápisem z povodňové prohlídky na vodních tocích Mohelka a
Pulečenský potok, která proběhla 9.5., a s cenovou nabídkou na „Studii proveditelnosti – ul.
Tovární v Rychnově u Jablonce nad Nisou“. Jedná se o studii proveditelnosti komunikace pro
pěší v ulici Tovární I. etapa, včetně prověření stavebně technického stavu komunikace,
geodetického zaměření a projednání se správci inženýrských sítí a dotčenými orgány. Návrh
na zadání „Studie proveditelnosti – ul. Tovární v Rychnově u Jablonce nad Nisou“ postoupila
rada zastupitelstvu s tím, že zastupitelstvo bude seznámeno s variantním řešením úpravy
komunikace Tovární, kterou předložila sl. Bulířová v rámci řešení parkování ve městě a řešení
budou doplněna o variantu rekonstrukce ulice Tovární ve stávajícím rozsahu. Zároveň bude
doplněna informace o případném snížení ceny za vypracování této studie při využití
zpracovaných variant slečny Bulířové. Rada se seznámila s návrhem vedoucí DPS na změnu
sazebníku úhrad za poskytované služby a vyžádala si doplnění o vysvětlující materiál
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k návrhu nového ceníku za služby včetně informace o využití jednotlivých služeb klienty. Na
základě doporučení vedoucí DPS rozhodla rada přidělit volný byt v DPS p. Anně Ziklové.
Rada se rovněž seznámila s nabídkou firmy PKV na zpracování žádostí o dotace na
strategické dokumenty a s návrhem zapojení se do projektu „Zde bydlí Dobří andělé“. Jedná
se projekt, který pomáhá rodinám, kde má rodič nebo dítě rakovinu nebo má dítě jiné závažné
onemocnění a které se vlivem této nemoci dostaly do finanční tísně. Rada schválila zapojení
města do propagace tohoto projektu prostřednictvím umístění loga na webových stránkách
města.
28. 6. Rada se seznámila s žádostí BEZMEZER z.s. o poskytnutí finanční a další podpory
spolku. Radní konstatovali, že tento spolek měl jako všichni ostatní možnost požádat o
finanční příspěvek z Grantového programu města. Celou žádost rada postoupila k projednání
zastupitelstvu města, schválila převod prostředků ve výši 12.494,- mezi položkami v rámci §
3319 (výdaje na Rychnovské slavnosti) rozhodla, že realizaci akce „Oprava fasády restaurace
Beseda“ provede firma Karin Sýkorová, realizaci akce „Výměna střešního pláště na objektu
bowlingu“ provede firma HB INPOL, s.r.o. (cena 631.250,42 Kč vč. DPH), po podaném
vysvětlení schválila změnu sazebníku úhrad za pečovatelskou službu s platností od 1.7.2017 a
rozhodla přidělit volný byt v DPS paní H. Jiřinové z Rychnova. Rada schválila finální verzi
Místního akčního plánu vzdělávání pro oblast Jablonecko. Vzala také na vědomí předloženou
informaci o pojistné události ze dne 14.5.2017, kdy vlivem silných přívalových srážek došlo
k poškození některých pozemních komunikací. Uložila po ukončení šetření pojistné události
předložit finančnímu výboru finanční vyhodnocení. Rada stanovila termíny obřadních dnů pro
konání svatebních obřadů na 1.7.2017, 2.9.2017, 7.10.2017, 4.11.2017 a 2.12.2017. Obřadním
dnem je 1. sobota v měsíci, místem konání svatebního obřadu je stanovena obřadní síň a doba
byla stanovena na 09,00 - 12,00 hodin. Rada se seznámila s návrhem řešení víceprací
vzniklých v souvislosti s havarijním stavem nábřežní. Tyto vícepráce jsou vyčísleny na
91.426,96 Kč bez DPH. Starosta informoval, že po upozornění na vzniklou havárii nábřežní
zdi bylo vyvoláno jednání za přítomnosti zástupců Povodí Labe a Krajské správy silnic
Libereckého kraje. Zúčastněné strany konstatovaly, že opěrná zeď není jejich vlastnictvím.
Návrh města byl podílet se na opravě společně, každý 1/3 vzniklých nákladů. Zatím se
vyjádřila jenom KSS LK, že s návrhem předběžně souhlasí. Dále je vhodné v souvislosti
s touto stavbou předláždit přilehlý chodník z důvodu odtoku povrchových vod, aby se v místě
netvořily kaluže. S tím projektová dokumentace nepočítala. Částky byly odsouhlaseny
technickým dozorem, který pro město vykonává v zastoupení společnosti Vaner s.r.o. pan
Rudolf Kaška. Rada schválila úhradu částky ve výši cca 20.000,- Kč bez DPH za vícepráce
při realizaci Opravy mostu u čp. 616, vzniklé v souvislosti s přeložením přilehlého chodníku,
který zadávací dokumentace neřešila. Starosta dále sdělil, že je možné v daném případě podat
určovací žalobu soudu, který určí vlastníka stavby opěrné zdi. Návrh usnesení ve znění:
„Rada města souhlasí s vícepracemi na Opravě mostu na nám. Míru u č.p. 616, Rychnov
v souvislosti s havarijním stavem nábřežní zdi. Jedná se o částku 91.426,96 Kč bez DPH a
pověřuje starostu města učinit nezbytné kroky k uzavření dohody o spolufinancování těchto
nákladů s KSS LK, p.o. a Povodím Labe s.p.“ ovšem rada neodsouhlasila. Rada se seznámila
s výsledkem přezkumného řízení ke stanovení místní úpravy provozu na křižovatce silnic
III/2879 a I/65. Krajský úřad konstatuje, že s úpravou dopravními značkami souhlasí,
magistrát města Jablonce postupoval správně a z hlediska bezpečnosti je tato úprava žádoucí.
(Jde o křižovatku ulice Na Hranici, silnice od Červeného domu a hlavní silnice – u bývalého
autobazaru – zákaz odbočení z hlavní silnice od Jablonce vlevo a z vedlejší vlevo ve směru na
Prahu.) Rada vyslovila souhlas s výstavbou RD na pozemku 713/1 a se zřízením sjezdu do
ulice Hřbitovní. Rada rozhodla ukončit pronájem starého koupaliště dohodou ke dni
30.6.2017. Dále se rada seznámila s návrhem na obnovu asfaltových povrchů v ul. Tovární a
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U Potůčku v rámci plánované rekonstrukce vody a kanalizace v roce 2018 a postoupila
záležitost k rozhodnutí zastupitelstvu města. Schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení služebnosti ve věci připravované stavby vodovodního řadu pro obec Pulečný.
Souhlasila také s realizací stavby „Rychnov, Tovární ulice – splašková a dešťová kanalizace“
podle předložené dokumentace, v jejímž rámci se kromě stavby kanalizace a vodovodu pro
areál TRW a okolní lokalitu řeší i úpravu koryta Mohelky, stavba lávky přes Mohelku a
retenční nádrž. Starosta navrhl radním pořízení aplikace Mobilní rozhlas pro snadné
předávání aktuálních informací občanům (poplatek 30.129,- Kč ročně). Radní ovšem návrh
neschválili.
26. 7. schválila rada v rámci své pravomoci převod částky 13.000,- Kč mezi položkami
v paragrafu Požární ochrana na nákup pěnidla. Dále vybrala jako dodavatele akce „Dostavba
víceúčelového sportovního areálu Rychnov u Jablonce nad Nisou 2017“ firmu Lubomír
Schmid, neschválila pronájem sálu restaurace Beseda paní J. Gabčové v termínu 19.8.2017,
seznámila se s Inspekční zprávou České školní inspekce (inspekce na Základní a Mateřské
škole proběhla ve dnech 15.5. až 30.5.2017) a schválila připojení navrhované místní
komunikace na pozemcích č. 644, 875/1, 2775/36, 3492, 3109, 3527 (lokalita Z8 podle
územního plánu) na místní komunikaci ulice Ještědská z důvodu plánované výstavby RD.
Rozhodla, že nebude zveřejňovat úmysl pronájmu pozemku č. 1046 v k.ú. Rychnov u
Jablonce nad Nisou, neboť pozemek je nabízen jako stavební parcela. Paní Raisové schválila
vedení sídla podnikající fyzické osoby na adrese Nádražní 569 po dobu trvání pronájmu bytu.
Schválila také zvláštní užívání komunikace Tovární z důvodu přeložky vodovodu a stavby
kanalizace a vodovodu. Rada se seznámila s projektovou dokumentací k územnímu řízená na
úpravu křižovatky Rádelský Mlýn, ke které neměla žádné připomínky (vizualizace úpravy
této nebezpečné dálniční křižovatky byla prezentována jak v Rychnovském zpravodaji, tak na
webových stránkách). Rada neakceptovala požadavek firmy GREENPROJECT, která
realizovala zakázku „Architektonický prvek a úpravy terénu v parku na p.p.č.k. 35,
k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou na úhradu navýšených nákladů souvisejících s dodávkou
ocelové konstrukce rámu včetně žárového zinkování ve výši 87.395,- Kč bez DPH s tím, že
materiál pro výběr zhotovitele byl dostatečný, zadávací dokumentace byla k dispozici a bylo
možné ji připomínkovat v době před podáním nabídek na tuto soutěž.
23. 8. Starosta informoval radu o skutečnosti, že město bylo ustanoveno veřejným
opatrovníkem p. D. Rosenbauma, který byl dne 21.8.2017 propuštěn z výchovného ústavu.
Rada schválila panu Dominiku Rosenbaumovi pronájem bytu č. 6 v DPS. Rada dále vybrala
dodavatele 2 ks setů dýchacích přístrojů a 3 ks náhradních láhví pro tyto sety pro JSDHO
Rychnov firmu SDH plus Radimovice, neměla připomínky k udělení licence k provozování
osobní dopravy na lince 530 150 Jablonec – Rychnov – Hodkovice, na lince 530 190 Jablonec
– Praha a na lince 540 370 Liberec – Jablonec – Turnov – Hradec Králové – Brno, schválila
zřízení sjezdu z pozemků č. 3507, 3508, 3509 a 3510/1 na komunikaci Liščí (nová výstavba
v Liščí Jámě), svěřila provádění zimní údržby pro sezónu 2017/2018 firmě Roman Machala,
seznámila se s žádostí pana Kysely o možnost zřízení vyhrazeného parkoviště v ulici
Truhlářská. Uložila informovat žadatele o plánované rekonstrukci komunikace. Dále se
seznámila s informací o provedené revizi knižního fondu Městské knihovny. Schválila
prodloužení nájemní smlouvy s firmou DIMATEX CS, spol. s r.o. na rok 2018 (umístění
kontejnerů na textil) a seznámila se s informací o kalkulaci platby za zastavení
protidrogového vlaku, jehož součástí jsou dva typy programů – pro školy a pro veřejnost.
Rada pronajala staré koupaliště „Moorbad“ Českému rybářskému svazu, z.s., místní
organizace Hodkovice nad Mohelkou na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Jako
podmínkou pronájmu stanovila povinnost nájemce poskytnout pronajímateli povolenky k
rybolovu za účelem prodeje pro širší veřejnost (20 % z ceny povolenky přísluší městu). Rada
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dále schválila vstup společnosti TRW Automotive na pozemek č. 241 a č. 342 v k.ú. Rychnov
za účelem provedení průzkumu znečištění horninového prostředí (ekologický audit) ve věci
plánované výstavby retenční nádrže. Rada neakceptovala požadavek na uhrazení víceprací na
Opravě mostu na nám. Míru u č.p. 616 v souvislosti s ohrazením betonových patek podél
nábřežní zdi, které údajně zadávací dokumentace neřešila (25.546,25 Kč bez DPH). Na závěr
rada rozhodla přiobjednat dalších 5 ks kontejnerů 1100 l na bioodpad.
18. 9. rada rozhodla uzavřít s Libereckým krajem smlouvu o právu k provedení stavby
v souvislosti s realizací akce „Přechod pro chodce na náměstí“ (kde na náměstí to je není
z usnesení zřejmé). Nevznesla žádné připomínky k udělení licence dopravci na lince 670 981
Rokytnice – Harrachov – Desná – Tanvald – Jablonce – Praha, rozhodla nezvyšovat k
1.1.2018 nájemné z nebytových prostor a garáží ani nájemné v městských bytech, schválila
prodloužení nájemních smluv na dobu určitou v městských bytech do 31.12.2018. Dále
schválila zřízení vyhrazeného parkovacího stání v ulici Truhlářská pro jeden osobní automobil
s tím, že žadatel p. Roman Kysela zajistí na vlastní náklady montáž dopravního značení IP 12
(vyhrazené parkovací stání) + E13 „číslo SPZ vozidla“ + E8e „3 m“ (vzdálenost na obě
strany) a řádně nainstalované DZ předá do správy Městskému úřadu. Náhrada za zábor
veřejného prostranství činí 2 737,50 Kč ročně a souhlas se vydává na dobu 2 let. Rada
schválila nákup nové vodní lázně do školní jídelny z rezervního fondu ZŠ a MŠ. Rada
rozhodla nezveřejňovat úmysl pronájmu pozemku č. 619/4 v k.ú. Pelíkovice kvůli možné
eskalaci sporu mezi sousedy. Rada schválila instalaci plynového topení v nebytovém prostoru
v č.p. 173 (vietnamská prodejna) vlastním nákladem nájemníka. Usnesení k tomuto bodu bylo
pojato velmi podrobně a důkladně zřejmě z obavy, že nájemník není dostatečně seznámen
s evropskými normami a pravidly.
2. 10. rada vydala souhlas města s dokumentací pro výstavbu řadových domů v lokalitě „Za
kostelem“ pro územní řízení, schválila krátkodobý pronájem pozemků na náměstí panu Z.
Růžičkovi pro konání Svatováclavské pouti, schválila navýšení kapacity základní školy na
330 žáků a navýšením kapacity školní jídelny na 439 stravovaných. Starosta seznámil radní
s odpovědí Ředitelství silnic a dálnic ČR ve věci žádosti o zajištění protihlukového opatření a
bezpečnosti dopravy v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Jednalo se o problém s hlukem
z provozu silnice I/65, se sjezdy a výjezdy do města a problému Dolního Rychnova, kde jsou
občané „odříznuti“ od města touto komunikací bez možnosti bezpečně projít a přejít kolem
komunikace. V odpovědi ŘSD se uvádí, že odpovědný orgánem ve věci hlukové zátěže je
Krajská hygienická stanice Liberec, která kontroluje dodržování závazných hygienických
limitů a může provést měření hluku, případně ho vlastníkovi či správci nařídit. Sjezd ze
silnice do města ze směru Jablonec bude upraven přistavením odbočovacího pruhu. Tato
stavba má již vydané územní rozhodnutí a v případě úspěšného majetkoprávního vypořádání
pozemků bude realizována v roce 2018. Problematika pohybu chodců na silnici I. třídy je
upravena zákonem o pozemních komunikacích ze kterého je zřejmé, že součástí silnice nejsou
chodníky pro pěší, ani další zařízení pro zajištění pohybu chodců. (Poznámka kronikáře:
Poslední věta je mistrovskou ukázkou, jak odborně neodpovědět na předložený problém – jak
se mají obyvatelé, odříznutí hlavní silnicí, dostat bezpečně do města.) Rada rozhodla
zveřejnit úmysl výpůjčky pozemků č. 1100/1 a 1100/5 v k.ú. Pelíkovice s tím, že tyto
pozemky budou min. 2 x ročně posekány, nebude zde postavena stavba ani oplocení a nebude
zde zřízena pastva (údržba pozemků v sousedství pánů Šolce a Svobody). Rozhodla také
zveřejnit úmysl pronájmu pozemků č. 1096 a č. 1093/3 v k.ú. Pelíkovice a obci Rychnov u
Jablonce nad Nisou (pastva). Schválila zvláštní užívání komunikace Ještědská z důvodu
výstavby kanalizační a vodovodní přípojky k č.p. 574, zvláštní užívání komunikace
Pelíkovická a Liščí z důvodu umístění kabelu nízkého napětí a zvláštní užívání komunikace
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Tovární z důvodu umístění přípojky VN k areálu TRW. Na závěr rada schválila zadání
výběrového řízení na opravu střechy na čp. 171.
16. 10. starosta informoval radní o tom, že při odstraňování plechových žlabů na střeše
objektu Beseda bylo zjištěno, že eternitové desky na střeše jsou již dožité a byla by potřeba je
vyměnit. Vzhledem k tomu, že si případná výměny vyžádá dodatečné náklady bude tato
informace postoupena zastupitelstvu k případnému rozhodnutí o opravě v letošním roce
případně v roce 2018. Dále informoval radní, že od příštího roku končí bezplatná služba firmy
Telmo na servis kamerového a dohlížecího systému. Rada schválila vypracování studie
proveditelnosti akce „Dopravní terminál v Rychnově u Jablonce nad Nisou“ v rámci
Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou Energetickou agenturou
Trojmezí, o.p.s. Rada dále vyslovila souhlas s dodatečným zvláštním užíváním komunikace
Ještědská z důvodu havárie kabelové spojky na trase sdělovacího kabelu. V souvislosti s tím
uložila předložit informaci o kontrole překopů komunikací v Rychnově za rok 2017. Schválila
zvláštní užívání komunikace Komenského z důvodu uložení plynovodních přípojek. Na
základě žádosti rozhodla zveřejnit úmysl výpůjčky nebytových prostor v městské knihovně
s předpokladem využití těchto prostor jedenkrát měsíčně na dobu cca 2 hodin. V rámci své
pravomoci rada schválila přesun finančních prostředků z důvodů realizace smlouvy o
poskytnutí finančního příspěvku Centru Lira. V souvislosti s úpravou pozemku kolem vodní
nádrže „nového koupaliště“ rada schválila pokácení 19 ks stromů na pozemku č. 3561 v k.ú.
Rychnov.
13. 11. se rada seznámila s nabídkami na provedení rekonstrukce střechy na domě čp. 171.
S ohledem na velké rozdíly nabídkových cen požaduje provedení kontroly jednotlivých
nabídek dle položkového rozpočtu. Starosta informoval radní o jednání ve věci třetí varianty
napojení průmyslové zóny na silnici I/65. Město požádá o vyjádření k této variantě Policii ČR
a Ředitelství silnic a dálnic. Rada rozhodla zadat zpracování projektové dokumentace na
dešťovou kanalizace v ulici Nádražní firmě Aquaklimax (podmiňující stavba pro realizaci
terminálu u nádraží). V reakci na požadavek pana Rakouše rada konstatovala, že nesouhlasí
s návrhem na navýšení ceny pronájmu pozemků pod lyžařským vlekem a souhlasí
s pronájmem za stejných podmínek včetně stejné výše nájemného jako v předchozím roce. Na
zasedání rady města se dostavil p. Nejezchleba, který informoval radní o problémech, které
řeší v souvislosti s pořádáním Rally Bohemia, resp. s její rychlostní zkouškou, která vede
v sousedství jeho pozemků. Dlouhodobě se potýká s nerespektováním práv vlastníků
pozemků a nedostatečnou komunikací ze strany pořadatelů. Komunikace s pořadateli je velmi
problematická. Pan Nejezchleba také navrhl, aby město nepovolilo pořádání rally na
katastrálním území. Starosta přislíbil zprostředkovat schůzku s ředitelem závodu. Rada
schválila pronájem pozemků č. 1096 a č. 1093/3 v k.ú. Pelíkovice paní Pleštilové za 2,Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců za účelem pastviny. Rada také
rozhodla zadat zpracování podkladů pro žádost o poskytnutí dotace z programu „Obnova
obecního a krajského majetku po živelných pohromách v roce 2017“ Ing. Naděždě Hájkové,
KH – Mosty. Současně schválila podání žádosti o dotaci z programu „Obnova obecního a
krajského majetku po živelných pohromách v roce 2017“. Rada se seznámila s vedením
evidence a kontroly překopů místních komunikací a vyslovila souhlas s dodatečným
zvláštním užíváním komunikace Lipová z důvodu havárie plynovodního potrubí. Schválila
výpůjčku pozemku č. 1100/1 v k.ú. Pelíkovice panu Svobodovi a pozemku č. 1100/5 v k.ú.
Pelíkovice panu Šolcovi, oběma na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Rada
souhlasila se snížením nejvyšší dovolené rychlosti v ulici Tovární na 30 km/h a uložila zajistit
projednání této změny s příslušnými úřady. Rozhodla zveřejnit úmysl pronájmu stánku pro
občerstvení u lyžařského vleku, stanovila dobu odepisování baru na sále Besedy na dobu 10
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let a rozhodla zadat zpracování projektové dokumentace na splaškovou a dešťovou kanalizaci
v ul. Na Hranici, Boční, Okružní, Vyhlídková a Horní včetně inženýrské činnosti firmě
Aquaklimax. Rada neakceptovala nabídku na inzerci a finanční podporu vydání brožury
„Pozor, drogy“. Vyslovila souhlas s pokácením vícekmenného jasanu a smrku na pozemku
města č. 625/1 v k.ú. Rychnov a s pokácením 6 ks smrků na pozemku města č. 740/1 v k.ú.
Rychnov vedle plynárenského zařízení.
27. 11. rada po prověření cenových nabídek rozhodla, že rekonstrukci střechy na čp. 171
provede firma PENTAGON, která podala nejvýhodnější nabídku. Rada dále schválila
uzavření mandátní smlouvy s odborným lesním hospodářem Ing. Dudou pro rok 2018,
nevznesla žádné připomínky k dokumentaci pro stavební povolení s názvem „Zpracování PD
polních cest C 9 a C 15 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, včetně zajištění dokladů pro
žádost na stavební povolení“, schválila pokácení javoru na hranici pozemku č. 1159 a 1188
v k.ú. Rychnov, pokácení 3 smrků před čp. 635, 1 topolu osika a 4 bříz na pozemku č. 963/6
v k.ú. Pelíkovice. Rada se také seznámila s výroční zprávou ZŠ a MŠ Rychnov za školní rok
2016/2017, stanovila dobu odepisování nového mostu na náměstí na dobu 50 let, schválila
výpůjčku nebytových prostor v knihovně p. Anně Chloubové na dobu určitou do 31.12.2018
za účelem pořádání meditačních sezení na dobu 2 hodiny jedenkrát měsíčně, stanovila
termíny konání svatebních obřadů pro rok 2018 na 6.1.2018, 3.2.2018, 3.3.2018, 7.4.2018,
5.5.2018, 2.6.2018, 14.7.2018, 4.8.2018, 1.9.2018, 6.10.2018, 3.11.2018 a 1.12.2018, tedy
vždy 1. sobotu v měsíci, místem konání svatebního obřadu stanovila obřadní síň úřadu a dobu
pro konání obřadu na 9:00 – 12:00 hod. Schválila vyvěšení úmyslu pronájmu reklamních
ploch na objektech u lyžařského vleku, souhlasila s podáním žádosti dle projektu „Obnova
mostu ev.č. M-08 v Rychnově u Jablonce nad Nisou“ z programu „Obnova obecního a
krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017“ a vzala na vědomí změnu platového
výměru ředitele ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou Ing. Sachera v souvislosti se
změnou nařízení vlády.
21. 12. rada schválila uzavírku silnice III. třídy (hřebenovka) pro konání Rally Bohemia
v roce 2018, schválila pronájem stavební buňky u lyžařského vleku pro občerstvení firmě
MAPA Roman Maryško od 22.12.2017 do 31.3.2017 za cenu 3.200,- Kč, nevznesla
připomínky k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení ve věci domovní
čističky pro novostavbu na pozemku č. 246/2, 247/1 a 248/1 v k.ú. Kokonín, rozhodla, že
mobilní služby pro další období bude městu poskytovat operátor O2, jehož nabídka byla
nejvýhodnější, schválila nový ceník odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu a
ceník za převzetí a odvozu složek z odděleného sběru komunálního odpadu s platností od
1.1.2018, provedla hodnocení ředitele ZŠ a MŠ Rychnov a rozhodla neudělit řediteli odměnu,
provedla rozpis rozpočtu města pro rok 2018 na položky jednotlivým správcům paragrafů
rozpočtu.
I v případě rady si dovolím zhodnotit jejich účast na jednání. Nutno podotknout, že
v pětičlenném orgánu je absence jednoho nebo dvou radních dost znát. Jednání rady bylo
během roku celkem 21. Jediným, kdo se zúčastnil všech jednání byl starosta, bez něhož jako
uvolněného funkcionáře by jednání bylo nemyslitelné. Těsně v patách mu byla s jedinou
absencí Ing. Klára Kalinová. Tři absence měl místostarosta Ing. Martin Vágner, pět RNDr.
Tomáš Vágai a na posledním místě s osmi absencemi se umístila Bc. Jaroslava Benešová. Za
zmínku stojí, že na čtyřech z oněch jednadvaceti jednání se radní museli na usneseních
stoprocentně shodnout, neboť jednali jen ve třech.
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Hospodaření města
Obce, jak známo, hospodaří s vlastním rozpočtem, který patří zcela do kompetence
samosprávy. Příjmy rozpočtu, tedy peníze, s nimiž může obec hospodařit, tvoří především
celostátní sdílené daně (z přidané hodnoty, z příjmu právnických osob, z příjmu fyzických
osob a z hazardních her) a přímá daň z nemovitostí (sdílené daně se přepočítávají podle
zákonem stanovených pravidel z celostátního výnosu, přímá daň putuje přímo do obce, kde
vznikla). Dále jsou to místní poplatky, správní poplatky, dotace na výkon státní správy a
různé ad hoc dotace. V menší míře jsou příjmy tvořeny také vlastní hospodářskou činností,
jakou je prodej dřeva z obecních lesů, prodej obecních pozemků, pronájem obecních bytů,
pronájmy pozemků a nebytových prostor, provoz lyžařského vleku a různé drobné služby,
vstupné, startovné a podobně. Z celkových příjmů ve výši přes 65 milionů tvořily daně 35
milionů, tedy víc jak polovinu. Místní a správní poplatky se podílely necelými 2 miliony,
dotace necelými 5 miliony, vlastní hospodářská činnost dala téměř 12 milionů. Zbývající část
příjmů přes 11 milionů tvořil kladný zůstatek roku 2016.
Výdaje se dělí na mandatorní, povinné ze zákona, obligatorní, povinné z titulu závazků,
respektive z titulu základních funkcí samosprávné obce a fakultativní, příležitostné.
Mezi mandatorní výdaje patří sociální péče (pečovatelská služba) a státní správa (stavební
úřad, matrika a některé další). Obligatorní jsou výdaje na školství, na svoz komunálních
odpadů, na péči o majetek, zejména komunikace, obecní domy. Mezi fakultativní výdaje lze
zařadit různé jednorázové akce, jako je dostavba sportovního areálu, stavba cyklostezky nebo
pronikání do tajemného podzemí továrny Getewent. Tolik teorie a teď už k tomu, za co
městské zastupitelstvo v roce 2017 utrácelo.
Celkové výdaje činily 49 a půl milionu, takže výsledkem hospodařený byl přebytek ve výši
téměř 16 milionů. Jednotlivé výdaje budu uvádět tak, jak jsou řazeny v kapitolách rozpočtu.
Na péči o městské lesy vydalo město 860 tisíc (příjem za prodej dřeva činil téměř milion). Na
opravy silnic putovalo 6,6 milionu, na dopravní obslužnost, tedy na ztrátu z provozu MHD 2
miliony, na opravy dešťové kanalizace a uličních příkopů 110 tisíc, na opravy drobných
vodních toků 280 tisíc. Školství stálo město téměř 6 milionů. Z toho 1,2 milionu byla státní
dotace, která městským rozpočtem jen protekla. Na provoz školských zařízení poskytlo město
3,6 milionu a na opravy budov milion.
V záležitostech kulturních vydalo město 78 tisíc na pořádání koncertů, 804 tisíc na činnosti
knihovnické (v tom jsou zahrnuty i náklady na energie a vodu pro pobočku ZUŠ a TS
Magdaléna), přes 200 tisíc na činnost muzea (do poloviny roku byla v rámci muzea
zaměstnána pracovnice na plný úvazek, v jejíž náplni byla ovšem řada dalších činností, které
později přešly na asistentku starosty), 317 tisíc na „ostatní záležitosti kultury“ (sem patří
Rychnovské slavnosti, výstavy v obřadní síni, rozsvěcení vánočního stromu, odměna
kronikáře, ale také rychnovský půlmaraton). Na pořízení a obnovu kulturních památek bylo
rozpočtováno celkem 135 tisíc, bohužel se ale nevydala ani koruna. Zpravodaj stál město
málo přes 40 tisíc, na programy pro seniory, vítání občánků, dárky k jubileím a městský ples
bylo čerpáno 147 tisíc. Provoz víceúčelového sportoviště, lyžařského vleku a dětských hřišť
stál přes 4 miliony, z toho ovšem 3,6 milionu byla investice do dostavby víceúčelového
sportoviště. Celkem tedy město vydalo na záležitosti kultury, sportu a rekreace cca 5,75
milionu.
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Provoz zdravotního střediska stál město 331 tisíc (na nájmech se vrátilo cca 260 tisíc). Bytové
hospodářství spolklo 3,5 milionu, a to včetně domu s pečovatelskou službou, na který se také
vztahují pravidla nájemního bydlení. Vlastní pečovatelská služba je účtována v samostatné
kapitole. (Na bytových nájmech město získalo 4,7 milionu, není tedy divu, že se chystají další
větší investice do bytových domů.) Nebytové hospodářství si vyžádalo přes 3 miliony. Zde
v porovnání s příjmy není bilance tak radostná. Nutno si ale uvědomit, že do této kapitoly
patří areál Besedy, projektování rekonstrukce Tilie a temperování této budovy, a hlavně
v tomto roce byly realizovány některé jednorázové akce jako oprava parket na sále Besedy,
oprava střechy, již zmíněné projektování Tilie a další.
Na provoz a opravy veřejného osvětlení bylo vyčleněno 900 tisíc, ale opět se nepodařilo
položku vyčerpat. Skutečné výdaje byly jen necelých 580 tisíc, přestože některé části
veřejného osvětlení po opravě přímo volají. Péče o hřbitov stála 220 tisíc. Svoz komunálních
odpadů vyšel město na 3,2 milionu. (Ani zde není bilance radostná. Na poplatcích za svoz
odpadu získá město od občanů pouze 1,34 milionu.) V kapitole péče o veřejnou zeleň bylo
vyčerpáno téměř 2,5 milionu. Do této kapitoly patří kromě péče o trávníky a stromy také
veškerý úklid města včetně mzdových výdajů, a to i na pracovníky, dotované z úřadu práce.
Patří sem také údržba i pořízení městského mobiliáře nebo investiční výdaj na dokončení
západní části náměstí.
V sociální oblasti město již řadu let přispívá 10 tisíci na vzdělání dvou indických dětí
v programu Adopce na dálku. Pečovatelská služba, tedy mzdové výdaje na pečovatelky, si
vyžádala 963 tisíc.
Požární ochrana stála město v roce 2017 přes 2 miliony. Z toho ovšem víc než 1,5 milionu
stála přístavba hasičské zbrojnice, tedy garáž pro novou cisternu. Činnost městské policie
vyšla město na něco málo přes milion. Část nákladů ovšem nesly obce Rádlo, Dalešice a
Pulečný (celkem 275 tisíc).
Náklady na zastupitelstvo včetně starosty odčerpaly z městského rozpočtu 980 tisíc. Volby do
poslanecké sněmovny stály Rychnov téměř 28 tisíc, ale byly plně hrazeny ze státní dotace.
V položce činnost místní správy bylo vyčerpáno 5,9 milionu, z toho cca 4 miliony jsou
mzdové náklady.
Z dalších výdajů ještě stojí za zmínku téměř 600 tisíc platby DPH v režimu tzv. přenesené
daňové povinnosti, kdy DPH neplatí dodavatel, ale objednatel zakázky, a také 655 tisíc
vydaných v rámci grantového programu na podporu společensky prospěšných činností. O tom
bude zmínka dále.
Vedle běžného rozpočtu fungují ještě peněžní fondy. Sem patří sociální fond, který se
naplňuje 2 % z mzdových prostředků a slouží pouze k příplatku na stravné pro zaměstnance.
Jeho objem je cca 300 tisíc. Fond na zlepšení úrovně bydlení je blíže popsán ve zmínce
z únorového jednání zastupitelstva. V tomto fondu bylo nashromážděno už téměř 6 milionů.
Pro rok 2017 byl vyčleněn milion na půjčky obyvatelům. Čerpání ovšem nebylo žádné.
Podmínky fondu v době konjunktury už prostě nejsou tak lákavé. Třetí peněžní fond je
pozůstatkem jedné desetileté půjčky a plynou do něj příjmy ze splátek půjček občanům a
úroků z půjček. Stav tohoto fondu je 48 tisíc.
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S ohledem na to, že kronika je určena pro budoucí generace, musím na závěr finanční kapitoly
zdůraznit, že veškeré číselné údaje jsou udávané v českých korunách. K přijetí eura máme
bohužel zatím ještě daleko.

