
Památeční listina 

napsaná 1907 při příležitosti usazení betonového věnce na současnou 

věž. 

Píše se 1. července 1907. Je dusný ,horký, letní den. Teploměr ukazuje 

20 stupňů C ve stínu a přes 30 stupňů na slunci. Barometr ukazuje  

na proměnlivo. Všichni lidé doufají ve vydatný déšť, protože seno 

se zdárně zavezlo do stodol a louky jsou úplně vyschlé. 

 

Byla zde založena společnost za účelem odvodnění a opačně k  

zavodňování větších pozemků.Avšak s pracemi nebylo započato. 

Předsedou této společnosti je pan Johann Sponer, zapisovatelem 

je zastupitel obce pan Josef Hübl. Oba tito muži mají na této akci 

veliké zásluhy. Za několik let povede přes louky na spodním konci 

Rychnova Dunajsko-oderský kanál a přes něj budou létat vzducho- 

lodě z Rakouska do Čech. 

 

Obilí krásně stojí, úroda by měla být dobrá, slámy méně, 

protože málo pršelo. 

 

Velké neštěstí utrpěla obec 2.května 1904. Tohoto dne v odpo- 

ledních hodinách došlo na Moravskotřebovsku k obrovské 

průtrži mračen, v důsledku níž se Rychnov ocitl pod vodou. 

Něco takového nepamatují ani nejstarší dějiny. Voda se valila 

přes malou stranu od obchodníka Till směrem k dolní části 

Rychnova. Tam se vytvořilo obrovské jezero a vody omývaly 

domy ve výši mužské postavy. Ať Bůh ochrání všechny naše 

potomky od takovéto druhé katastrofy. 

 

Od nebezpečí ohně je naše obec již po několik let uchráněna. 

Naposledy zde hořelo před sedmi lety. 

 

V naší obci se konalo a stále hodně koná pro naši budoucí 

generaci. 

V minulém roce se od vrchního konce Rychnova vybudovala 

nová krásná silnice vedoucí až do Mladějova ke kostelu. 

Letos se založila cesta počínající u pozemku č. 238, jehož 

majitelem je pan Ignaz Jenisch. Cesta končí na dolním 

konci obce a její význam tkví i v tom, že vede i kolem 

kopce. 

O tento dobrý skutek se zasloužil pan Franz Dvorschak, 

senior, č.pozemku 151, toho času na výměnku. 

 

Základní škola se čtyřmi třídami musela být rozšířena o  

další dvě třídy, takže naši potomci ( v případě zvýšeného 



počtu dětí ) budou mít vystaráno. 

 

V roce 1903 noční vichřice silně poškodila věž. V důsledku 

několika špatných let ( povodně, kroupy ) a zoufalého ne- 

dostatku peněz se ji nepodařilo ani do současné doby 

opravit. Konečně se toto podařilo až letos, kdy byly vynaloženy 

celkové náklady ve výši 9 000 korun. Kníže Lichtenstein zaplatil 

svoji závaznou patronátní třetinu a navíc přispěl darem  

2 400 korun. 

 

Složení současné farní komise: 

Franz Nimmrichter  č.160 předseda 

Josef Blesel   č.171 zástupce 

Franz Fischer   č.168 člen 

Leopold Heger  č.199 člen 

Cyrill Fischer   č.123 člen 

Za duchovní představenstvo: 

kněz pater Anton Schön 

kaplan pater Josef Janik 

jejich nadřízený arcibiskup v Olomouci - Salesius Bauer 

jeho nadřízený papež- Pius X. 

 

V roce 1904 zde byla postavena parní mlékárna, kde se denně 

zpracovávalo 22 hl mléka a doslova zde vzkvétal obchod 

s máslem. Hlavní výdělek patří majiteli pozemku č. 188 

- Franz Homma, který je současně ředitelem tohoto 

podniku, i když  nyní na výměnku. 

 

Majitelkou rychty je paní Klara Frank. 

Zemědělství se potýká s nedostatkem pracovních sil. 

Služebná, (děvečka), kromě plného zajištění – bydlení, strava, 

ošacení, vydělává 140 korun za rok. Čeledín za stejných 

podmínek bere 180 korun ročně. Zaměstnanci si stěžují na 

malé platy a drahý život. 

