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14. Historie obce.
Rychnov byl staré německé rodové sídlo, s dvěma řadami do podkov tvářených
lesů a jeho vznik se řadí do počátku zemědělského osidlování v 13.století.
Pro toto časové období vypovídá poměrně prostorná zástavba, s relativně velkým
počtem selských stavení(z počátku 18),která byla možná jen na dostatečně
velikém území, také přítomnost farnosti může potvrzovat vysoké stáří obce.
Původní Rychnov zahrnoval jen horní ves, dolní byla připojena až při pozdějším
rozšiřování. Není zcela vyloučeno, že vedle německých obyvatel zde byli také
někteří slovanští osídlenci původem z českého vnitrozemí, některá stará
rodová jména jako Rozyk,Grycyl,Sehak,Wondra, zapsaná do rychnovské matriky
z r. 1590-1614 proto svědčí, ačkoli není doložen jejich prapůvod. Není zcela
zřejmé zda se jednalo o Čechy kteří byli liběšickou nebo drahobůzskou vrchností
nasazeni na uvolněné rychnovské statky, po období 30ti leté války již o nich
nejsou zmínky. Zda se v hojně zastoupeném rychnovském výrazu Hohrn nebo
Huhrn, který vyjadřoval vyvýšené místo, jedná o původ z českého hora, horní,
není jisté, možné je také že v místním nářečí zmiňovaný Hain-lesík,háj, vedl ke
vzniku tohoto hodně užívaného tvaru. Vyskytoval se v mnoha podobách jako
Hohrnhäusler, Hohrnbusch, Johnbauers Hohrn, Neubauers Hohrn, Klimts Hohrn
atd.
Jméno obce Reichen z nejstarších latinsky a česky psaných dokumentů
(Richnow), od16. století v německých záznamech jako Reichenau, odvozenina
od jména Rychen(podle Profouse) není zcela pravděpodobná, zrovna tak jako
pokusy vysvětlovat původ ze jména Reichardt není hodnověrná, muselo by se
vyvinout do Reichersdorf.
Podle vrchního učitele Emila Nedera, je Rychnov v roce 1278, zahrnován do
panství Berky z Dubé, poté v roce1283 přešlo rychnovské území do majetku
panství Scharfsteinů, které se svého času nacházelo v majetcích pánů z Michelsbergu. Koncem 14.století patřil Rychnov do Těchlovického panství jak dokladují
početnéTěchlovické farní záznamy(1360-1399) a spolu s Těchlovicemi přešlo do
majetku pánů z Wartenbergu. Při prodeji Scharfsteinského panství Wartenbergy
v r.1511, byl Rychnov spolu s celým verneřickým územím přičleněn do
Watrtenbergům patřícího panství Liběšického. V rámci pozdějšího vyrovnání mezi
dědici rodinou Zichowských z Duban a pány Dubanskými z Duban(1589), připadl
Rychnov k panství Koštice na Lounsku které patřilo mezi roky 1613-1620 rytíři
Hansi von Stampach. V roce1609 musel český král a německý císař Rudolf II.
potvrdit protestantům jejich práva, zrušení těchto práv v roce 1618 vedlo k povstání českých stavů a k třicetileté válce. Rytíř Johan starší ze Stampachu zemřel
během povstání, snad jeho vdova(Eva von Stampach, roz. Malovcová), nebo
jeho syn Erasmus von Stampach tento lén, který se na povstání podílel, dostali
ale 27.listopadu 1625 byl konfiskován a patřil i s Rychnovem od roku 1626
císařskému polnímu maršálovi Johan Graf von Aldringen.