Grantový program
Dotace. Slovo, okolo kterého se v dnešní době všechno točí. Paradoxní jev, kdy se od lidí
vybírá mnoho daní, aby velkou část z nich mohli „moudří“ úředníci zpátky přerozdělit lidem.
Nechat ty peníze lidem a ušetřit náklady na přerozdělování nelze, neboť jen „moudrý“
úředník ví, co lidé potřebují a na co jim peníze účelově přerozdělit. Zajímalo by mne, jestli
jednou přijde doba, kdy nad tím i v naší zemi budou lidé jen nechápavě kroutit hlavou.
Nicméně dnes se zdá, že žádná důležitější věc se bez dotací neobejde. I naše město rozděluje
dotace. Jde o malé město, proto rozděluje malé dotace. Vlastně ne dotace, ale granty. Granty
proto, že jdou na veřejně prospěšné účely. Aby obci a jejím zastupitelům nebyl ponechán
příliš velký prostor pro vlastní názory a aby bylo zajištěno, že se o grant může ucházet
opravdu každý, je dáno přímo zákonem, že ochotu přidělovat granty musí obec vyhlásit
v dostatečném předstihu a dostatečně transparentně.
Z tohoto delšího úvodu je zřejmé, že kronikář není zrovna přítelem dotací a přerozdělování,
byť se v minulosti jako starosta musel v tomto prostoru pohybovat, aby obec nepřipravil o
možnosti, kterých kolegové z jiných obcí zhusta využívali. Smyslem tohoto úvodu je ale
hlavně vysvětlit, v čem spočívá grantový program, který zastupitelé na lednovém zasedání
schválili a vyhlásili. Podrobné podmínky grantového programu byly uveřejněny v únorovém
Zpravodaji, termín pro odevzdání žádostí uchazečů byl stanoven do 20. února. Uchazeči
mohli být buď spolky nebo i fyzické osoby, pořadatelé kulturních, sportovních a
volnočasových aktivit. Na granty bylo z rozpočtu města uvolněno celkem 650.000,- Kč.
V březnu zastupitelstvo vyhodnotilo došlé žádosti a peníze rozdělilo následovně: TJ
SPARTAK – 365.000,– Kč, Myslivecké sdružení Dolina – 46.000,– Kč, Rodinné centrum
Klubíčko – 120.000,– Kč, Mgr. Hana Zemínová (výlety pro seniory) – 22.000,– Kč,
Zahrádkářský spolek – 30.176,– Kč, Oblastní sdružení dobrovolných hasičů Frýdštejn –
6.000,– Kč, aktivita Cvičení s dětmi – 8.000,– Kč a Taneční a pohybové studio Magdaléna –
60.000,– Kč

Spolky a občanské iniciativy
Spolky byly na obci od počátku devatenáctého století hybnou silou veřejného dění. Stávalo se
zhusta, že aktivní lidé, elita obce, byli členy několika spolků, zájmových, profesních nebo
podpůrných. Doba pokročila a klasická spolková činnost všeobecně dost upadá. V Rychnově
v roce 2017 působily následující spolky:
Sbor dobrovolných hasičů
Myslivecké sdružení Dolina
Místní organizace Zahrádkářského svazu
Tělovýchovná jednota Spartak
Taneční studio Magdaléna
Rodinné centrum Klubíčko
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Bezmezer, obecně prospěšná společnost
Seznam na Rychnov poměrně dlouhý, ale nutno konstatovat, že jen některé ze jmenovaných
naplňují svou činností charakteristické znaky spolku. Ale o tom u jednotlivých organizací.