 

Co se týká potravin, vedou mléko, máslo a maso. 

Pro srovnání: 

1 litr mléka stojí ve Vídni 30haléřů, zde 12 haléřů. 

1 kg hovězího masa ve Vídni stojí  2 koruny 20 haléřů, zde 

1 korunu 60 haléřů. 

Dále následují zdejší ceny: 

1 kg vepřového masa 1 korunu 40 haléřů, 

1 kg chleba 22 haléřů, 

1 kg másla 2 koruny 56 haléřů, 



1 kg vepř. sádla 1 korunu 84 haléřů, 

14 kusů vajec 60 haléřů, 

1kg pšeničné mouky 32 haléřů, 

1 rohlík o váze 3 dkg 4 haléře. 

 

Žijeme v době neklidu a očekávání. 

Každý ví, že nám toho hodně chybí, že nás něco tlačí. Neustále se 

mudruje, ale řešení se doposud nenašlo. Jedno však ví každý: 

teď je na světě dostatek peněz, ale pouze v několika rukách. 

Dole peníze chybí. Kdo ví, jak z toho ven. 

 

Proslýchá se, že náš současně vládnoucí císař Franz Josef I. by se 

měl v roce 1908 vzdát trůnu. Jeho následník arcivévoda Ferdinand 

Este z Rakouska by se měl též vzdát následnictví a očekává se, že 

na trůn usedne jeho syn arcivévoda Otto. My v to jen doufáme. 

 

Maďaři se chtějí odtrhnout od Rakouska, ale až potom, co nás 

pořádně podojí. To si samozřejmě nepřejeme, a proto požadu- 

jeme odluku už nyní, abychom zabránili velkému odlivu peněz 

a dalším škodám. 

 

Na Balkánu si mnohé národy nerozumí se Srbskem, takže to 

tam vře, což může snadno přejít ve válku. 

V Rusku řádí revoluce. Mnoho nevinné krve se prolilo. Takže 

shrneme-li vše, je v našem krásném Rakousku nejlépe. 

 

Náš dobrotivý císař podepsal zákon, dle kterého už letos poprvé 

dojde k přímé volbě 516 poslanců do říšské rady. Doufáme, že 

zákony budou lidštější, praktické a budou zahrnovat snížení 

daní. 

 

Již 14 dnů máme v naší obci nově zvolené zastupitelstvo 

Josef Frodl  č.41  představený rady 

Franz Hübl  č.26  1.zastupitel 

Franz Blesl  č.248  2.zastupitel 

Franz Jenisch č.15  3.zastupitel 

Franz Fischer  č.168  4.zastupitel 

Další členové rady: 

Josef Blesl  č.199 

Franz Betzfuss č.107 

Josef Winkler  č. 92 

Franz Homma č 34 

Julius Jarmer  č. 46 

Ferdinand Richter  č. 94 



Franz Dvorschak č.151 

Ludwig Homma č.152 

Franz Köhler  č.183 

Franz Jenisch č.162 

Franz Fischer  č. 24 

Franz Richter  č.101 

 

Předcházející – dřívější zastupitelstvo: 

Franz Dvorschak č.151  představený rady 

Josef Hübl  č.116  1.zastupitel 

Franz Homma č.188  2.zastupitel 

Franz Hübl  č.126  3.zastupitel 

Franz Fischer  č.168  4.zastupitel 

Další členové: 

Franz Blesl  č.248 

Leoppold Heger č.199 

Josef Blesl  č.171 

Josef Schmid  č.167 

Josef Frodl  č. 41 

Josef Gerischer č.264 

Johann Homma č.167 

Ludwig Homma č.152 

Florian Homma č.237 

Ferdinand Richter č. 94 

Franz Nimmrichter  č.160 

Franz Jenisch č.162 

Cyrill Fischer  č.123 

 

Ať dobro co nejsilněji působí v naší obci až do dob. Kdy lidé 

z dalších našich generací budou číst tuto zprávu. 

 

Závěrem dodávám, že Rychnov disponuje čtyřmi učiteli a jimi 

jsou: 

Johann Wittmann - vedoucí učitel 

Ignaz Schmid - učitel 

Leopold Heinrich - učitel 

a já, který toto vše zapsal. 

 

Rychnov, 1. července 1907, Robert Neubauer učitel 

 

 

 


