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9. škola
Škola byla zřízena v Rychnově již v roce 1504, je o ní zmínka ze 17.stol. a i z roku
1833, tenkát vyučoval učitel Josef Fohry. K rychnovskému školnímu okrsku patřily
i jednotřídky v Příbrami a Blankarticích. Již před r. 1900 měla škola tři třídy které
zůstaly až do r. 1945. Vyučovací budovu připomínal název *Na staré škole* dům
č.p. 36, později byla škola v domě č.p.135 a poslední učitel byl vrchní učitel Franz
Birnbaum.

10. místní správa
Staré rychtářství se nacházelo patrně v č.p. 15 (Weigelhofe) který stál východně
trochu stranou směrem na Verneřice/Kozel?,RedFire?/, tato velká zem. usedlost
s polnostmi okolo 40ha, byla snad původně rychnovský hřbitov. Z této usedlosti
pocházela velká část Weigelů a jejich rodin v širokém okolí. Od 18. stol. do roku
1849, bylo rychtářství i držení varného práva v domě č.p.1 (beim Polm), nám
nejstarší známý rychtář byl Peter Neumann, který byl v úřadě i za „Pivní války“
s Verneřicemi v r.1576-1579. Právo „Tržní“ obdržel Rychnov v roce 1803.
V protikladu jiným zemědělským obcím kde byl volen tzv.“Vorsteher“(představený
přednosta), měl hlavní muž na Rychnově titul „Bürgermeister“(starosta). Obecní
razítko mělo text: „Bürgermeisteramt Markt Reichen“(Úřad starosty tržní obce
Rychnov).
Starostové Rychnova byli od r.1918: Josef Ekrt, Adolf Pöhlig, Eduard Weigel a
Josef Weigel. Rychnovský erb který byl na obecním razítku, představuje bílého
dvouocasého lva na červeném podkladě, zprava na levo kráčejícího, který drží ve
vzpřímených tlapách meč.
Ke kterému správnímu kraji dříve Rychnov patřil se dá dnes jen velmi těžko zjistit,
okolo roku 1000 bylo v čechách na 56 žup, v roce 1850 patřil pod „Guberjakant“
(Gubernium?) Děčín, který byl posléze na „C.aK. Krajské Hejtmanství Děčín“
přejmenován. Tento správní útvar sestával ze tří soudních okresů Děčín,Benešov
a Č.Kamenice. Rychnov spadal pod benešovský okrsek a za československé
vlády byl příslušný úřad nazýván „Krajský úřad Děčín“. Po připojení Sudet k Velko
německé říši se tento úřad jmenoval„Landratsamt Tetschen“(Zemský úřad Děčín).
Spolek pro elektrifikaci byl v Rychnově založen 24 členy r.1921 a rok nato se
začalo s montáží el.vedení. V říjnu 1922 se konal bál na oslavu zprovoznění
el.vedení, zpočátku nebyli zdaleka všichni obyvatelé Rychnova přesvědčeni o
užitečnosti el. energie, postupně však i oni vyměňnili petrolejové lampy za
žárovky. Několik let nato bylo vybudováno i veřejné osvětlení.