Hasičský sbor
Sbor dobrovolných hasičů je nejstarším dosud fungujícím rychnovským spolkem. Jako jediný
svoji historii odvozuje od původního německého feuerwehru, který byl založen v roce 1875.
SDH evidoval v tomto roce 51 členů starších 18 let. Samozřejmě řada z nich už jsou pro svůj
věk jen čestní členové. I tak bylo na prosincové výroční schůzi přítomno 28 členů. Sbor má
jednu devatenáctičlennou výjezdovou jednotku, která je kromě jiného předurčena také pro
doplňování vody pro leteckou hasící techniku. Jednotka v roce 2017 vyjížděla k 21 zásahům a
zúčastnila se jednoho taktického cvičení. Absolvovala tři předváděcí akce – Dětský den, Den
Integrovaného záchranného systému a výročí založení sboru, doplňovala vodu na dvou
dětských a jedné okrskové soutěži. V lednu jednotka vytvořila na novém sportovišti ledovou
plochu pro bruslení a v dubnu a květnu vyčerpala a vyčistila tzv. „nové“ koupaliště u staré
cesty na Rádlo. Členové jednotky kromě standardních školení také absolvovali výcvik ve
Flashover kontejneru pro nositele dýchací techniky a školu smyku pro strojníky a řidiče.
Město Rychnov v roce 2016 získalo pro hasiče dotace na novou cisternu a na přístavbu nové
garáže k hasičské zbrojnici z roku 1925. Novou CAS 20/4000/240-S2R Scania 4x4 převzali
hasiči v lednu a 4. 2. byla slavnostně vysvěcena jabloneckým panem děkanem Oldřichem
Kolářem za přítomnosti starosty města a radních. V souvislosti s novou garáží došlo také
k celkové opravě fasády zbrojnice. Investice města do svých hasičů činila v tomto roce včetně
dotací rekordních 7,5 milionu korun. Po převzetí nové cisterny se město a jeho hasiči
rozloučili se starou Tatrou T148, která byla odprodána na karlovarsko. Na zabezpečení a
vybavení hasičské zbrojnice získalo město věcný a peněžitý dar od společnosti Jablotron
Alarms v celkové hodnotě 60.000,- Kč.
Sbor má na dnešní poměry neobyčejně kvalitní dětskou základnu. Hasičská přípravka má 16
dětí, mladších žáků je rovněž 16 a starších žáků je 6. Za vynikající péči o dorost vděčí sbor i
město paní Simoně Karbanové Hanykové, která je vedoucí mládeže, ale i dalším členkám a
členům sboru. Děti se scházejí pravidelně každý pátek od 16 do 18 hodin v klubovně nebo ve
školní tělocvičně, často trénují před zbrojnicí a účastní se soutěží – v roce 2017 celkem šesti.
Kromě toho byly pro děti zorganizovány další příjemné akce jako grilování k ukončení
školního roku, nábor nových členů, výlet do jablonecké hasičské stanice nebo mikulášské
odpoledne.
Že sbor dobrovolných hasičů je spolkem ve starém dobrém smyslu slova, svědčí i jeho bohatý
spolkově kulturní a sportovní program. V lednu pořádali hasiči ples s účastí přes 200 lidí.
Takové účasti mohou konkurovat jen myslivci se svou zvěřinovou kuchyní. Posledního dubna
uspořádali čarodějnice u zahrádkářské klubovny a hned ráno 1. května vyjeli se starou Tatrou
do retro prvomájového průvodu. 3. června připravili hasiči dětský den a zásadním způsobem
se také podíleli na organizaci svatováclavského půlmaratonu. Členové sboru se účastnili
seriálu deseti soutěží v hasičském sportu, okrskové soutěže v Bezděčíně a přátelského utkání
v Sedlejovicích.
5. července zorganizovali někteří členové SDH nultý ročník populární hasičské soutěže
Toughest Firefighter Alive, česky Nejtvrdší hasič přežije. V rychnovských podmínkách byla
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soutěž přejmenována na Nejtvrdší hasič vyhrává, byť originální název zní přiměřeněji, neboť
soutěž spočívá v překonávání překážek v kompletním zásahovém oděvu včetně helmy, bot a
rukavic. Připomíná tak dřinu při skutečném zásahu, kde vážně jen ten nejtvrdší přežívá. Dráhu
v Rychnově stavěl Jiří Melichar a nutno říci, že se s tím nemazlil. Účastníci se shodli na tom,
že rychnovská dráha byla opravdu z těch nejtěžších.
Do prosincové valné hromady vykonával funkci starosty SDH Ing. Miroslav Žabka. Na této
schůzi byl zvolen novým starostou Ing. Petr Bartoň (jinak ředitel územního odboru
Hasičského záchranného sboru v Jablonci nad Nisou), místostarostou Kryštof Svoboda.
Velitelem jednotky je Jakub Vavroš, šéfstrojníkem Lukáš Handlíř. Hospodářem sboru je
Jaroslav Halama, revizorem účtu Zdeněk Šťastný starší, vedoucí mládeže, jak již bylo řečeno,
Simona Karbanová Hanyková, o kulturní činnost se starala Zuzana Kiralyová a o požární
sportovní činnost Kryštof Svoboda.
Stojí za to vyjmenovat několik rodin, pro které je činnost dobrovolných hasičů posláním a na
nichž sbor již po generace stojí. Jsou to rodiny Hanyků, Šťastných, Pivrnců, Preislerů,
Halamů, Kocourků, Karbanů, Melicharů. A samozřejmě by se dali jmenovat i další. Ale to by
možná vydalo na samostatnou knihu.

Myslivecké sdružení Dolina
Současné Myslivecké sdružení (MS) Dolina Rychnov vzniklo v roce 1983 sloučením MS
Dalešice a MS Rychnov. Pronajatou honitbu má převážně na pozemcích Rychnova,
Pulečného a Dalešic, v současné době má sdružení 30 členů a hospodaří na 1447 ha
honebních pozemků.
Povinností myslivců je zajištění normovaných stavů zvěře, pro které je honitba určena,
zajištění krmiva pro zimní přikrmování zvěře. Seno, kaštany, žaludy a jiné si členové zajišťují
sami, jadrné krmivo získávají od zemědělského družstva za pomoc při opravě oplůtků. Další
důležitou prací myslivců je také udržování zařízení pro uskladnění krmiva a jeho předkládání
zvěři. V zimních měsících zde nachází potravu zpěvné ptactvo a jiní živočichové žijící volně
v přírodě.
Pro zlepšení úživnosti honitby zřizují zvěřní políčka, která jsou oseta ovsem, kukuřicí a
topinambury. Políčka se nesklízí, ale jsou ponechána pro spásání zvěři. Bývaly časy, kdy se
v této honitbě lovily desítky zajíců, bažantů a koroptví. Po několik roků se myslivci pokoušeli
vypouštěním odchovaných bažantů snížit úbytek bažantí zvěře, ale bez úspěchu. Několik
málo bažantů je v Pulečném, zajíců také moc není a koroptve se již několik roků nevyskytují.
Proto se tato zvěř již několik roků také neloví.
Z ostatních druhů zvěře je možno v honitbě vidět zvěř srnčí, někdy i jelení, černou, lišku,
jezevce, kunu, kachnu, volavku, káně, poštolku, straku, sojku a na tahu husu divokou. Vzácně
lze vidět výra, jestřába, krahujce, psíka mývalovitého a někdy i orla. Od roku 1986 byl v okolí
Pelíkovic vídáván po několik roků kamzík a letos v dubnu dudek chocholatý.
Pro veřejnost pořádá sdružení v lednu myslivecký ples se zvěřinovou kuchyní a tombolou.
Pro žáky školy se koná v červnu na chatě v Pelíkovicích myslivecký den s menším
občerstvením, kde se děti dozví něco o zdejší přírodě, mohou se projít s loveckými psy, zkusit
střelbu na běžícího divočáka nebo na terč srnce a lišky.
Ze zprávy mysliveckého hospodáře se dozvídáme, že pro zdejší honitbu jsou normované stavy
srnčí zvěře 74 ks a zajíců 43 ks. Jak již bylo řečeno, zajíců je pár. Proto se už léta neloví.
Stavy srnčího by zřejmě byly utěšené, pokud by nebylo moderních nepřátel. Z výše uvedené
zprávy plyne, že plán lovu byl 21 ks. Sloveno ale bylo 19 ks, zatímco úhyn byl 48 ks, z toho
31 ks sraženo na silnicích, 4 strženy psem. Zbylých 13 ks má na svědomí nevhodná strava,
zřejmě nejspíš v posledních letech tolik oblíbená řepka olejka. U černé zvěře je bilance
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poněkud lepší. Odloveno 26 ks, úhyn 13 ks, z toho 9 sraženo na silnici, 1 na železnici. Vysoké
číslo odlovené černé je ovšem způsobeno opatřením veterinární správy. V červenci byl u této
zvěře zjištěn africký mor prasat, takže byl povolen neomezený lov, a to i za pomoci umělého
osvětlení. Naopak při odevzdání vzorku svaloviny a krve bylo vypláceno zástřelné 1000 Kč.
Mor prasat se nakonec díky dalším prováděným opatřením na celostátní úrovni k rychnovské
honitbě ani nepřiblížil. Nicméně opatření veterinární správy alespoň přispělo k redukci
přemnožených stavů černé. Ještě stojí za to zmínit odlovených 62 ks kachny divoké. Divokost
je v tomto případě trochu přehnaný údaj. Zpráva mysliveckého hospodáře hovoří o 50 ks
nakoupených kachňat, která byla odchována na mysliveckém rybníku. I laickým pozorování
lze dojít k závěru, že takto odchované kachny jsou zvyklé na přikrmování lidmi, které
nevnímají jako nepřátele, a podzimní hony pro ně musí být nemilým překvapením. Odchovem
kachňat se ale oproti bažantům daří stav tohoto druhu alespoň stabilizovat.
Po Sboru dobrovolných hasičů je i myslivecké sdružení typickým spolkem, který sdružuje lidi
se společným zájmem a který je zároveň také společensky velmi užitečnou organizací. V naší
přírodě, kde každý centimetr země je už po mnoho staletí kultivován, aby přinášel maximální
užitek, je snaha o zachování jakéhosi rovnovážného stavu nedocenitelná. A k tomu myslivci
přispívají obrovským dílem.
V čele mysliveckého sdružení stál předseda Ladislav Halama (občan Jablonce),
místopředsedou byl Luboš Maděra, jednatel Mgr. Martin Čaněk, myslivecký hospodář
Oldřich Preisler, finanční hospodář Vladimír Kumstát (z Jablonce) a dalšími členy výboru
Jindřich Bardyn (z Maršovic) a Jiří Bursa (z Dalešic), revizor účtů byl Tomáš Hujer (z
Kokonína)

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Rychnov u Jablonce nad Nisou
V čele zahrádkářů byla do března 2017 Taťána Zítková, kterou poté vystřídal Stanislav Šrám
z Jablonce, a tajemníkem Eva Dudková.
Je pravda, že zahrádkáři v Rychnově fungují snad už od 2. světové války, v poslední době ale
jejich činnost poněkud upadá. Je to jistě dáno i tím, že zahrádkaření už není tolik potřebným
doplňkem výživy, jak tomu bývalo za komunistické éry, kdy v obchodech nebyl k dispozici
sortiment ovoce a zeleniny a zahrádkářem byl každý, kdo měl k dispozici alespoň kousek
půdy. Zahrádkaření je dnes koníčkem a relaxací a zahrádkáři vlastně svoji organizaci
udržovali hlavně proto, že ve svazu měli možnost získat od státu do svého vlastnictví
příslušné části zahrádkářské kolonie. Tento důvod pominul, protože státní půda v koloniích
byla vypořádána. Aktivních členů by dnes spočítal na prstech. A tomu odpovídá i činnost
rychnovského spolku.
V roce 2017 se konala 8. dubna výroční členská schůze a po jejím skončení ve večerních
hodinách taneční zábava. V červnu proběhlo v zahrádkářské klubovně vybroušení parket a
nalakování. V září v rámci svatováclavské pouti se konala jako už poněkolikáté výstava
květin, ovoce a zeleniny. V jejím rámci v sobotu odpoledne měl přednášku o zahradničení
Mgr. Ladislav Kola. V pondělí pak přišla na výstavu celá školka i škola z 1 stupně. Předseda
pan Šrám zaujal děti svým výkladem ohledně zahrádkaření. V září uspořádali zahrádkáři
dětskou diskotéku se soutěžemi. V říjnu se konala podzimní zábava pro členy i veřejnost a 29.
prosince se konala předsilvestrovská zábava. Kromě toho se někteří aktivnější členové
věnovali také úklidu a různým opravám klubovny, instalovali nový elektrický sporák a tak
podobně.
Tajemnice spolku si stěžovala na malý zájem o společenské akce. To je ovšem bohužel
v poslední době problém všech. A v zahrádkářské klubovně, kam se vejde na taneční zábavu
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kolem 70 – 80 účastníků, je problém pochopitelně ještě větší.

Tělovýchovná jednota Spartak
Jak může potvrdit můj předchůdce, získat nějaké informace o činnosti tělovýchovné jednoty
Spartak Rychnov je nadlidský úkol. Podle výpisu ze spolkového rejstříku je od roku 2016
předsedou Spartaku Ing. Martin Vágner, tajemníkem Ing. Jiří Šturma a dalšími členy výboru
Jan Dvořák, Michal Soukal, Ondřej Fibikar a Pavel Janda. Do prosince 2017 byl členem
výboru také Josef Kamarýt, který, jak uvádím níže, předčasně zemřel. Podle zprávy pana
předsedy sdružuje Spartak sedm oddílů dohromady s asi 230 členy. Ovšem jen v šesti
sportech, kterými jsou fotbal, volejbal, tenis, stolní tenis, nohejbal a rekreační tělovýchova
(pod kterou se skrývají všechny možné aktivity od cvičení s dětmi přes florbal až po jógu,
záleží na tom, která aktivita je právě atraktivní). Nejvíce členů má oddíl kopané, kde kromě
dospělého mužstva působí také mladší žáci a starší přípravka. Starší žáci jsou momentálně
propůjčeni do Železného Brodu, protože by Rychnov sám nedal dohromady mužstvo na
zápasy. Dospělí fotbalisté byli v roce 2017 poměrně úspěšní, když po základní části vedli
tabulku okresního přeboru a usilovali o postup do krajské B třídy. Dlouhodobě sportovně
velmi úspěšný oddíl stolního tenisu utrpěl ztrátu, když v poměrně mladém věku (nedožitých
60 let) zemřel v prosinci dlouholetý předseda oddílu Josef Kamarýt. Josef nebyl rychnovský
občan. Dojížděl z Hodkovic, avšak patřil k rychnovskému sportu neoddělitelně a mnoho
rychnováků bude na jeho malou usměvavou postavu vzpomínat.
TJ Spartak před několika lety obnovila tradici sportovních plesů. Hospodář si sice posteskl
nad malou účastí, nicméně fakt, že akce skončila se ziskem, svědčí o tom, že by bylo škoda
tradici opouštět. Stejně tradiční akcí jsou již vánoční turnaje. Jeden uspořádal volejbalový
oddíl, druhý oddíl fotbalový – ten ovšem ne ve svém sportu, ale v nohejbale. (Tradiční
vánoční fotbalový turnaj trojic mají na svědomí organizátoři mimo Spartak.)
Zajímavou samostatnou kapitolou sportovní činnosti mládeže, zahrnutou nyní pod TJ Spartak,
je volejbalový oddíl mladých děvčat. Oddíl vznikl v roce 2010 pro žákyně 5. až 9. tříd ZŠ
Rychnov a jeho zakladatelem a hlavním trenérem byl pan Mgr. Milan Michalica. Oddíl
nejprve působil pod ZŠ Rychnov a dostal jméno VK Rychnov u Jablonce nad Nisou.
Asistentem trenéra se záhy stal pan Michal Soukal, který už v roce 2017 vedl oddíl sám. Brzy
po svém vzniku se oddíl začlenil pod TJ Spartak a pan Soukal (jak je uvedeno výše) se stal
členem výboru. Sezóna 2016-2017 se rychnovským volejbalistkám hezky povedla. Zejména
„středoškolačky“ zakončily svou sezónu skvělým celkovým 2. místem v turnaji Oblastního
přeboru Libereckého kraje. Tým hrál ve složení Joža Petráčková, Katka Petrová, Barča
Soukalová, Natka Šoukalová, Verča Doubková, Verča Zemanová a jako hosté také Hanka a
Lucka Klímovy.
Volejbalová přípravka se hezky uvedla v jejich prvním turnaji, a to v celkem sedmi krajských
kolech Barevného mini volejbalu dětí. Děvčata hrála v sestavě Lucka Vedralová, Anička
Červená, Zuzka Krevňáková, Markétka Šantavá, Alča Bošková, Pepina Preislerová, Klárka
Hofrichterová, Áda Žežulková a Eliška Kocourková. Přípravka měla na závěr sezóny ve
dnech 23. – 25. 6. 2017 volejbalové soustředění s pro ně dobrodružným spaním ve stanech,
dvoufázovým tréninkem, týmovými hrami, nočními bojovkami a dalšími zážitky.
Hlavním sportovním stánkem je hala areálu Beseda. V ní byl v lednu instalován elektronický
zámek a oprávněným osobám byly přiděleny čipy. Mělo se tím zabránit přístupu
nepovolaných osob, neboť dříve přidělované klíče jsou snadno kopírovatelné a už nebyl
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přehled, kdo všechno klíč vlastní. Teprve další zkušenosti ukážou, jestli je kopírování čipu
obtížnější.

Taneční a pohybové studio Magdaléna
je fakticky soukromé školské zařízení, byť oficiálně vedené jako zapsaný spolek. V čele stojí
ředitelka Ludmila Rellichová a členové rady Bohumír Rellich (manžel ředitelky) a Magdalena
Pupík Rellichová (dcera ředitelky). Náplní činnosti je především výuka dětí a mládeže, účast
na uměleckých soutěžích a jejich organizování a kurzy pro taneční pedagogy. V Rychnově se
odehrává výuka dětí v prostorách budovy Městské knihovny. Účast na soutěžích a
přehlídkách je pochopitelně mimo Rychnov, neboť u nás se žádná taková přehlídka nekoná, a
nejspíš by pro to ani nebyl vhodný prostor. V posledních letech už studio ani není
v rychnovských akcích nijak aktivní, jak tomu bývalo v jeho počátcích. Dalo by se říci, že
studio Magdaléna přesáhlo formát rychnovské kroniky.

Rodinné centrum Klubíčko
je vedeno ve spolkovém rejstříku jako zapsaný spolek, avšak vykazuje spíše klasické
znaky podnikatelského záměru. O tom svědčí třeba ceník služeb, vystavený na internetových
stránkách www.centrumklubicko.cz. Podle spolkového rejstříku stojí v čele předsedkyně
výboru Denisa Jedličková, místopředsedkyně Tereza Zelinková (z Pulečného) a pokladník
Andrea Škubníková. Ve své zprávě o celoroční činnosti vyjmenovala paní předsedkyně více
než čtyřicet akcí. K těm tradičním, pořádaným i před vznikem Klubíčka, patří Masopust,
pálení čarodějnic, retro 1. máj, rychnovské kulturní dny, Mikuláš a rozsvěcení vánočního
stromu. Další akce jsou pravidelné, pořádané každý týden, jako „herna“, „dílničky“,
„tancování“, zdravotní cvičení, jóga pro děti a jóga pro dospělé. Dále Klubíčko uspořádalo
řadu jednorázových akcí – velikonoční dílny, turnaj v Člověče nezlob se, pyžamová párty,
ukliďme si město, čajový dýchánek, korálková a šperková dílna, výroba srdíček ke Dni
matek, stezka odvahy, drakiáda, podzimní tvoření, svatomartinský průvod, Ježíškova pošta,
výroba svíček, koupelových solí, keramika pro dospělé, enkaustika (malování horkým
voskem), foukání a výroba ozdob, vánoce v Klubíčku a různé narozeninové oslavy. Klubíčko
také pořádalo letní příměstský tábor.

