
 Květen - červenec 2019  

Rychnovské listy 

Informace z 5. zasedání zastupitelstva 

Zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. května, se zúčastnilo 

9 zastupitelů a 5 občanů. 

Nákup dopravního automobilu pro jednotku SDH 

Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy na dodávku dopravního automobilu 

pro jednotku SDH se společností S A P spol. s r. o., Snět. Cena automobilu je 

1 165 230 Kč včetně DPH. Dotaci na pořízení automobilu poskytne GŘ HZS ČR 
ve výši 450 000 Kč a Pardubický kraj ve výši 300 000 Kč.   

Úprava rozpočtu obce 

Zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu č. 2/2019. Rozpočtovou změnou se 

navyšují příjmy o 889 000 Kč a výdaje o 845 000 Kč. 

Dotace z programu obnovy venkova 

Zastupitelstvo přijalo dotaci od Pardubického kraje ve výši 110 000 Kč, dotace 

byla použita na úhradu části nákladů na rekonstrukci dětského hřiště. 
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Informace z 6. zasedání zastupitelstva 

Zasedání zastupitelstva obce, konaného 24. června, se zúčastnilo 8 zastupitelů 

(Petr Švehla omluven) a 5 občanů. 

Prodej a nákup pozemků 

Byl schválen prodej pozemku par. č. 4237, který je určen k výstavbě 

rodinného domu. Kupující má povinnost výstavby RD do 3 let. 

Obec odkoupila pozemek pod sochou Nejsvětější trojice rej. č. 14057/6-3311 

u domu čp. 35. Dále schválilo návrh smlouvy o dílo na rekonstrukci této sochy. 

Zhotovitelem díla je Martin Kovařík akademický sochař a restaurátor. 

Restaurování sochy bude probíhat ve dvou etapách. První v letošním roce 

s  náklady 98 900 Kč včetně DPH a v roce příštím s náklady 172 615 Kč včetně 

DPH - na tuto část bude obec žádat o dotaci. 

Úprava rozpočtu obce 

Zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu č. 3/2019. Rozpočtovou změnou 

se navyšují příjmy o 172 000 Kč a výdaje o 155 000 Kč. 

Poskytnutí finančních darů 

Zastupitelstvo schválilo poskytnutí finančních darů spolkům, které se podílely 

na výsadbě stromků v obecních lesích. Mysliveckému spolku Rychnov 

na Moravě ve výši 26 800 Kč a SDH Rychnov na Moravě ve výši 9 500 Kč. 

Výše darů je odvozena od množství vysázených stromků. 

Poskytnutí finančních příspěvků 

Zastupitelstvo schválilo poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce v roce 

2019. Příjemcem dotace bude Myslivecký spolek Rychnov na Moravě. Dotace 

bude poskytnuta až do výše 25 000 Kč, maximálně do 50 % prokazatelných 

výdajů na rekonstrukci vnitřních prostor myslivecké chaty. 

Dále poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2019. Příjemcem dotace bude 

Stáj 2M z.s. Dotace bude poskytnuta až do výše 20 000 Kč, maximálně 75 % 

prokazatelných výdajů na nákup westernového sedla pro děti. 

Projednání a schválení účetní závěrky a hospodaření za rok 2018 

Zastupitelstvo vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2018 

bez výhrad, dále schvaluje účetní závěrku obce sestavenou k 31. 12. 2018  

a schvaluje výsledek hospodaření obce za rok 2018. 
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Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku a hospodaření příspěvkové organizace 

MŠ Rychnov na Moravě za rok 2018. Zisk z hospodaření ve výši 6 200,79 Kč 

bude přesunut do rezervního fondu MŠ. 

Diskuse 

Předsedající dal možnost zastupitelům i občanům k diskusi. Proběhla krátká 

neřízená diskuse, jejímž tématem byla údržba obce v souvislosti 

s nedostatkem zaměstnanců, kůrovcová kalamita, oprava věže kostela, 

realizace kanalizace, MŠ a autobusová doprava. 

Starosta s místostarostkou poděkovali všem, kteří se zúčastnili sázení 

památeční lípy a členkám klubu zdatných seniorek za jejich práci při pořádání 

obecních akcí. 

Informace ze 7. zasedání zastupitelstva 

Zasedání zastupitelstva obce, konaného 29. července, se zúčastnilo 

8 zastupitelů (Radka Judová omluvena) a 15 občanů. 

Financování opravy věže kostela 

Zastupitelstvo schválilo 

 poskytnutí daru farnosti na opravu věže kostela ve výši 200 000 Kč, 

 uzavření pachtovní smlouvy na lesní pozemky ve vlastnictví farnosti 

na 10 let, za cenu 300 000 Kč, 

 poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 500 000 Kč s desetiletou 

splatností. 

