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16. politika a vojenství 
 
Okolo r. 1900 byli dělníci(rolníci), následkem tehdejšího volebního systému, 
jen sporadicky účastni na správě obce. To se později změnilo. Po r. 1918 
zde byly strany: Svaz rolníků a Německá sociálně demokratická dělnická 
strana(NSDAP). Asi r.1927 byla založena místní pobočka Německé živno- 
stenské strany. Po r. 1930 vznikla Sudetoněmecká vlastenecká fronta 
(později Sudetoněmecká strana SDP) pod vedením Konrada Henleina. 
Po smrti prezidenta Masaryka byla pod vedením dr. Beneše zesílena  
zčešťovací politika což mělo za následek razantní nárůst členů a voličů 
Henleinovy strany. Svaz rolníků a Německá živnostenská strana byly  
těsně před volbami r. 1938 začleněny do SDP. Svaz proletářských volno- 
myšlenkářů a Společnost přátel Sovětského Svazu zde byly také zastoupe- 
ny pod jednoznačným vlivem komunistů. Komunistická strana jako taková 
neměla v obci organizaci.  
Všeobecně by se dalo říci, že v Rychnově nebyly žádné politické roztržky 
nebo stranické sváry. Jen v době voleb se našlo vždycky pár horkých hlav, 
které po volbách schladly. 
Při volbách 15ti zastupitelů byl poměr obou po r.1918 existujících stran, 
(Svaz rolníků/BL a Německá sociálnědemokratická strana/NSP), střídavě 
8 ku 7, kde vždy většinová frakce volila starostu. Po založení Německé 
živnostenské strany vypadal poměr stran na Rychnově následně: 
sociální demokraté 8, Svaz rolníků 5, a Německá živnostenská 2 místa. 
Při volbách v r.1938 získala Sudetoněmecká strana 12 z 15ti míst. 
Starostové obce pokud je známo:  
Do konce války 1918 byl dlouhé roky starostou pekařský mistr Josef Eckert, 
č.p. 148, po něm následovali 
Adolf Pöhlig č.60, (Svaz rolníků) 
Eduard Weigel č. 87,(Sociálnědemokratická strana) 
Josef Weigel č.2 (Sudetoněmecká strana) 
Vojensky spadal Rychnov za Rakouska-Uherska pod C.a K. okrsek 
Litoměřice. Mladí muži museli po dovršení 21tého roku k odvodům do 
Benešova. Po trojnásobném přezkoumání mohl být rekrut prohlášen  
za služby neschopného, odvody probíhaly na jaře a uschopnění rekruti 
nastupovali následující říjen vojenskou službu. 
Služba trvala u pěchoty, jízdy, dělostřelectva, transportních oddílů a 
některých dalších zbraní tři roky. U takzvané domobrany(starší ročníky) 
dva roky, u branců při odvodech označených >náhradní rezervy< pouze 
8 měsíců. Po skončení povinné služby byly několika týdení cvičení v  
odstupu dva roky obvyklé. Za České vlády (1918-1938) sloužili mladí 
muži z Rychnova v Československé armádě a po připojení sudet 
k německé říši, rukovali k Wermachtu.  
 První světové války se zůčastnilo asi 170 rychnovských mnozí byli raněni 
29 padlo nebo byli prohlášeni za nezvěstné, 2. svět. války se zúčastnilo 
160 rychnovských, (padli, nezvěstní,nevrátili se z ruského zajetí)50.  
   