Bezmezer, o.p.s.
je ve spolkovém rejstříku skutečně dosud zapsána jako obecně prospěšná společnost. Jako
statutární orgán je uvedena ředitelka společnosti a její zakladatelka Zdeňka Svobodová. Dále
je zde uvedena správní rada ve složení předsedkyně Lucie Slaninová (dcera ředitelky) a
členové Jiří Jiskra (z Lučan) a Šárka Hofrichterová (z Kokonína). Dozorčí rada je složena
z Petra Slaniny (syn ředitelky), Gabriely Křivánkové a Václava Rychtra (z Jablonce). Soudě z
webových stránek společnosti www.bezmezer.weebly.com, pokouší se o formu soukromé
výtvarné školy, nicméně podle informací kronikáře nemá zapsané žáky ani pravidelné hodiny
nebo lekce. Z webových stránek lze vyčíst, že o.p.s. nabízí kurzy enkaustiky, intuitivní
automatické kresby nebo kresby pravou hemisférou. Jde o placené kurzy a kronikář bohužel
nemá informaci, zda a kolik takových kurzů proběhlo.
Od 5. do 13. srpna uspořádala o.p.s. v prostorách základní školy Artfest, v jehož rámci se
uskutečnila výstava dobových fotografií města Rychnova s přednáškou jejího kurátora Mgr.
Jindřicha Kurfiřta (bývalého kronikáře města, učitele a někdejšího ředitele rychnovské
základní školy). V prostředí této výstavy probíhaly po celý týden pravidelné výtvarné dílny –
papírová dílna, grafika, malba, kresba pravou mozkovou hemisférou pod vedením Zdeňky
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Svobodové, psychologický koutek s Šárkou Preislerovou, divadloloutkohraní s Alenou
Štěpánovou, tanec tribal fusion, chaire dance a každodenní ranní jóga s Lucií Slaninovou.
Zájemci mohli navštívit přednášku pana Bc. Alana Maria Uhura o Vitamínu C jako důležitém
antioxidantu nebo přednášku z archeologie Mgr. Martina Witkowskeho. Vystoupila také
jilemnická kapela ŽIWA zhudebňující texty Zbyňka Havlíčka.
Kromě výtvarných aktivit se věnuje Bezmezer přednáškové činnosti na různá témata. V roce
2017 uskutečnila společnost celkem 9 přednášek (každý měsíc kromě července, srpna a
prosince jednu) na témata Rok Lužických Srbů, Sakrální památky Horní Lužice, Období
neolitu v Českém ráji, Beseda nad dobovými fotografiemi Rychnova, O jarní očistě, imunitě a
riziku těžkých kovů a chemikálií na organismus, Beseda o historii Rychnova, O historii
skleněných lustrů v Čechách, O ovlivnění kultury Horní Lužice českými emigranty, Ukázka
výroby ručního papíru, Intravitální mikroskopie a Život v Rychnově po pádu Rakousko
Uherska.
Nutno dodat, že paní ředitelka se vmanévrovala (jinak to asi nelze nazvat) do sporu s městem
a jeho zastupiteli. Na svých webových stránkách k tomu umístila petici, která zatím získala
pouze dva podpisy, a řadu svých odpovědí na bohužel často nepublikované příspěvky občanů.
Kronika nedává dost prostoru, abychom se mohli zabývat problémem důkladněji. A
iracionalita postupů paní Svobodové ani nedává možnost seriózního rozboru. Ale protože i
kronikář byl do tohoto sporu bez vlastního přičinění a vědomí zatažen, nebudu věc dále
rozebírat, neboť nemohu být objektivní. Snad jen pro dokreslení podivnosti sporu paní
Svobodové s radnicí dodám, že v Rychnovském zpravodaji až do srpna vycházel jako příloha
„Bezmezerník“, stručný bulletin spolku.
Spící spolky
Pro úplnost je ještě dodávám, že v rejstříku jsou zapsány další dva spolky, které ovšem
nevykazují žádnou činnost. Prvním je spolek „Za zájmy občanů Rychnova“, který v roce 2004
inicioval jablonecký občan Vladimír Matouš v podstatě jako pokus zabránit výstavbě
bytových domů v prostoru náměstí (viladomy Božena, Gertruda a Jadwiga), které nyní brání
ve výhledu z jeho domu č.p. 53. Spolek se nějaký čas prezentoval jako opoziční občanská
iniciativa a největšího úspěchu dosáhl, když zabránil výstavbě větrných elektráren na
pelikovickém hřebenu. Posledních cca 8 let o něm fakticky není slyšet.
Kuriózní je druhý spící spolek, nesoucí název „Rychnovský spolek“. Založen byl 20. ledna
2017 předsedou a podle údajů v rejstříku jediným členem panem Ing. Tomášem Hádkem.
Spolek, respektive jeho předseda se představil na jednání, které uspořádalo TRW za účelem
představení svých rychnovských aktivit, a vzápětí i článkem v březnovém Zpravodaji.
V dubnovém Zpravodaji ještě přidal další představení a popřel údaj z rejstříku, když za
zakládající členy označil také pány Pavla Černého, Františka Dědka a PhDr. Jana Zdichynce.
Poté se však pan Hádek a jeho spolek zcela odmlčeli.

Školství v Rychnově
Pod tímto honosným názvem se u nás skrývají vlastně jen dva subjektu. Prvním a
nejdůležitějším je Základní škola a mateřská škola, která reprezentuje předškolní vzdělávání a
povinnou školní docházku. Druhým je pobočka Základní umělecké školy v Jablonci nad
Nisou.
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Základní škola a mateřská škola
Původně dva školské subjekty s vlastním vedením byly před lety při reorganizaci školství
spojeny v jeden právní subjekt s jedním ředitelem, jednou administrativou a jednou školní
jídelnou. Funkci ředitele vykonává už jedenáctý rok Ing. Petr Sacher. Organizace se vnitřně
dělí na tři výchovné subjekty a zmiňovanou školní jídelnu. Výchovnými subjekty jsou
mateřská škola, jejímž vedením je pověřena zástupkyně ředitele Dana Kozáková, první stupeň
základní školy (třídy 1 – 5), který vede zástupkyně ředitele Mgr. Marta Mrázková, a druhý
stupeň základní školy, který vede zástupce ředitele Mgr. Marek Zikl. Školní jídelnu vede
Magda Dostálová. Z výroční zprávy za školní rok 2016/2017 se dozvídáme, že kapacita školy
je 350 dětí, školní družiny 81 dětí, mateřské školy 139 dětí a školní jídelny 300 osob.
Fakticky školu navštěvovalo 296 dětí, které se učily ve 14 třídách, v mateřské škole bylo 125
dětí v 6 odděleních a školní družina byla využita na 100%, tedy plných 81 dětí a to ve
3 odděleních.
Sbor pedagogických pracovníků sestával z ze 14 učitelů na 1. stupni, 10 učitelů na 2. stupni,
2 vychovatelů a 4 asistentů pedagoga. Z těchto třiceti pedagogů pouze jediný nesplňuje
kvalifikaci, ale ten si dokončuje potřebné vzdělání. U sboru pedagogů by bylo vhodnější
mluvit v ženském rodu, neboť z celkového počtu jsou pouze čtyři muži.
Na 1. stupni byly v každém ročníku dvě třídy. První třídy vedly učitelky Mgr. Posseltová a
Mgr. Bubeníková, druhé třídy Mgr. Vinklerová a Mgr. Zemínová, třetí Mgr. Levová a Mgr.
Hrbková, resp. Mgr. Salačová, čtvrté Mgr. Němcová a Mgr. Šreková a páté Mgr. Matouš
Hájková a Mgr. Velclová. Na 2. stupni byla v každém ročníku jen jedna třída a pozici třídních
učitelů vykonávali v šestce Mgr. Janda, v sedmičce Mgr. Dvořáková, v osmičce paní Caklová
a v devítce Mgr. Bambušková.
Výroční zpráva dále uvádí, že 9. třídu opouštělo 17 žáků. V přijímacím řízení na střední školy
je ovšem uváděno 25 žáků. Zřejmě se někteří pokoušeli uspět na více školách. Úspěšných
bylo nakonec 16 žáků, tedy až na jednoho všichni deváťáci našli své místo pro další profesní
kariéru. Zajímavé je, že ve výčtu není uváděn ani jeden úspěšný pokus o přijetí na
gymnázium. Ve všech případech jde o průmyslové nebo odborné školy, případně odborná
učiliště.
Protože, jak známo, žije škola v cyklech školního roku, je nutno v této kronice ještě uvést
nově nastupující školáky ročníku 2017/2018. Zápis do tohoto ročníku se konal 6. dubna a
počet dětí vydal opět tolik, že bylo nutno otevřít třídy dvě.
1. A třídu vedla Mgr. Jana Vinklerová a je v ní dvacet následujících žáků: Beran Tomáš,
Beránková Tereza, Dietl Jiří, Foit Martin, Fojtíková Kamila, Hulan Diana, Chábera Václav,
Kořínková Adéla, Malá Hana, Motejlková Tereza, Paldus Jan, Pažout Matěj, Peřinová Nela,
Šifta Matěj, Šreková Magdalena, Vadlejch Radim, Vágai Oskar, Weissová Lucie, Zikl Jakub,
Žáková Barbora.
1. B třídu dostala Mgr. Šárka Levová a jsou v ní: Bureš David, Boula Daniel, Davidová
Tereza, Hanyk Nikolas, Hégr Daniel, Honců Lucie, Chvojková Michaela, Kotytomtok
Mathew František, Maxima Lukáš, Menclová Anežka Sonja, Nerudová Hana, Nosek Jakub,
Papay Bára, Provazníková Alena, Sokol Jiří, Štrynclová Adéla, Trneček Josef, Vinšová
Zuzana, Weinertová Zuzana.
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Ve škole působí také nad rámec povinné výuky různé kroužky. Rozsah nabídky se mění podle
zájmu dětí i podle ochoty a aktivity učitelů. Nejaktivnější v roce 2017 alespoň podle výstupů
v Rychnovském Zpravodaji byly kroužky turistický a atletický.
Jako zajímavost je možno uvést úspěch žáků základní školy v literární soutěži, kterou
každoročně vyhlašuje Městská knihovna v Jablonci nad Nisou. Už samotná účast
rychnovských žáků v soutěži byla udivující, neboť ze 172 přihlášených prací (z celé
republiky!) 11 pocházelo z pera rychnovských žáků. Mezi nimi Jekatěrina Babučová získala
3. místo v kategorii próza mezi žáky 2. stupně za dílo s názvem „Pohádka naruby“ a Marek
Eder dokonce 2. místo v kategorii úvaha. Oba byli v té době (leden) žáky 8. třídy.
Případné zájemce o podrobnější informace o škole mohu odkázat na výroční zprávy školy,
které jsou k dispozici na jejích webových stránkách.

Základní umělecká škola Jablonec n/N, odloučené pracoviště Rychnov
V roce 2007 po delším usilování vedení města se podařilo zřídit v Rychnově detašované
pracoviště Základní umělecké školy Jablonec nad Nisou. Snahou bylo původně jen
minimalizovat nutnost dojíždění rychnovských dětí za učiteli hudby do Jablonce. Odloučené
pracoviště se nakonec ujalo nejen v hudebním oboru, ale i ve výtvarném. Zatímco výtvarný
obor se vyučuje v učebnách I. stupně základní školy, kde jsou k tomu prostorové podmínky,
hudební část je soustředěna do I. patra Městské knihovny do jediné učebny, kde se střídají
obory kytara, zobcová flétna, klavír a elektronické klávesy. Ve školním roce 2016 – 2017
navštěvovalo hudební obor 31 žáků, které vyučovali 3 pedagogové a to kytaru Nikola
Poláčková, zobcovou flétnu a pozoun Oleksandr Grygorenko a klavír a elektronické klávesy
Marek Šourek. Výtvarný obor pak navštěvovali 33 žáci, které vyučovala Renata Vašáková.
Ve školním roce 2017 – 2018 pak bylo v hudebním oboru 32 žáků, které opět vyučovali
3 stejní pedagogové a na výtvarném oboru 37 žáků, které také vyučovala výše jmenovaná
Renata Vašáková.

Městský úřad
Podle příslušných zákonů funguje v našem státě v místní správě tzv. sloučený model. To
znamená, že na obci vykonává místní i státní správu jeden úřad. V Rychnově je to Městský
úřad. Sídlí v Husově ulici 490, což je rohový dům na náměstí s velikým nápisem Radnice.
Dům byl původně postaven jako sídlo Spořitelního a záložního spolku a měl být křídlem
majestátní radnice. Tu se ovšem před první světovou válkou rychnovským zastupitelům
nepodařilo zrealizovat, takže zbylo jen toto boční křídlo a na místě původní klasicistní radnice
stojí dnes socialisticky realistický panelák. Ale to jsem trochu odbočil. Rychnovský městský
úřad funguje v poměrně minimalistickém rozsahu. Posuďte sami. Úřad vykonává funkci
stavebního úřadu pro Rychnov a Pulečný a matriční úřad pro Rychnov, Pulečný a Rádlo.
Omezeně vykonává také funkci dopravního úřadu. Na tyto činnosti má celkem čtyři úředníky,
dva na stavebním úřadě, jednoho na matrice a jednoho na dopravním úřadě. Posledně
jmenovaný ovšem současně vykonává funkci správce obecních komunikací a infrastruktury.
Kromě těchto úředníků jsou na úřadě ještě dvě účetní, z nichž jedna má také na starosti výběr
obecních poplatků, jednu úřednici na podatelně, jednoho správce obecních budov a jednu
asistentku starosty. Těmto devíti úředníkům šéfuje tajemník a v čele úřadu stojí uvolněný
starosta. Ne našem úřadě opravdu není přelidněno.
Přímo pod úřad ještě spadají dva městští strážníci, městská knihovna s jednou knihovnicí,
pečovatelská služba o jedné vedoucí a dvou pečovatelkách a „nádvorní parta“, tedy uklízeči
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veřejných prostranství, kteří ve volných chvílích pečují o městskou zeleň, o úklid tříděného
odpadu a kontejnerů na velkoobjemový odpad, v zimě uklízejí sníh z chodníků a zastávek a
dělají všechny možné náhodné práce. Jejich počet kolísá od dvou do pěti osob, podle toho, jak
velká je aktuální nezaměstnanost a hlad po práci.

Městská knihovna
Na prvním místě musí kronikář přiznat, že knihovnice je kronikářova manželka, takže
případné chvály na úroveň knihovny mohou vyznívat dost falešně. Proto raději nechám mluvit
čísla a data, nechť čtenář posoudí sám.
Knihovna k 31. 12. 2017 disponovala celkem 16369 tituly, z toho 15766 knih, 512 zvukových
CD a 91 elektronických dokumentů. Bylo zaznamenáno 9611 návštěv, přičemž 8826 bylo
fyzických a 785 virtuálních (navštívení stránek na internetu). Zapůjčeno bylo 18645
dokumentů, evidovaných čtenářů bylo 841, z toho 270 dětí do 15 let.
V červenci proběhla pravidelná revize knihovního fondu (dělá se jednou za pět let).
Z celkového fondu zůstalo nenalezeno pouze 80 svazků.
Knihovna už dávno neznamená jen půjčování knih. Po celý rok vždy jednou měsíčně
fungoval v knihovně Dětský Klubík, v jehož rámci se konalo devět akcí pro maminky a jejich
děti Šlo o tématické akce většinou se vztahující k příslušnému ročnímu období, jak ukazují
názvy: „Sněží, mráz kolem běží“, „Jedu, letím, padám…“, „Vítání jara, Divadlo o
chameleonovi Leonovi“, Filipojakubská noc“, „Mravenčí stezka“, „Všechny barvy duhy“,
„Co se stalo pod Ještědem – podještědské pohádky s Darinou Martinovskou“, „Víla Jizerína a
duch Muhu s Lenkou Hřibovou“ a „Svatomartinské setkání s Lucií Vágai“.
Kromě toho se knihovna účastnila celostátních akcí „Suk – čteme všichni“ (podle předního
pedagoga F.V.Suka – soutěž o nejoblíbenější knihu) nebo „Březen – měsíc čtenářů“ –
vyhlášení čtenáře roku, respektive nejlepší čtenářky babičky, kterou se stala J. Dočkalová.
11. dubna se uskutečnilo Odpoledne tradičních velikonočních řemesel – pletení pomlázek,
malování vajíček voskem, tvorba jarních dekorací. 21. května byl ve spolupráci s Dětským
Klubíkem uspořádán Bleší trh. 22. prosince proběhlo ve spolupráci s jabloneckými skauty
tradiční předávání Betlémského světla.
Paní knihovnice také čile spolupracovala se základní i mateřskou školou. Prvňáčci dostali na
konci školního roku v rámci již devátého ročníku akce „Už jsem čtenář – Knížka pro
prvňáčka“ pro tento ročník speciálně sepsanou a vytvořenou knihu Lapálie v Lampálii autorů
Martina Šimanovského a výtvarníka Ticho 762. Druhé třídy se zúčastnily několika
výtvarných akcí, čtvrtá třída besedy o regionálních pověstech. Knihovna zorganizovala i dvě
představení pražského souboru Listování a to „Kvak a Žbluňk“ pro 1. – 3. třídu a „Můj příběh
Usain Bolt 9:58“ pro 7. - 9. třídu.

Pečovatelská služba
Pečovatelská služba působí v našem městě už mnoho let. Má vlastně dvě formy. Tou hlavní
nebo spíše více viditelnou je dům s pečovatelskou službou, stojící ve Školní ulici přímo
naproti „velké“ škole, tedy II. stupni ZŠ. V tomto domě je celkem 24 nájemních bytů pro
seniory, případně další osoby, které potřebují asistenci. Je zde i jeden správcovský byt,
prádelna a zázemí pro pečovatelky. Kromě péče o zde bydlící seniory vykonávají pečovatelky
také terénní službu, kdy se starají o seniory, kteří bydlí ve svých bytech nebo rodinných
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domech. Pečovatelská služba spočívá v praní, úklidu domácnosti, nákupu, pomoci při hygieně
a dalších službách osobní asistence. Vybrané úkony pečovatelské služby si hradí sami senioři
podle ceníku, který je sestaven podle cenové regulace ministerstva financí. Nejde tedy o
skutečné náklady služby. Náklady na platy pečovatelek a režii služby jsou hrazeny
z městského rozpočtu do kterého přispívá dotací krajský úřad.

Městská policie
I v tomto roce působila v Rychnově městská policie. Opět jen jako dvoučlenná ve složení
Michal Švarc a Jan Hauer. Nutno říci, že v našem městě je víceméně klid, takže strážníci řeší
nejčastěji drobné přestupky proti veřejnému pořádku a občanskému soužití. Občas k nelibosti
zdejších řidičů provádějí měření dodržování rychlostních limitů a nutno říci, že i když je tato
jejich činnost známa, zpravidla vybranými pokutami na zapůjčený měřící vůz hravě vydělají.
Na základě veřejnoprávní smlouvy působí strážníci také na území obcí Rádlo a Pulečný.

Lyžařský vlek
Trochu bolestnou kapitolou se v posledních letech stává lyžařský vlek. Nejen, že se v letech
privatizace nepodařilo získat pozemky pod vlekem vyjma dolní stanice do majetku města,
navíc se problémy kumulují stále suššími zimami. Rychnov je v klimaticky dosti nešťastném
pásmu na okraji Jizerských hor, kde ještě nejsou takové zimy, jako výš v horách, zároveň
však není dostatečné teplo jako v úrodných údolích Malé Skály nebo Turnova. To způsobuje
poněkud kratší zimní sezónu. V dobrých zimách bývala sezóna na vleku dvou až tříměsíční.
Zpravidla začínala v druhém týdnu ledna a končila v polovině března. V posledních letech,
pokud se vůbec podařilo vlek spustit, bylo to třeba na dva týdny. Rok 2017 byl v tomto trochu
výjimkou, neboť 4. a 5. ledna napadlo cca 25 cm sněhu, což vytvořilo slušný základ, aby
mohl hned následující víkend (7. ledna) být vlek spuštěn. Dokonce bylo na pelikovickém
hřebeni protaženo kolečko na běh na lyžích – zatím jen na bruslení. O týden později, 12.
ledna, začalo opět padat a následovaly sněhové přívaly v takovém množství, že v sousedním
Jablonci v pondělí 16. ledna vyhlásili 1. stupeň sněhové kalamity. V Rychnově naopak
v tomto týdnu absolvovaly lyžařský výcvik děti z I. stupně rychnovské ZŠ. Pokračovalo
mrazivé počasí, které bylo pro lyžování ideální. Čas od času mírně připadlo, ale větší nadílky
jsme se už této zimy nedočkali. První únorový víkend nastalo značné oteplení a sníh začal tát.
S ohledem na stav svahu a předpověď počasí uspořádali provozovatelé vleku 12. února
karneval jako závěr sezóny. A nemýlili se, teplo bylo i nadále a vlek už pro nedostatek sněhu
nebylo možno spustit. Na hřebenech Jizerských hor ovšem množství sněhu vystačilo ještě na
uspořádání jubilejní padesáté Jizerské padesátky (19. února), na následující Boboloppet a
další lyžařské závody. Přece jen ve výšce nad 600 m nad mořem se sníh drží déle a namísto
deště, který padal v Rychnově, nahoře sněžilo. O tom ale více v kapitole počasí. Z účetního
přehledu, který byl po sezóně zpracován pro rychnovské zastupitele k posouzení efektivity
vleku, vyplynulo, že tržby z vleku v krátké, avšak poměrně úspěšné sezóně, horko těžko
pokryly náklady. Tržby byly 363.000,- Kč, náklady cca 350.000,- Kč. Zastupitelům proto byla
v létě opět nastolena otázka, zda vlek nadále provozovat. Pro tento rok zatím došli k závěru
vlek provozovat i nadále, neboť i drobný prodělek na vleku vyváží společenský přínos této
aktivity zejména pro rodiny s malými dětmi.
A ještě pro porovnání ceny jízdného: jedna jízda dítě 20,- Kč, dospělý 25,- Kč, jízdenka na 10
+ 1 jízdu, tzv. bodovka 140/170 Kč, polodenní jízdné (4 hodiny) 160/220 Kč a celodenní
jízdné 240/320 Kč. Dětské jízdné se tradičně účtuje postavám do 150 cm výšky
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Obyvatelstvo
V letech kolem milénia byl Rychnov nejrychleji rostoucí obcí Jablonecka a možná i značně
širšího okolí. Mohla za to nejen bytová a rodinná výstavba, ale zejména oblíbenost klidného
místa, dobře napojeného na Jablonec hromadnou dopravou a strategicky položeného
v blízkosti silnice R35, tedy se snadnou dostupností do větších center včetně Prahy, a
samozřejmě ideálně usazeného mezi Českým Rájem a Jizerskými horami. Jak se rychnovská
kotlina zaplňovala, zpomalil se příliv dalších obyvatel. V roce 2017, dalo by se říci, se počet
obyvatel prakticky ustálil. K 1. lednu evidovalo matriční oddělení zdejšího úřadu 2721
obyvatel, k poslednímu dni téhož roku to bylo 2727 obyvatel. Ze statistických dat vyplývá, že
za drobný nárůst může vyšší porodnost než úmrtnost, když v tomto roce zemřelo 16
rychnovských občanů, ale narodilo se 21. Přistěhovalo se 86 občanů, odstěhovalo 85. Bližší
podrobnosti o struktuře obyvatelstva najdou zájemci na stránkách nebo v archivech Českého
statistického úřadu.
V průběhu roku si kronikář vedl záznamy o zemřelých rychnovácích nebo osobách, které byly
nějak s Rychnovem spjaty. Tato evidence určitě není úplná, vychází vlastně jen ze smutečních
oznámení na úřední desce, nebo kusých zpráv, které se ke kronikáři dostaly. Ale snad alespoň
trochu přiblíží některé zajímavé lidi budoucím generacím.
16. ledna zemřel v poměrně mladém věku 58 let pulečenský veterinář Ladislav Pour. Ve
stejný den ve věku 79 let zemřel jablonecký občan Jiří Laštovka, který léta pracoval
v rychnovském ZEZu (dnes LKH Hölter) jako obchodní náměstek. K Rychnovu ho pojila
také jeho švagrová, populární dětská lékařka MUDr. Laštovková. 23. ledna zemřel
rychnovský starousedlík, muzikant a vůbec populární postava Lubomír Liška. Věk jsem si
bohužel nepoznamenal, ale mohlo mu být kolem 80 let. 1. února zemřela ve věku 92 let paní
Peterková, která mnoho let žila v domě s pečovatelskou službou. Oč méně se jejímu tělu
dařilo fyzicky, o to byla na duchu čilejší. Téměř do posledních dní patřila mezi významné
klienty rychnovské knihovny. 6. února zemřel ve věku 83 let Miroslav Vitouš, známý filmový
amatér, který se svými krátkometrážními dokumentárními filmy získal i několik ocenění. 8.
března zemřel ve věku 82 let pan Jaroslav Tomsa, otec tajemníka městského úřadu. 20. března
zemřel ve věku 63 let Zdeněk Růžička, liberecký „světský“, který zajišťoval čtvrtstoletí
atrakce na rychnovské pouti. 21. března zemřel Kurt Buchberger, rychnovský starousedlík
z Dolního Rychnova. Ani u něj jsem si nepoznamenal věk. Myslím, že mu bylo kolem 90 let.
10. srpna zemřel pan Grapentin. V Rychnově nebydlel dlouho. Přistěhoval se do pavlačového
domu na náměstí hned po jeho dostavbě a byl populární svými pravidelnými pochody do
Jablonce a zpět.

Služby v Rychnově
Na tomto místě se pokusím zrekapitulovat, jaké základní služby pro občany nabízí naše
město. Vynechám školství, které má samostatnou kapitolu. A vynechám rovněž městská
zařízení, která jsou také zmiňovaná jinde, jako je Městská knihovna nebo Městský úřad sám.
Služby je trochu obtížné rozdělit podle důležitosti, takže pořadí bude takové, jak mi ho moje
chabá paměť přináší.
Poštovní úřad patřil snad 150 let k nejdůležitějším institucím a dodnes mnoho menších obcí
bojuje o jeho zachování alespoň v omezené podobě. Nutno říci, že klasická pošta opravdu
ztratila svůj význam. Na posílání balíků dnes existuje řada alternativních a mnohdy
pohodlnějších způsobů a státní pošta se modernizuje jen ztuha. Listovní zásilky, na které má
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dosud státní pošta monopol, se pomalu ale jistě stávají reliktem minulosti. V naprosté většině
je nahradila elektronická komunikace, posílená chytrými telefony. I posílání peněz poštovní
poukázkou už je téměř minulostí. Ale přes výše uvedené zřejmě zůstává dost těch, kteří si na
nové způsoby nemohou zvyknout, takže v Rychnově je pošta pořád a pořád má dost práce.
Otevřeno má dokonce každý den do 17 hodin. Poštovní úřad sídlí už mnoho let na stejném
místě ve Školní ulici na rohu Údolní hned pod domem s pečovatelskou službou.
Zdravotní středisko je u nás neobvykle silně obsazené díky někdejší aktivitě obvodní lékařky
MUDr. Kateřiny Vacátkové, které řadu let asistuje sestra Jaroslava Zaoralová. Ordinuje zde
dětská lékařka MUDr. Iveta Vondrušková, zubní lékař MUDr. Antonín Prokeš, ale také
chirurg MUDr. František Zasche a gynekolog MUDr. Jiří Karásek. Poslední dva jmenovaní
sice ordinují jen dvakrát do týdne v podvečerních hodinách, ale i tak je to obrovská pomoc
pro rychnovské pacienty. Zdravotní středisko sídlí na rohu Údolní ulice a ulice Svatopluka
Čecha. Na budovu střediska navazuje také přístavba lékárny, kterou už více než dvacet let
provozuje Mgr. Igor Senčák.
Prodejen potravin je v Rychnově s ohledem na zdejší kupní sílu poměrně dost. Největší je
samoobsluha na náměstí, kterou provozuje pan Zdeněk Kunc, a nutno říci, že ji provozuje na
výbornou. Obchod je tak dobře zásoben a pohybuje se v takových cenách, že mu dávají
přednost před blízkým Kauflandem i lidé z Kokonína a Vrkoslavic. Těm, kdo dávají přednost
pultovému prodeji, je k dispozici obchod Oáza paní Jany Margolusové a její dcery Andrey
Škubníkové. I tento obchod sídlí na náměstí. Ve stejné budově s ním je i specializovaný
obchod se zdravou výživou paní Romany Trojákové. K těmto obchodům je ještě nutno
připočíst obchod Pekařství Šumava, který sídlí přímo v budově Městského úřadu. V Nádražní
ulici v přízemí pavlačového domu je tzv. „nápojka“, tedy obchod s tím, na co si vzpomenete
zpravidla večer nebo v sobotu a v neděli odpoledne, tedy s nápoji všeho druhu, čokoládami a
bonbóny, chipsy a oříšky a vším možným, co je náhle potřeba. V Husově ulici naproti úřadu
je hned na rohu náměstí řezník Jiří Melichar a v jeho sousedství vietnamský obchodník se
smíšeným zbožím (jak je u těchto obchodníků běžné).
Z dalších obchodů je v Rychnově ještě v Nádražní ulici v přízemí pavlačového domu
květinářství, drogerie Teta, seconhand s dětským oblečením a kadeřnictví. A v panelovém
domě č.p. 636 v areálu bývalé kotelny sídlí železářství a domácí potřeby pana Zdeňka
Dvořáka.
V Rychnově prý bývalo za první republiky čtyřiadvacet hospod. Pravda je, že velká část
z nich bývaly jen přivýdělkem k hospodářství v době, kdy ženy bývaly „v domácnosti“. Dnes
je hospod šest. V areálu Besedy sídlí stejnojmenná restaurace a Bar Nota, pod školou
v Údolní ulici je restaurace U Hroznýše, v Malířské restaurace U Kalicha, v Husově J+J,
v Nádražní Bar Bar a v Lužické restaurace U Baštýře. Vlastní kuchyni ovšem provozují jen U
Hroznýše, J+J a U Baštýře. V letní sezóně ještě provozují kiosek ve svém domě naproti
nástupní stanici lyžařského vleku manželé Havrdovi.

Počasí
V poslední době se hodně mluví o velkých změnách klimatu, o tom, že staré pranostiky už
neplatí, že nastávají prudké přechody a jaro a podzim už téměř nejsou. Při pohledu na denní
záznamy však možná zjistíme, že to zas až tak dramatické nebude. Seriózní klimatologové
říkají, že v řádu desetiletí a století jde o změny počasí. Změna klimatu se pozná až v řádu
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tisíciletí. Ovšem seriózní sledování počasí trvá maximálně nějakých tři sta let. Budeme tedy
v posuzování klimatu raději střízliví a anomálie počasí budeme považovat za to, čím opravdu
jsou. Tedy anomáliemi počasí. Že takové byly i dříve, o tom mluví rychnovské kroniky, ale i
středověké spisy. Takže zanechme globálních úvah a přejděme k počasí v rychnovské kotlině.
Leden začal opravdu zimně. Do nového roku se lidé probudili do -12°C a jasné oblohy. Hned
druhého ale začalo sněžit. Zatím zvolna (cca 3 cm), ale hydrometeorologický ústav už varoval
před přívaly sněhu. Ty přišly (dá-li se to nazvat přívaly) už ve středu čtvrtého, kdy přes noc
napadlo kolem 25 cm a sněžení střídavě pokračovalo do neděle a s přestávkami i další týden.
Opravdová pohroma přišla až o víkendu ze 14 na 15 ledna, kdy celé Jablonecko zavalily
hromady sněhu. Josefův Důl hlásil 135 cm nového sněhu a v Jablonci vyhlásili v pondělí 16.
ledna 1. stupeň kalamity, neboť Technické služby nestíhaly uklízet sníh podle Plánu zimní
údržby. Pamětníci jistě vzpomenou na vydatnější zimy, ale po posledních suchých letech se
tahle situace jevila skoro jako apokalypsa. Nicméně v dalších dnech ledna už nesněžilo a
mrzlo. Sněhovou kalamitu se díky tomu podařilo v pohodě zvládnout. Lednové teploty se
pohybovaly většinou kolem -10°C, při vyjasnění bylo až -17, při zatažené obloze se teploty
někdy blížily skoro k nule. Na sklonku ledna se objevila inverze a s ní také chřipková
epidemie. Začátkem února se začalo oteplovat a bohatá vrstva sněhu začala tát. Teploty se
v noci pohybovaly mírně pod nulou, přes den pak mezi dvěma a šesti stupni nad bodem
mrazu. Ještě 1. února připadl cca 1 cm sněhu, ale potom už nepadalo a jen tálo. Běžecká stopa
na pelikovickém hřebeni byla záhy zledovatělá a místy začaly koukat hroudy hlíny. V týdnu
před Jizerskou padesátkou, tedy od 13. do 17. února bylo přes den kolem +10°C. Pršelo a
v noci vždy trochu přimrzlo. Ve vyšších polohách Jizerských hor naštěstí více sněžilo, takže
start J50 nebyl ohrožen, byť by si leckdo představoval na tento závod kvalitnější sníh. Třeba
takový, jaký byl v první polovině ledna, kdy se dříve padesátka jezdila. Po 20. únoru bylo
v Rychnově nad nulou i v noci, pršelo a mohutně tálo. Na středu 22. února přišlo varování
před přívalovým deštěm a povodněmi. Naštěstí ten den napršelo jen kolem 30mm oproti
předpovídaným 70, i tak se koryty řek a potoků valily proudy a mostek v Dolním Rychnově
nad čistírnou u Bucků byl opět ucpaný. Do konce února a téměř po celý březen počasí jako by
nevědělo, kam se má přiklonit. Teploty se pohybovaly kolem nuly, občas zasněžilo, většinou
ale pršelo. Během několika jasných dní se teploty vyšplhaly až na 10 stupňů. Teprve po 23.
březnu se teploty zdvihly na příjemných 15 – 18 stupňů, byť po ránu ještě občas mrzlo.
Duben, bláznivý apríl, dal svému jménu za pravdu. Na začátku pršelo a bylo kolem 8°C. Pak
od 4. do 6. se ochladilo, bylo kolem 3 stupňů a na kopcích kolem Rychnova poletoval sníh.
Jako kdyby zmrzlí muži přišli o více jak měsíc dříve. Přesně po třech dnech se zase výrazně
oteplilo a až do 11. bylo kolem 18°C. A pak se zase ochladilo na cca 5 a pršelo a pršelo. 17.
na velikonoční pondělí odpoledne padaly kroupy velikosti hrachových zrn (šlo asi o
desetiminutovou přeháňku) a v následujících dnech sem tam sníh nebo déšť se sněhem. 24. se
oteplilo a bylo v noci kolem +2 a ve dne 10 stupňů. V posledních dubnových dnech si ještě
počasí na některých místech naší republiky zařádilo. 28. byla na Šumavě (míněno pohoří,
nikoli jablonecká část) sněhová kalamita, polomy a údajně 10.000 lidí bez elektrického
proudu. V Harrachově také připadlo mnoho sněhu, takže vlekaři se radovali. 29. byla na
Smrku sněhová vánice. V Rychnově ovšem bylo tou dobou nad nulou, 30. dokonce +15°C.
Teplé a deštivě počasí v Rychnově pokračovalo až do 8. května, kdy bylo odpoledne +14°C.
9. čítankově udeřili zmrzlí muži. Ráno -3 stupně a jasno, stejně tak 10. a teprve 11. se trochu
oteplilo, aby 12. trochu předčasná Žofie zatopila a definitivně odzvonila zimě. Na tomto místě
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je možno zmínit statistiku zimní údržby v Rychnově. Počet dnů, kdy vyjížděly pluhy či
posypové vozy, bylo celkem 38 a město to stálo 563.000,- Kč.
14. května byla první jarní bouřka a průtrž, při které rychnovští hasiči třikrát vyjížděli
k některým zatopeným sklepům. Přívalový déšť značně poškodil některé komunikace, naštěstí
komunikace pojištěné, proto městská kasa příliš netrpěla. Následovalo teplé jasné počasí
s teplotami přes 20 stupňů, přerušené jen 23. a 24. května dešti a teplotami kolem 12°C.
Nejteplejší jarní den byl 30. května s teplotou 30°C. V červnu pokračovaly horké dny
s teplotami přes 25 stupňů a občasným deštěm nebo bouřkami. 16. června se večer prudce
ochladilo, kdy teplota z 25 stupňů spadla náhle na 5 stupňů, ale chladno vydrželo jen
následující den a poté opět žhnulo slunce a odpolední teploty se pohybovaly ke 30 stupňům.
Horké počasí pokračovalo a když se školáci konečně chystali odjet na prázdniny, přišly 28.
června deště a značné ochlazení. Během července se střídaly horké dny s deštěm a ochlazením
tak často, že se ani meteorologům nedařilo předpovědět, jak bude zítra. Teprve srpen přinesl
stálejší počasí. Nejprve horké suché dny s teplotami kolem 30°C a od 19. ochlazení a teploty
pod 20°C. Z 31. srpna na 1. září v noci pršelo a první polovina září byla ve znamení teplot
mezi 13 a 20 stupni s většinou zataženou oblohou. V druhé polovině září už byly teploty
kolem 10 -12 stupňů. Pro časté deště byl problém proznačit trasu rychnovského půlmaratonu.
Ten ovšem 28. proběhl v krásném babím létu s běžeckými teplotami +15°C. Babí léto
vydrželo do pondělí 2. října a poté už nastal pravý podzim s dešti a teplotami pod 10 stupňů.
9. října po ránu poprvé regulérně mrzlo. Nakrátko se ještě vrátilo babí léto mezi 12. a 19.
říjnem, kdy se v jasném počasí teploty vyšplhaly až ke 20°C. 20. října se na parlamentní
volby ochladilo a druhý volební den byl už zase deštivý a podzimně chladný. Deštivé a
chladné počasí pokračovalo do konce října a 29. byl mohutný liják, který byl provázen
vichřicí, a to vichřicí evropského dosahu. Proto tento vítr dostal v Německu název Herwart,
který se ujal i u nás. Hasičům přidělal dost práce hlavně kvůli popadaným stromům, ale
dokázal prý i odnést betonový límec komína v Mlýnské ulici a přičinil se i u požáru trafa
v Sokolské u fotbalového hřiště. Herwart také zavinil déletrvající výpadek dodávek elektřiny
v jižní polovině Rychnova díky borovici, spadlé přímo do vedení vysokého napětí v ulici
Lesní. Večer ještě v Rychnově padaly kroupy a v noci na 30. října se na horách objevil první
sníh. První dekáda listopadu byla teplotně podobná konci října, ráno kolem 5, odpoledne až
10°C, pouze ovšem bez deště. 12. listopadu večer padal v Rychnově první sníh. Vida! Martin
na bílém koni. Následovaly teploty kolem nuly, byť poprašek mokrého sněhu dlouho
nevydržel a chvíli zůstal jen ve vyšších polohách okolních kopců. Teprve 20. a 21. listopadu
opět trochu nasněžilo, ani tentokrát ovšem sníh moc nevydržel a po následujícím mírném
oteplení začal tát. Z 27. na 28. listopadu opět nasněžilo cca 5 cm, protože ale následovaly
teploty kolem nuly, vydržel už sníh déle. Samozřejmě v té době bylo na Jizerkách již zcela
zimní počasí s teplotami pod nulou a častým sněžením, takže na 3. prosince mám
poznamenané první běžky. 4. prosince napadlo kolem 10 cm sněhu a 7. se ještě centimetr až
dva přidaly. 9. už napadlo cca 20 cm. Dál se teploty pohybovaly kolem nuly, ale teprve 15.
prosince opět sněžilo. Další sníh připadl 17. a už to vypadalo na krásné vánoce na sněhu.
Připadlo ještě 19. a teplota byla -11°C. Ovšem 21. se oteplilo na +1°C a začalo pršet. 23. se
oteplilo o dalších 5 stupňů a vánoce byly ne sice úplně na blátě, spíš na takové čvachtě. Kdo
ovšem nelenil a vyjel si trochu výš na Bedřichov nebo na Jizerku, užil si už příjemné
běžkařské podmínky.
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Kulturní, sportovní a společenské akce chronologicky
V této kapitole uvedu chronologicky akce, které jsem byl schopen zaznamenat, pokud možno
i s uvedením pořadatele nebo autora. Smyslem kapitoly je usnadnit budoucím čtenářům
hledání v tom, co se na poli společenských aktivit odehrálo.
11.1. Sněží, mráz kolem běží – tématický pořad Dětského Klubíku v Městské knihovně
14.1. Myslivecký ples v Besedě – pořadatel Myslivecké sdružení Dolina Rychnov
17.1. Vernisáž výstavy Fotošálek v Rychnově – výstava fotografií libereckého sdružení
fotografů – pořadatel město
28.1. Hasičský ples v Besedě – pořadatel SDH Rychnov
8.2. Jedu, letím, padám - tématický pořad Dětského Klubíku v Městské knihovně
8.2. Perníková chaloupka – Divadélko Koloběžka – v RC Klubíčko
12.2. Karneval na vleku – tradiční akce k zakončení sezóny – pořadatel provozovatelé vleku
14.2. Kouzlo ve světle okamžiku aneb Zastavení v naší krajině a městech - vernisáž výstavy
obrazů Lukáše Černého ve výstavně obřadní síni MěÚ – pořadatel město
15.2. Táboranka – odpolední dechovka pro rychnovské seniory v sále Besedy - pořadatel
město
18.2. VII. Sportovní ples v Besedě – pořadatel TJ Spartak
25.2. Masopustní průvod a karneval v sále Besedy – pořadatel RC Klubíčko
1.3. Na návštěvě v Broučkově - Divadélko Koloběžka – v RC Klubíčko
3.3. Uršuloviny – Uršula Kluková a Šimon Pečenka – zábavný večerní pořad v sále Besedy –
pořadatel město
6.3. Setkání hejtmana s občany – hejtman Půta beseduje s občany v sále Besedy - pořadatel
město
8.3. Vítání jara s chameleonem Leonem – divadlo a tvoření s paní Martinovskou v městské
knihovně – pořadatel Dětský Klubík a Městská knihovna
10.-12.3. Jarní artování – výtvarné a další umělecké aktivity spolku Bezmezer v sále Besedy
14.3. Rychnovsko a Jesenicko – poslední vlak – vernisáž výstavy obrazů Mgr. Milana
Michalicy a Jany Sládkové ve výstavně obřadní síni MěÚ - pořadatel město
17.3. 12. reprezentační ples města Rychnova v sále Besedy – pořadatel město
28.3. Malíř Ladislav Zákoucký 1916-2005 – vernisáž výstavy nejvýznamnějšího poválečného
rychnovského malíře k jeho nedožitým stým narozeninám v Městské galerii MY v domě
manželů Scheybalových v Jablonci nad Nisou – pořadatel Městská galerie MY
5.4. Filipojakubská noc - tématický pořad Dětského Klubíku v Městské knihovně
11.4. Odpoledne tradičních velikonočních řemesel v Městské knihovně
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19.4. Cirkus na kolečkách - Divadélko Koloběžka – v RC Klubíčko
28.4. Hudba Praha band – koncert známé pražské kapely v sále Besedy
30.4. Čarodějnický slet a lampiónový průvod s ohňostrojem u zahrádkářské klubovny –
pořadatel Hasiči Rychnov a RC Klubíčko
1.5. Retro 1. máj – průvod z náměstí k fotbalovému hřišti – pořadatel RC Klubíčko
10.5. Můj příběh 9:58, Usain Bolt – LiStOVáNí – divadlo v sále Besedy – pořadatel Městská
knihovna
13.5. Pavel a Petr Wohlovi a Marek Ondrovič – olejomalby – vernisáž výstavy ve výstavně
obřadní síni MěÚ - pořadatel město
17.5. Mravenčí stezka - tématický pořad Dětského Klubíku v Městské knihovně
17.5. Jak šli indiáni za sluncem - Divadélko Koloběžka – v RC Klubíčko
19. – 21.5. KUK – performance spolku Bezmezer na náměstí – divadlo a papírová dílna
20.5. Jarní výlet na Karlštejn – výlet autobusem nejen pro seniory – pořádá Iva Bartošová a
Hana Zemínová
20.5. Májová videodiskotéka DJ Mirka Raise s hostem Zdeňkem Izerem v sále Besedy –
pořadatel agentura DIRAMI
21.5. Bleší trh na náměstí – pořadatel Dětský Klubík a Městská knihovna
27.5. Rychnovské slavnosti – náměstí – pořadatel město – podrobněji v samostatné kapitole
3.6. Dětský den s hasiči – náměstí – pořadatel SDH Rychnov
7.6. Smolíček Pacholíček – Divadélko Koloběžka v RC Klubíčko – pořadatel RC Klubíčko
9.6. Královny – ochotnické představení komedie autorů Romana Vencla a Michaely
Doležalové v podání souboru Vojan z Hrádku nad Nisou – pořadatel město
9.6. Noc kostelů – kulturní a naučný program v kostele sv. Václava v rámci celostátní akce –
pořadatel Olga Valentová, vystoupilo Rychnovské trio (s Olgou Valentovou také dvě Hany
Herkommerové – matka a dcera), ministrant Marek Láska a kronikář měl svou nepříliš
povedenou premiéru
11.6. Dni Gromadky – zájezd na slavnost do spřátelené obce Gromadka – pořadatel město
12.6. Beseda s Mgr. Kurfiřtem, emeritním kronikářem o historii Rychnova v jídelně ZŠ –
pořadatel Bezmezer
14.6. Všechny barvy duhy – outdoor výtvarně-řemeslný workshop – pořadatel Dětský Klubík
a Městská knihovna
17.6. Vernisáž výstavy 50 nejlepších fotografií 47. ročníku Turnovského mapového okruhu –
pořadatel Fotoklub Nekras Jablonec
2.7. Ralley Bohemia – tradiční automobilový závod, rychlostní zkouška na pelikovickém
hřebeni
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5.7. Nejtvrdší hasič vyhraje – nultý ročník soutěže v požárním sportu TFA u hasičské
zbrojnice – pořadatel SDH Rychnov
8.7. LIAZ Dakar Show – přehlídka „dakarských“ závodních LIAZek na Seníku na
Pelíkovicích
12.7. FK Jablonec vs. Jiskra Mšeno – přátelské utkání prvoligového týmu proti divizi na
rychnovském fotbalovém hřišti – pořadatel TJ Spartak
5.8. Bizon Cup – nohejbalový turnaj trojic – pořadatel Bizon Cup
5. – 13.8. ART Festival – multižánrový umělecký počin spolku Bezmezer
31.8. Rozlučka s létem – Pohádka o červené Karkulce – Divadélko Koloběžka – sál Besedy –
pořadatel RC Klubíčko
9.9. Disneyho pohádkový les – akce pro děti u Zahrádkářské klubovny – pořadatel RC
Klubíčko
16.9. Podzimní výlet do Poděbrad – výlet nejen pro seniory – pořadatel Mgr. Hana Zemínová
20.9. Co se stalo pod Ještědem – loutková představení s Darinou Martinovskou v Městské
knihovně – pořadatel Dětský Klubík a Městská knihovna
23.9. Jezevec race – závod silničních a horských kol a běhu od zahrádkářské klubovny pořadatel Extrémní závody.cz
25.9. Kultura Lužických Srbů – přednáška ve školní jídelna – pořadatel Bezmezer
28.9. Rychnovský svatováclavský půlmaraton – tradiční běžecké závody – pořadatel město
29.9. New Bells, AC DC Revival – rockový večer v sále Besedy – pořadatel město
30.9. Výstava květin, ovoce a zeleniny v Zahrádkářské klubovně
4.10. Co malí medvědi o podzimu nevědí – Divadélko koloběžka – pořadatel RC Klubíčko
7.10. Stezka odvahy v sále Besedy – pořadatel RC Klubíčko
18.10. Staročeští heligonkáři z Podřipska – koncert pro seniory v sále Besedy – pořadatel
město
19.10. Víla Jizerína a duch Muhu – hraní a tvoření pro předškoláky v Městské knihovně –
pořadatel Dětský Klubík a Městská knihovna
21.10. Retro videodiskotéka Míry Raise, host Těžkej Pokondr
21.10. Odpolední disko pro děti a večer taneční zábava v Zahrádkářské klubovně – pořadatel
Zahrádkářský svaz Rychnov
4.11. Drakiáda na Seníku – pořadatel RC Klubíčko
8.11. Svatý Martin s Lucií Vágai – hravé dopoledne v Městské knihovně – pořadatel Dětský
Klubík a Městská knihovna
8.11. Trampoty čerta Huberta – Divadélko Koloběžka – pořadatel RC Klubíčko
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10.11. Svatomartinský průvod – výroba lampionů v sále Besedy a následný průvod –
pořadatel RC Klubíčko
14.11. Bezpečnost seniorů – beseda na téma prevence v sále Besedy – pořadatel město,
Městská policie a Policie ČR
23.11. na náměstí byl usazen vánoční smrk z Kokonína
25.11. Rychnovské sako – volejbalový turnaj – pod záštitou TJ Spartak pořádá ing. Otakar
Šolc a Jana Fibikarová
3.12. Rozsvěcení vánočního stromku – náměstí - pořadatel město – schránku Ježíškovy
nebeské pošty umístilo RC Klubíčko
3.12. Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby v podání souboru Janáček z Jablonce – kostel sv.
Václava – pořadatel město
6.12. Mikuláš a čerti s výtvarnicí a spisovatelkou Andreou Popprovou v městské knihovně –
pořadatel Dětský Klubík a Městská knihovna
9.12. Mikulášské odpoledne – sál Besedy – pořadatel RC Klubíčko
9.12. Vernisáž výstavy fotoobrazů Václava Novotného v zasedací síni úřadu – pořadatel
město
13.12. Pohádka o veselém vánočním stromečku – Divadélko Koloběžka – pořadatel RC
Klubíčko
15.12. Devítka – tradiční koncert folkové kapely, úzce spojené s Rychnovem
22.12. Betlémské světlo – jablonečtí vodní skauti předávají Betlémské světlo v Městské
knihovně v Rychnově
26.12. vánoční turnaj v sálové kopané trojic v hale v Besedě – pořadatel Martin Procházka
26.12. pozvání k Betlému – koledy v kostele – pořadatel Olga Valentová
27.12. vánoční nohejbalový turnaj v hale v Besedě – pořadatel TJ Spartak
29.12. předsilvestr v Zahrádkářské klubovně – Zahrádkářský svaz
A trochu blíže k některým akcím.

Oslava 1. máje
1. května uspořádalo rodinné centrum Klubíčko recesistický průvod k oslavě 1. Máje. Průvod
procházel městem z náměstí k fotbalovému hřišti, kde byly připraveny hry a soutěže pro děti.
Účastníci průvodu na sobě měli součásti oděvů z neslavné éry komunistické diktatury jako
pionýrské kroje, uniformy SNB a další. Tento recesistický průvod pořádají různé iniciativy
občanů prakticky od roku 1990. Nutno přiznat, že kronikář je nad vtipností takové recese
velmi mírně řečeno na rozpacích. Bohužel dobře pamatuji dobu, kdy leckteří z pozdějších
„recesistů“ chodili v tom povinném průvodu s vážnou tváří a nosili hesla, nad kterými dnes
zůstává rozum stát. Ale nebudu nad tím příliš filozofovat. Budoucí zájemci o historii si rozbor
tohoto postkomunistického fenoménu budou jistě moci přečíst jinde a fundovaněji. Na tomto
místě jen konstatuji, že také tato akce bývá hojně navštěvována zejména rodiči s malými
dětmi, neboť v dnešní uspěchané době je příležitostí k zábavě, bez ohledu na její úroveň,
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poměrně málo. Zpestřením akce byly jízdy stařičkým autobusem RTO, se kterým kronikář
jezdíval na základní škole na školní výlety. V té době to ovšem byl moderní stroj.

Rychnovské slavnosti
Rychnovské slavnosti termínově navazují na Rychnovské kulturní dny, které byly poprvé
uspořádány v roce 1994 u příležitosti prvního výročí znovuodhalení památníku obětí obou
světových válek a násilí ve 20. století a podpisu společného prohlášení nových a původních
německých obyvatel Rychnova. Kulturní dny tehdy měly ambici pořádat po celý týden různé
kulturní i sportovní a společenské akce. Nutno říci, že původní záměr programem nabitého
týdne se snad podařilo uskutečnit pouze v tom prvním ročníku. Nové vedení města v roce
2015 pojalo akci střízlivě jako jednodenní, o to však bohatší na pestrost programu.
V roce 2017 začaly Rychnovské slavnosti již v 10 hodin dopoledne slavnostním zahájením a
výstavou bojové techniky. Ve 13 hodin následovala Spanilá jízda, hudebně doprovázená
Jazztetem ZUŠ Jablonec, od 14 hodin střelnice pro děti, k čemuž hrála jablonecká folková
kapela Vejlupci, v 15 hodin divadlo Jana Hrubce s pohádkou O princi z knížky. Dospělí se
zatím mohli zúčastnit Skládačka cupu. V 16 hodin připravili fandové armádní historie
bojovou ukázku, v 16:45 mělo krátkou taneční ukázku RC Klubíčko, v 17 hodin pak
vystoupili tanečníci z jablonecké hip hopové taneční školy X Dance. V 17:30 předvedli žáci
4A rychnovské školy představení Lotrando a Zubejda a zazpívaly děti z mateřské školy.
Večerní program zahájila v 18 hodin jablonecká rocková kapela Eridu s pořadem Acoustic
covers Black Sabath, o půl hodiny později ji na scéně vystřídala jablonecká a částečně i
rychnovská Nautica s původní vlastní folkovou tvorbou. V 19:45 nastoupila jičínská Sranda a
program završila od 21:00 revivalová RCZ s programem RCZ-Rammstein Tribute Show.
Po celý den byly na náměstí také stánky caletníků, mlynář, perníkářka, sýrařka, kořenářka,
svíčařka, přadlena, kovář – mečíř, keramička, šperky z kůže, ražba mincí, lukostřelba a také
stánky spolků Bezmezer a RC Klubíčko. Připravena byla jízda zručnosti pro majitele kol –
skládaček (Skládačka cup), k občerstvení se grilovaly klobásy a maso a o pitný režim se
starali pivovar Rohozec a Zámecký pivovar Frýdlant.
Akce měla dokonce i krajskou záštitu, kterou převzal rychnovský rodák a krajský radní Mgr.
Pavel Svoboda, jemuž se podařilo na slavnosti přivést paní ministryni Michaelu Marksovou.

První liga proti divizi v Rychnově
12. července byl malý fotbalový svátek. Pěkný propagační počin se podařil rychnovským
fotbalovým činovníkům, když se jim podařilo na polovinu července dojednat přátelský
fotbalový zápas mezi prvoligovým týmem FK Jablonec a divizní Jiskrou Mšeno. V dnešní
době virtuálních sportů šlo o velmi příjemný počin, kdy zejména mladí fotbalisté v Rychnově
mohli zblízka vidět hvězdy, ke kterým možná leckteří vzhlížejí. Na rychnovském hřišti se tak
zas pro jednou hrál pořádný fotbal.

Jezevec race
Jezevec race je závod silničních kol – 37 km, horských kol – 24 km a běhu – 14 km. Soutěžit
mohou jednotlivci i týmy a dokonce je i hobby kategorie, kde je jen 5 km běh. Letos se akce
konala, pokud vím, potřetí. Akce není příliš propagována, takže se zdá, že je určena spíš pro
uzavřenou komunitu. Součástí akce byla i letos také afterparty s živou muzikou a vším, co
k tomu patří. Pokud jsem správně četl, tak mezi aktivními účastníky bylo rychnováků
minimum.
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Rychnovský svatováclavský půlmaraton
Již počtvrté byl v Rychnově svatý Václav kromě pouti slaven také běžecky. Byť se
v posledních letech rozmohlo pořádání všech možných běžeckých závodů v míře
neuvěřitelné, udržel si ten rychnovský původní myšlenku běhu pro všechny. Závod nabízí trať
půlmaratonskou pro ty zdatnější nebo vytrvalejší, jedenáctku pro ty rychlé nebo méně
trénované a dětské závody od miminek po týnejdžry. Nehraje se na limity, vyhraje každý, kdo
doběhne (byť i stupně vítězů máme). Cílem je hlavně radost z pohybu, čerstvý vzduch a krása
výhledů z pelikovického hřebenu. Letos se rychnovští poprvé domluvili s pořadateli dvou
podobných rodinných závodů na stejné trati a pro ty soutěživější vytvořili Rohozecký
půlmaratonský pohár. Rohozecký proto, že pivovar Rohozec se stal hlavním partnerem celého
seriálu, jako už dříve byl hlavním partnerem rychnovského závodu. (Inu běh a pivo tak nějak
patří k sobě.)

Vánoční strom a začátek adventu
Ve středu 23. listopadu byl na náměstí usazen letošní vánoční strom. Krásný smrk pochází
odněkud z Kokonína a oproti jablonecké jedli vydržel i poryvy větru z 12. prosince. Na první
adventní neděli se pak v pozdních odpoledních hodinách uskutečnilo jeho tradiční rozsvěcení.
Vedle stromu na náměstí byly postaveny na dřevotřískových deskách malované jesličky
s trochu předčasným Ježíškem a obvyklými dalšími postavami. Vánoční koledy zazpívaly děti
z mateřské školky a z prvního stupně základní školy. Po odpočítávání byl na přeplněném
náměstí stromek rozsvícen na první pokus. Večer ještě pokračoval koncertem v kostele, kde
jablonecký sbor Janáček uvedl Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby. Návštěva koncertu
byla trochu negativně ovlivněna předchozím mrznutím na náměstí. I tak byl kostel poměrně
slušně zaplněn.

Výstavba a bourání
Stavba nového mostu naproti samoobsluze
Tento most, pocházející z počátku 20. století, byl původně sestaven z mohutných kamenných
překladů, položených na středovém pilíři. Most byl při kontrole v devadesátých letech
minulého století shledán v havarijním stavu. Tehdejší zastupitelé však došli k závěru, že most
má příliš malý význam pro dopravu, a proto rozhodli nechat ho na obou stranách osadit
betonovými květináči, aby dále sloužil pouze pro pěší. Takto most dalších dvacet let chátral,
až nynější zastupitelé shledali, že kromě toho, že most dělá ostudu středu města, je vhodné ho
také využít pro výjezd aut z parkoviště vedle budovy bývalé Tilie. Proto nechali zpracovat
projekt na velkorysou rekonstrukci, která zahrnovala i moderní úpravu výstupní zastávky
autobusu. Práce započaly 20. března tohoto roku kácením dvou v místě stavby stojících
stromů, zbouráním starého mostu včetně dnes již nežádoucího středového pilíře. Technologie
stavby mostovek vyžaduje dlouhé zrání betonů, proto bylo dílo dokončeno teprve na konci
srpna. Komplikaci přinesla také havarijní nábřežní zeď, jejíž část během výstavby spadla a
bylo nutno ji obnovit. To si vyžádalo vícenáklady v objemu kolem 90.000,– Kč a kolem jejich
uhrazení panoval mezi zastupiteli trochu nejednotný názor. Zatímco městská rada vyjma
starosty byla toho názoru, že opravu spadlé zdi by měl uhradit zástupce státu jako vlastníka,
tedy firma Povodí Labe, která vlastně celý problém zavinila zanedbáním údržby zdi, mezi
zastupiteli nakonec převládl rozumný názor firmě vícepráce uhradit a teprve poté je vymáhat
od vlastníka. Jinak by do sporu byla zatažena také dodavatelská firma, která ovšem udělala
vše pro zdárné dokončení díla. Není známo, jak pokračují jednání ohledně uhrazení víceprací.
Shodou okolností však nedlouho po uvedení mostu do provozu se zřítila část opěrné zdi na
stejné straně Mohelky, jen o pár desítek metrů dál. Tam už se ale vlastník své povinnosti
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nevyhne. Cena rekonstrukce, či spíše novostavby mostu včetně přilehlé zastávky přesáhla
2,5 milionu korun.

Úpravy západní části náměstí
Začátkem dubna pokračovaly v loňském roce zahájené úpravy západní části náměstí. Loni
vybouraný cca 10 m široký pruh dlažby byl zavezen hlínou a oset travou. V části tohoto pruhu
a také v části, která zůstala zadlážděna zámkovou dlažbou, byly instalovány kovové
konstrukce šesti čtvercových prvků, které byly posléze obloženy prkny z tvrdého dřeva a
natřeny. Do těchto prvků bylo instalováno LED osvětlení a čtyři ze šesti prvků byly propojeny
střechou z čirého akrylátu. V létě pak začaly sloužit jako doplněk k lavičkám i jako herní
prvek pro děti. Dodavatelská firma také konečně v průběhu jara dokončila zahradnické úpravy
tohoto prostranství.

Bourání Lužická 87
13. června byly zahájeny bourací práce objektu Lužická 87. Tento dům vlastnila mnoho let
rodina Fliťarových. Že trochu zanedbávala péči o něj a že na dvoře tvořila skládku všeho
možného je jedna věc. Druhá věc je ta, že tři bratři se svorně dostali do problémů se
splácením půjček a všem třem byl jejich podíl domu exekuován na umoření pohledávek.
Dlouhou dobu ovšem nebylo možné jednotlivé díly prodat a ani exekutoři s tímto problémem
nijak nespěchali. Současnému starostovi se nakonec povedlo věc rozhýbat a celý objekt
postupně odkoupilo město. Demolicí objektu a úklidem tohoto místa se stane využitelným
rozsáhlý stavební pozemek, který s objektem sousedí. Kam odešli Fliťarovi, není
přesně známo.

Rekonstrukce vodovodu v Lužické
V květnu byla zahájena rekonstrukce vodovodu v Lužické ulici. Jde o 345 m havarijních
vodovodních řadů. Investorem akce je Severočeská vodárenská společnost, tedy majitel
vodohospodářské infrastruktury – akciová společnost stoprocentně vlastněná obcemi
bývalého severočeského kraje. Zajímavostí je, že většina trasy bude rekonstruována
bezvýkopovou technologií berstlining, kdy staré potrubí je roztlačeno a do vzniklého prostoru
je zataženo potrubí nové.

Úprava studánky u benzínové čerpací stanice
V Rychnově už nezbývá mnoho veřejných zdrojů vodu, dříve tolik oblíbených studánek. Po
pravdě vím dnes pouze o dvou, kam lidé chodí pro pramenitou neupravovanou vodu.
Studánka na Pelíkovicích je ovšem téměř vyschlá a navíc kvalita vody v ní dost závisí na
intenzitě hospodaření na Bienertově kopci. Ta druhá je na neobvyklém místě. Prakticky
v korytě Mohelky hned u mostu, kterým se přejíždí za benzinkou do Pulečného. Místo je to
natolik nezvyklé, že i pracovnice vodoprávního úřadu v Jablonci byla připravena povolit
stavitelům blízkého rodinného domku napojení přepadu z domovní čistírny odpadních vod do
plastové trubky, kterou pramen vytéká ze zdroje kdesi v podzemí. Naštěstí se ji podařilo včas
varovat. Při rekonstrukci mostu pak byla úprava tohoto místa opomenuta a Povodí Labe jako
správce toku také nejevil zájem místo zkultivovat. Proto zastupitelé rozhodli okolí studánky a
přístup k ní upravit. Byla vystavěna gabionová zeď, doplněno zábradlí a schodiště ke
studánce, takže místo je nyní nejen hezké, ale i bezpečné.

Městské sportovní areály
Po několika letech diskuzí, jak naložit s dosud neupravenou plochou sportovního areálu u
fotbalového hřiště bylo konečně loni rozhodnuto a v září letošního roku byly zahájeny práce
na dokončení tohoto venkovního sportovního stánku. V místě vzniklo malé fotbalové hřiště
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s umělou trávou (položena 6. října), workoutová sestava, lanová pyramida pro děti, altán se
skladem, pítko a venkovní sprcha. V rámci akce byla vybudována také podzemní akumulační
nádrž na dešťovou vodu a měla být také provedena vrtaná studna jako zdroj pitné vody.
Ovšem tady narazila dodavatelská firma na problém. Mocné jílové vrstvy odolávaly vrtacím
soupravám. Dva pokusy skončily zalomeným vrtákem v sotva poloviční hloubce, přičemž
v obou případech se v nějakých dvaceti metrech nenarazilo na vydatnější zdroj vody. Poté
studnařská firma své pokusy vzdala. Snaha najít jinou firmu s výkonnějším strojem narazila
na finanční požadavky a problém tedy zůstal nevyřešen. Aby toho nebylo málo, objevil se i
problém s užitkovou vodou z dešťové kanalizace. Celá plocha víceúčelového hřiště je
oddrenážována do dešťové kanalizace, která byla napojena na zmiňovanou akumulační nádrž.
Suché poslední roky ovšem způsobily, že drenážemi a dešťovou kanalizací téměř žádná voda
neteče, takže nádrž se nenaplní. Voda tedy není ani do pítka, ani do sprchy, ba ani na kropení
v létě nebo stříkání ledu v zimě. I přes tento drobný nedostatek bylo dokončení hřiště přijato
s velkým povděkem a už na začátku zimy začalo být hojně využíváno. O tom svědčí
skutečnost, že fotbalisté si pro své zimní odpolední tréninky na umělce pořídili provizorní
osvětlení hrací plochy. Město také na dříve dokončeném basketbalovém kurtu za pomoci
místních hasičů zřídilo veřejné kluziště. Projekt celého areálu, respektive situační výkres
projektu je v přílohách kroniky. Zajímavé na celé dostavbě je to, že zdejší zastupitelé při
rozhodování, jaké prvky na plochu umístit, využili formu ankety. Rozhodnutí tedy padlo na
základě vyhodnocení osmdesáti došlých odpovědí. Věčný reptal by jistě anketě dokázal vyčíst
malou účast nebo technickou složitost přístupu k anketě. Nikdo už ovšem představeným
města nevezme prvenství v tomto komunitním způsobu přijímání rozhodnutí v Rychnově.
Není mi známo, že by kdykoli v historii našeho města byl takový způsob účasti občanů na
rozhodování použit.
Pokračují také práce na opravě areálu Beseda. V tomto roce se opravil plášť restaurace včetně
klempířských prvků. V sále byly citlivě vybroušeny a opraveny parkety, vyměněn dožilý
barový pult a na toaletách doplněny elektrické vysoušeče rukou.

Silnice
I v tomto roce věnovala radnice značné prostředky na opravy povrchů místních komunikací,
ulic a silnic. Z největších akcí proběhla celoplošná výsprava ulice Komenského, která
v loňském roce značně utrpěla zdejší rekonstrukcí plynovodu.

Oprava hřbitova
Vstupní prostor na hřbitov se dočkal v tomto roce významné opravy. Stará nevzhledná
betonová dlažba z tzv. zatravňovacích tvárnic (vyplněných ovšem betonem, takže původnímu
záměru nesloužily) ze sedmdesátých let minulého století byla nahrazena sice také betonovou,
ale dlažbou s hladkým povrchem a zajímavým vzorem, složeným ze třech různých segmentů.
Prostor za vstupní branou tím získal konečně reprezentativní vzhled.

Rychnovská koupaliště
Ač se to nezasvěceným nezdá, Rychnov má dokonce dvě koupaliště. Staré, po německu zvané
Moorbad čili rašelinné lázně, se nachází na jihozápadním okraji Pláňského lesa a svůj název
dostalo od rezavé rašelinné vody. A Nové, které se nachází na staré rádelské cestě nedaleko
od úplně první rychnovské vlakové zastávky. Obě koupaliště měla svou slavnou historii jak za
německé éry, tak i v letech poválečných.
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Moorbad jako koupaliště v podstatě skončil v roce 1989. Tehdejší předseda národního výboru
Jan Adler sehnal peníze na rozsáhlou rekonstrukci a obnovu koupaliště a práce zahájilo
vypuštění nádrže, které muselo být uskutečněno poněkud násilně proražením hráze, neboť
starý výpustní objekt byl havarijní. Pak ovšem přišla zásadní společenská změna a s ní také
odmítnutí slíbených peněz ze strany tří ze čtyř státních subjektů. Na pokračování tedy náhle
nebyly peníze, původní projekt byl pečlivě uložen do archivu, takže ani Adlerův tehdejší
nástupce, který píše tyto řádky, o projektu nevěděl. Proraženou hráz opravili později
rychnovští rybáři, kteří za to ze starého koupaliště udělali chovný rybník. Tak slouží až do
dnešních dnů, přičemž od 1. července správu od pana Feixe, který byl osobně jedním z těch,
kdo tehdy hráz opravili, převzal Rybářský svaz Hodkovice nad Mohelkou, pod nímž jsou nyní
organizováni i rychnovští rybáři.
Nové koupaliště má ovšem v dnešní době mnohem světlejší chvíle a zdá se, že se blýská na
časy ještě lepší. Oproti Moorbadu trpělo vždy Nové koupaliště problémem studené vody,
neboť tu čerpá z pramene kdesi pod Dolní Dobrou Vodou, který sem přitéká zalesněným a
tedy zastíněným údolím. Voda je tu opravdu dobrá, snad i pitná, ale ani malé brouzdaliště a
rozdělovník před hlavní nádrží nezajišťuje ohřátí vody na příjemnou teplotu. Zdá se ovšem, že
tuto nevýhodu v dnešní době kompenzuje narůstající průměrná teplota a zejména velmi horká
a suchá poslední léta. Proto byly již na podzim roku 2016 zahájeny práce na opravě a čištění
Nového koupaliště. Podařilo se otevřít léta nepoužívané vypouštěcí zařízení a musela být
částečně prohrabána hráz, aby mohla být vyměněna rozpadlá trubka. Vyčistila se rozdělovací
nádrž a odkalovací nádrž. Odtěžilo se bahno ze dna koupaliště, které dosahovalo místy až 1 m
silné vrstvy. Všechny související práce s opravou a čištěním koupaliště mají na starost bratři
Petr a Pavel Jandovi z Rychnova. Hasiči SDH Rychnov nádrž dočistili. Uvidíme, zda správně
využívaný rozdělovací objekt a předehřívací nádrž dokáže lépe vyhřát vodu v koupališti.

Územní plánování
V záznamech o činnosti zastupitelstva byla zmínka o územním plánu a jeho změnách a také
příslib bližšího vysvětlení. Pokusím se zde tedy tento slib naplnit. Územní plán vychází ze
zákona o stavebním řízení a územním plánování a jeho hlavním smyslem je dát území obce
pravidla z ohledně stavebního, hospodářského nebo krajinotvorného využívání pozemků.
Každá část území je popsána z hlediska možnosti jejího využití. Jsou určeny pozemky, které
je možno využít k zemědělské nebo lesnické činnosti, pozemky k výstavbě rodinné nebo
bytové, pozemky k průmyslové činnosti. Územní plán stanovuje nejen způsob, ale také limity
využití pozemků. Tedy kolik dané plochy lze zastavět, jak vysoká může být stavba a jaký
může mít charakter, tvarosloví a podobně. Podrobnější vysvětlování by asi bylo nad rámec
kroniky. Ale na místě je povzdech nad tím, jak sami majitelé dotčených pozemků podceňují
pravidla územního plánu, ba dokonce samu skutečnost, že něco jako územní plán existuje.
Zpravidla na to přijdou ve chvíli, kdy chtějí realizovat nějaký záměr. V minulosti už kvůli
tomu bylo nemálo konfliktů mezi úředníky a majiteli pozemků. Obvyklý argument v takové
situaci je: „Na svém pozemku si přece můžu dělat, co chci.“ Zákon ovšem takovému
argumentu za pravdu nedává.
Nicméně povzdechy kronikáře možná dokreslují reálie doby, ale měli bychom se více věnovat
faktům. Současný územní plán Rychnova byl vydán v roce 2009 a byl doplněn třemi
schválenými změnami. Ta poslední byla schválena v roce 2012. V roce 2015 opustila městský
úřad v Rychnově paní Ing. Lucie Müllerová, která disponovala kvalifikací pro provádění
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změn územního plánu. Od té doby územní plánování administruje oddělení územního
plánování magistrátu města Jablonce nad Nisou a od té doby také žádná další změna
územního plánu vydána nebyla, ač se do konce roku 2017 nashromáždilo již 35 podnětů ke
změně územního plánu, z nichž 25 jich zastupitelstvo také schválilo. Schválené podněty jsou
vyvolány snahou lépe využít vlastněný pozemek, a to často právě i ze strany obce. Proto výše
naznačené prodlevy v projednávání změn územního plánu jsou pro Rychnov a jeho
samosprávu nepříjemnou komplikací.

Obnova katastrálního operátu
14. března obdržel Městský úřad informaci z Katastrálního úřadu v Jablonci, že tímto dnem
byla zahájena obnova katastrálního operátu. Pod suchým úředním konstatováním se skrývá
pro rychnovské majitele nemovitostí skoro revoluce. Po léta se totiž majitelé domů nebo
pozemků potýkali s nejasnostmi, ohledně hranic svých parcel. Až do roku 1950 vedený
katastr nemovitostí byl socialistickými orgány zcela opuštěn a ponechán bez aktualizace,
protože socialismus před soukromým vlastnictvím upřednostňoval tzv. právo hospodaření.
V sedmdesátých letech došlo k novému mapování s pomocí letecké techniky, které bylo
provedeno velmi nepřesně. Přesto byly v katastru Rychnova opuštěny staré mapy 1:2880 a
nahrazeny novými mapami 1:2000, které dílo zkázy dovršily. Když se po roce 1989 znovu
začal uplatňovat princip přednosti vlastnického práva, zjistili mnozí, že hranice jejich
pozemků, tak jak jsou zapsané v nových katastrálních mapách, se liší o několik metrů od
skutečnosti. Vedení města dlouho volalo po novém mapování a katastrální úřad to dlouho
odmítal kvůli nesmírné pracnosti a nákladnosti. Nakonec k tomu tedy přeci jen došlo, když už
není vyhnutí, protože analogové mapy se mají přestat používat. Začíná tedy zhruba čtyřleté
období, po které budou v Rychnově geodeti přeměřovat vše, co se změřit dá, a poté možná
dojde k nejednomu sporu mezi sousedy, kam že ten plot doopravdy patří. Ale to se teprve
nechme překvapit.

Rychnovská "benzinka" oslavila 20 let
Rychnovská čerpací stanice pohonných hmot oslavila 1. dubna 20 let své existence. Sice za tu
dobu změnila obchodní značku i majitele a za pultem obsluhy se vystřídalo mnoho tváří, ale
„benzinka“ tu pořád je a slouží rychnovským motoristům.

Nalezena Kronika Pelíkovic (Pelkowitz)
24. července byla na internetu (ebay) objevena v aukci kronika Pelíkovic (Private Chronik des
Dorfes Pelkowitz). Objevitel, místostarosta ing. Vágner se kroniku také pokusil koupit.
Originál ovšem byl v tu chvíli již prodán, jak se později zjistilo, jinému rychnovskému
občanu. K dispozici byla už jen elektronická verze v pdf souboru. Ta byla nakonec zakoupena
pro město, takže ji má i kronikář k dispozici. Bohužel jsem se zatím nedostal k jejímu
prostudování a překladu. Podle vzhledu se jedná zřejmě o prvorepublikový ruční přepis starší
rodinné kroniky. Jen škoda, že se takovým způsobem nepodařilo objevit některé rodinné
kroniky Rychnova, ze kterých čerpal kronikář Preissler a které se zřejmě v pohnutých letech
poválečného vysídlení Němců ocitly neznámo kde.

Nová soška sv. Jana Křtitele v rychnovském kostele
V neděli 13. srpna 2017 přijal duchovní správce a jablonecký děkan A.R.D. Oldřich Kolář do
rychnovského kostela sv. Václava novou dřevěnou sošku sv. Jana Křtitele. Sošku vyřezal, na
křtitelnici z roku 1747 usadil a kostelu a farnosti daroval rychnovský rodák a vážený občan
Ing. Miroslav Menc.
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Původní bohatě vyřezávané barokní víko křtitelnice se soškou Jana Křtitele bohužel vzalo za
své při jednom z tehdy častých nájezdů lupičů na kostely a další památky v devadesátých
letech minulého století. Víko v lepším případě zdobí nějakou německou domácnost, v tom
horším bylo spáleno při ničení důkazů trestné činnosti lupiči samými.

Rychnov v denním tisku
Rychnovská radnice bohužel nemá k dispozici monitoring médií, takže tato kapitola kroniky
vychází jen ze sledování Deníku Jablonecka. Víme, že pan starosta věnoval propagaci
Rychnova poměrně dost energie, takže se rychnovské události objevily častěji v televizi RTM
a nepochybuji, že i v celostátních médiích. Ale pro přehled určitě postačí připomenutí článků
v Deníku Jablonecka, neboť tento by jistě případnou událost celostátního dosahu také
neopominul zveřejnit.
Nutno si trochu postesknout, že nejčastější zmínky o Rychnově se týkaly automobilových
havárií na okolních silnicích, především I/65, a drobné kriminality. Posuďte sami. 17.2.
u bývalého autobazaru řidič porušil zákaz odbočení vlevo. To sice v tomto místě dělávají
řidiči často a stejně často za to platí pokuty, tentokrát ale řidič odbočit nestihl a srazil se
s autem na hlavní silnici. 11.3. havarovala dvě auta ve směru na Prahu. 27. června rychlý
majitel Hondy Civic dostal smyk v zatáčkách nad kostelem a naboural do nákladního auta,
které pro změnu nerespektovalo zákaz vjezdu vozidel na 3,5 t. 1. července informovala
Policie ČR o podvodníku, který v Rychnově vylákal peníze na opravu střechy a zmizel. 13.
července řidič nákladního vozu s návěsem při najíždění na silnici ve směru na Prahu neudržel
návěs ve stopě a naboural jím Škodu Rapid, stojící na krajnici. 27. listopadu se poprali muži
v baru (není jisté, zda šlo o Bar Bar nebo Bar Nota).
Ze všech jednání zastupitelstva zval denní tisk pouze na dvě. To o nakládání s odpady byly
informace častější, byť ne úplně přesné. Že 9. března navštívilo školu Karlovarské hudební
divadlo s pohádkou O Balynce, propagační to akci na podporu třídění, byla informace přesná.
Zavádění velkoobjemových kontejnerů z 16. března už tak přesné nebylo. Autor nepochopil,
že kontejnery jsou prostě po zimě jen znovu otevřeny. 13. dubna proběhla zpráva o drtičce
zahradního odpadu, která je k zapůjčení na městském úřadu.
O obdržených dotacích informoval denní tisk dvakrát. 3. dubna o dotaci na pečovatelskou
službu a 1. června o daru od Jablotron Alarms na zabezpečení hasičské zbrojnice.
S povděkem nutno kvitovat, že dost prostoru bylo věnováno pozvánkám na kulturu. Ať již na
městský ples, na Rychnovské slavnosti, Noc kostelů, Art festival společnosti Bezmezer nebo
akce v městské knihovně a další. Pěkný článek byl věnován půlmaratonu. Prostor dostala i
pozvánka na vánoční akce nebo Betlémské světlo, které přijelo vlakem i k nám do Rychnova.
Vděčným tématem byla probíhající obnova katastrálního operátu, o které se v novinách
zmínili dvakrát, aniž by zřejmě autorům došlo, že jde o stále jednu dlouhodobou akci. Deník
Jablonecka informoval čtenáře i o kronikářově pokusu zapojit občany do tvorby kroniky
(naštěstí už nezjistil, jak byl pokus neúspěšný). V novinách se objevily zprávy o očkování
psů, o zájezdu na Dni Gromadky, o demolici domu Fliťarových v Lužické ulici nebo o LIAZ
Dakar Show na Seníku. Rychnov byl zmíněn i v turnaji starých fotbalových gard na
rádelském hřišti a zmínka byla i o opravách sportovního areálu vedle fotbalového hřiště. Tam
akorát zapomněli novináři tři nuly. Za 4.600 Kč by se věru dnes mnoho nepořídilo.
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Hvězdou denního tisku se stal v létě mladý rychnovský občan Sebastian Gonzáles, který byl
zachycen u vodotrysku před jabloneckým Eurocentrem a zvěčněn na celou šířku strany.
Takový prostor se žádnému našemu politikovi nikdy získat nepodařilo.

Změny v „bramborárně“
V první polovině ledna se objevila informace, že jablonecká společnost TRW koupila areál
rychnovské „bramborárny“. Možná je dobré připomenout, že velký halový komplex byl
skutečně původně stavěn v osmdesátých letech socialistickými plánovači jako centrální sklad
a závod na zpracování brambor. Kapacita areálu byla tak obrovská, že se do Rychnova
v prvním roce existence komplexu svážely brambory z celého kraje. Jak ovšem bylo tehdy
zvykem, nebyla záležitost úplně dotažena do konce. Loupačka brambor jela na plné obrátky a
školní jídelny nestačily zpracovávat produkty. Sklad brambor, respektive klima v něm nebylo
úplně dokonalé, takže už na jaře dalšího roku se do rychnovského lomu vyvážely plné přívěsy
tekoucích shnilých zbytků, což po cestě zrovna nevonělo. Přišel rok 89 a s ním padly i velké
plány kolektivizovaného zemědělství. Ještě nějakou dobu zde fungovala loupačka, ale
brambory se přestaly skladovat a skladové kapacity byly využity pro jiný sortiment. Epizodou
zde byla španělská firma se stáčírnou aminokyselin pro zemědělství. Delší dobu zde
skladovala své produkty firma Soaré, nějaký čas tu byla i výrobna plastových oken. Všechny
firmy zde ale byly v pronájmu. Vlastníkem areálu bylo dříve Zemědělské družstvo Jenišovice,
které se postupem času transformovala na akciovou společnost. Ta nyní konečně areál prodala
úspěšné a solventní jablonecké TRW.
Ve chvíli, kdy vešlo ve známost, kdo koupil „bramborárnu“, nastala situace, která se jeví
zdánlivě paradoxní. Zatímco předchozí nájemci areálu vesele jezdili s kamióny sem tam přes
náměstí, neboť z průmyslové zóny a tedy i z „bramborárny“ existuje pro nákladní auta jediná
cesta, tedy právě ta přes náměstí, nový majitel, který se v dobré víře snažil představit
občanům záměr a uklidnit je tvrzením, že frekvence aut z jejich provozu bude rozhodně nižší
než v minulosti, náhle narazil a byl vystaven tlaku některých občanů, zaštiťujících se
„veřejností“, kteří nenabízeli žádnou alternativu, jen byli „proti TRW“. Paradox je zejména
v tom, že zástupci TRW se na nic ptát, ani nic představovat nemuseli. Koupili objekt
v průmyslové zóně, hodlají ho užívat v souladu s územním plánem, hodlají využívat jedinou
komunikaci, která z areálu vede, méně intenzivním způsobem, než tomu bylo předtím.
Přestavbu areálu řeší pouze se stavebním úřadem, tedy se státní správou. Přesto se hodlali
chovat k obci slušně a 2. února představili v Besedě rychnovským občanům svůj záměr. Tam
se ovšem také představil pan Tomáš Hádek se svým Rychnovským spolkem. Naštěstí se ke
konci roku už zdálo, že prvotní vášně se uklidnily, a řeší se pouze dávný záměr vybudovat
novou komunikaci z průmyslové zóny přímo ke vjezdu do Rychnova. Tento záměr je sice
územně vymezen v platném územním plánu, zastupitelům se však jevil nevhodný a
projednávali alternativní variantu přemostění drážního tělesa a sjezd podél náspu železnice a
podél firmy Ornela přímo do středu průmyslové zóny. Po cestě jsou ovšem dva rodinné domy,
které by touto variantou byly značně omezeny. A majitelé se pochopitelně brání zuby nehty.
Do konce roku 2017 proto o změně územního plánu nebylo rozhodnuto.
Nicméně TRW v Rychnově zůstává a intenzivně pracuje na přestavbě komplexu a zahájení
výroby.
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Partnerská Gmina Gromadka
Partnerství ve snaze překonávat vnitřní hranice Evropské Unie má dlouhodobou tradici.
Rychnov je ovšem v této záležitosti spíše pozadu. Partnerství s obcí Gromadka bylo oficiálně
podepsáno v roce 2010, takže o příliš dlouhé tradici se mluvit nedá. Zato je zde jistá
podobnost geografická. Gmina Gromadka totiž leží v původně německé oblasti, kterou po
druhé světové válce dostali Poláci jako náhradu za území, zabraná Sovětským Svazem
v rámci dohody s Hitlerovským Německem, která ovšem už někdejší spolutvůrci, ale později
vítězové války Polsku zpět nevrátili. Obyvatelé Gromadky pocházejí z území, které je dnes na
Ukrajině a s Ukrajinou udržují čilý kulturní styk. Trochu tedy připomínají Čechy, co
osídlovali pohraničí, ovšem bez českého traumatu účasti na násilném vysídlení původních
obyvatel.

Ptačí chřipka
27. ledna se v blízkosti Turnova objevila ptačí chřipka. Místo výskytu bylo naštěstí dost
vzdáleno, takže na Jablonecku a potažmo i v Rychnově byl pouze „stav bdělosti“ a nikoli
karanténa se všemi náležitostmi. V polovině února se aviární influenza (jak se nemoc odborně
nazývá) vyskytla i v liberecké ZOO, takže karanténu si užil také Liberec, avšak Jablonec a
okolí byly pořád mimo dosah a další výskyty se v okolí neobjevily. Byli jsme tedy nejhoršího
ušetřeni.

Projekt Obec občanům
Jak neustále stoupají náklady na životní potřeby, hledají mnozí cestu, jak ušetřit. A není
tajemstvím, že nejvíce šetří ti, kteří berou zboží ve velkém a dostávají tudíž různé množstevní
slevy. Právě na principu množstevních slev je založen projekt Obec občanům. V projektu jde
o co nejvýhodnější nákup elektrické energie a plynu do domácnosti. Koordinátor projektu
nabídne zájemcům v obci, že za ně hromadně nakoupí elektrickou energii, případně plyn, na
následující rok. Spojením jednotlivých maloodběrů do jedné zakázky může mezi dodavateli
soutěžit cenu energií, jako by byl velký odběratel. Zní to dobře a bohulibě, zejména pak fakt,
že koordinátor od občanů nežádá žádnou odměnu, takže „proč to nezkusit?“ Projekt tedy
v Rychnově probíhal v létě 2017. Kronikář bohužel nedisponuje žádnou relevantní statistikou,
jak byl projekt úspěšný. Ale vzbuzuje některé otázky a pochybnosti. Třeba fakt, že odměnu
zprostředkovateli hradí vítězný dodavatel energií. Nebo skutečnost, že zprostředkovatel nebyl
nijak relevantně vybrán (nic se mu neplatí, proto není o co soutěžit). Obec prostě poskytla
prostor pro podnikatelskou aktivitu tomu, kdo s myšlenkou přišel první. Ale nebudeme
s hodnocením předbíhat. Čas jistě sám ukáže.

Mobilní rozhlas
Kdo to nepamatuje, tak možná zná alespoň z filmů z dob budovatelského venkova
v šedesátých letech minulého století obecní rozhlas. Tlampače na návsi vyhrávají radostné
pochody a poté následuje hlášení, že na návsi jsou k prodeji ranné brambory nebo že se
občané mají dostavit na národní výbor ke sčítání lidu. Moderní obdobou je „mobilní rozhlas“,
služba, která byla po několikaměsíčním zkoušení zavedena i v našem městě. Oproti onomu
tlampačovému zařízení vám ovšem mobilní rozhlas nerozechvěje ušní bubínky ať chcete nebo
ne. Doba pokročila do éry chytrých telefonů a inteligentních aplikací. U mobilního rozhlasu
budete dostávat zprávy nebo varování jen, pokud si to objednáte. Nejprve se tedy musí
zájemce zaregistrovat a přitom si i vybírá, jaký druh zpráv se k němu dostane. Navíc jsou
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přihlášení i roztříděni podle adres, takže se k nim dostávají jen relevantní zprávy. Nač varovat
občany Pelíkovic, že třeba v Ještědské nepoteče voda… Mobilní rozhlas umí zprávy rozesílat
pomocí sms, e-mailu, hlasovou zprávou nebo do nainstalované mobilní aplikace. Podle
důležitosti konkrétní zprávy pak obsluha volí kanál (nebo všechny). Pokud si občan neomezil
způsob přijímání zpráv, může naléhavou zprávu tedy dostat i čtyřikrát. Mobilní aplikace ještě
nabízí další možnosti. Kromě informací déle nebo trvale uložených také umožňuje zpětnou
komunikaci třeba v sekci Fotohlášky Zmapujto, kam je možno ukládat fotografie s průvodním
textem, upozorňující na problémy, závady, nepořádek apod. Mobilní rozhlas prý umožňuje
také pořádat tzv. minireferenda, kdy formou klasického hovoru je občanu odeslán dotaz, na
který může odpovědět jednoduchým stiskem klávesy. Pokud mne paměť neklame, nebyl tento
druh zjišťování názoru veřejnosti u nás dosud použit.

Hořela Tatra
6. listopadu hořel na hlavní silnici nad mimoúrovňovou křižovatku nákladní vůz Tatra. V šedi
běžných dnů událost zaznamenáníhodná. Příčinou požáru byla nejspíš technická závada.
Nešlo o havárii a nedošlo k žádnému zranění. Událost ovšem zaměstnala Městskou policii,
Policii ČR, jednotku profesionálních hasičů z Jablonce i dobrovolných z Rychnova, Dopravní
inspektorát a další.

Prameny kroniky
Na závěr je třeba se zmínit, jaké byly zdroje, ze kterých jsem při tvorbě kroniky čerpal. Práci
samosprávných orgánů jsem popsal z usnesení, zveřejněných na webových stránkách města.
Tamtéž jsem hledal různé zveřejněné akce a události ve městě. Bohatým zdrojem byl
Rychnovský zpravodaj. Statistické údaje obyvatelstva jsem získal od matrikářky městského
úřadu. Školská data jsem našel ve výroční zprávě za školní rok 2016/2017 a zbytek doplnil
zástupce ředitele Mgr. Marek Zikl. Spolkovou činnost jsem dal dohromady podle výročních
zpráv spolků, z centrálního registru, z různých zpráv v denním tisku i z vlastních zjištění.
Počasí jsem sestavoval podle vlastních denních záznamů. Obrazová příloha je sestavena
kromě mých vlastních fotografií také z fotografií pana starosty Bc. Tomáše Levinského.
Příloha plakáty a pozvánky je sestavena z autorských děl blíže neoznačených, vytvořených
někým z pořadatelského týmu jednotlivých akcí. Výstřižky z novin jsou výhradně
z Jabloneckého Deníku. Nemám to stoprocentně ověřeno, ale domnívám se, že celostátních
tisk o dění v Rychnově nereferoval. Přílohu Plán nových ulic vytvořil Ing. Zdeněk Hudec,
rychnovský vodohospodářský projektant, cestovatel a fanda do map všeho druhu. Přílohy
Zásady prodeje pozemků a Pravidla Fondu na zlepšení úrovně bydlení jsou otištěny ve
schválené podobě. Stejně tak byl v originální podobě přiložen i leták Katastrálního úřadu
v Jablonci nad Nisou, informující o obnově katastrálního operátu. V elektronické podobě je
přiloženo propagační video o Rychnovském svatováclavském půlmaratonu. U tohoto
dokumentu je autorství uvedeno v titulcích. Elektronicky také připojuji všech dvanáct čísel
Rychnovského zpravodaje ročníku 2017. Tištěné verze zpravodaje jsou k dispozici v Městské
knihovně a na Městském úřadu.
Maje technické vzdělání, snažil jsem se o maximální přesnost. Tam, kde situace umožňuje
více pohledů na věc, jsem svůj pohled vždy takto uvedl. I tak se možná někomu bude zdát
kronika neobjektivní. O tom jsem psal hned v úvodu. Protože současné zákony i nové
technické možnosti dávají lidem právo a šanci přidat také svůj pohled na věc nebo se ohradit
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proto kronikářovu popisu, doporučuji pozdějším čtenářům sledovat rovněž případné přílohy,
kde by měly být takové upřesňující dodatky zveřejněny.

V Rychnově u Jablonce nad Nisou v lednu 2019
František Chlouba

Kronikářský zápis byl schválen radou města dne 4. února 2019 usnesením č. 19/02/19.
Vidi Bc. Tomáš Levinský
starosta
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