Bližší informace získáte přímou účastí na zasedání obecního zastupitelstva 

nebo ze zápisu ze zasedání, který je zveřejněn na webu obce. 

Informace z obecního úřadu 

Zápisy do časové schránky ve věži kostela 

Obec bude do nové časové schránky vkládat listinu s informacemi o obci 

z poslední doby. Nabízíme občanům přidání osobního vzkazu do této schránky 

pro budoucí generace. Vzkazy můžete přijít zapsat na obecní úřad na speciální 

archivační papír do 15. září.  
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Změny na obecním úřadě 

Od 15. června nastoupila na OÚ nová referentka Žaneta Matějková. Z toho 

důvodu jsou dočasně omezené tyto služby: Czech Point, ověřování listin 

a podpisů.  

POZOR od 1. 1. 2020 povinné čipování psů  

Chovatel je povinen zajistit, aby byli psi platně očkováni proti vzteklině.  

Očkování psa proti vzteklině je platné, pouze pokud je pes nezaměnitelně 

identifikován (čipováním, dříve tetování). Chovatel je povinen zajistit, aby 

identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa.  

Obec jedná o možnosti hromadného čipování přímo v naší obci. 

O  této možnosti budete informováni.  

Informace investičního výboru 

Dětské hřiště: rekonstrukce byla dokončena v termínu, prostor hřiště byl 

ještě dodatečně doplněn o mobiliář z akátového dříví. 

Most: pro rekonstrukci mostu je vydáno stavební povolení, rozpočet na 

rekonstrukci je cca 3 mil. Kč. 

Chodníky: dokumentace je zpracována, bude odevzdána na odbor dopravy 

pro vydání stavebního povolení, rozpočet je cca 10 mil. Kč, spoluúčast obce 

cca 3 mil. Kč. 

Kanalizace: dokumentace pro územní rozhodnutí je dokončena a předána 

na stavební úřad, napojení odmítlo cca 15 majitelů nemovitostí, nyní bude 

vypsáno výběrové řízení na dodavatele dokumentace pro stavební povolení 

a pro provedení stavby, realizace kanalizace je odhadována na rok 2021.  

Farnost: schůzky investičního výboru se zástupci farnosti ohledně žádosti 

o příspěvek na opravu věže kostela vedly k dohodě o spoluúčasti obce 

na financování opravy věže. 
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Kulturní akce 

31. srpna  - ukončení prázdnin  

Ohlédnutí za uskutečněnými akcemi 

Den matek 

10. května se konala oslava Dne matek. Sešlo se asi 40 maminek a babiček. 

Děti z mateřské školy, pod vedením učitelek, předvedly pěkné vystoupení 

O neposlušných kůzlátkách. Bylo zajištěné malé občerstvení pro všechny 

a drobné dárečky do školky. 

Rychnovský šlapák 

18. května jsme si protáhli kostru při pochodu kolem Rychnova. Byly opět 

nachystané 3 trasy - na 6 a 10 km lesem po hřebenu a na 5 km pro kočárky 

kolem Poldru. Pěkné počasí vylákalo na procházku asi 120 turistů.  

 

Rychnovská tlapka 

19. května se sešlo 

tentokráte méně sportovců, 

celkem 16 družstev a tak měl 

každý soutěžící větší šanci na 

výhru. Trasa vedla opět 

lesem a měřila celých 13 km. 

Soutěžil i náš obecní pejsek 

Rudík a se svým psovodem 

Michalem Kárským se umístil 

o necelou minutu na pěkném 

4. místě.  
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Otevírání dětského hřiště, sázení Lípy republiky a oslava Dne otců  

15. června od 13:00 hodin jsme slavnostně otevřeli nově vybudované dětské 

hřiště a u příležitosti 100 let od 1. komunálních voleb v ČSR jsme na hřišti 

zasadili Lípu svobody. 

 

Připomněli jsme si důležité okamžiky od roku 1918, kdy vznikla 

Československá republika, až po současnost. Nechyběl přípitek a drobné 

hračky na pískoviště. Od 15:00 hodin pak začala oslava Dne otců 

na koupališti.  
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Otevírání koupaliště a vítání léta 

22. a 23. června se otevíralo koupaliště a vítaly se prázdniny. Akce byla opět 

spojená s poutí. Oslavu zahájilo pěkné vystoupení dětí ze základní školy 

Třebařov a v podvečer k poslechu zahrála country kapela Lokálka z Hradce 

Králové. Byly zajištěné různé soutěže a atrakce pro děti i dospělé. Na 

stanovištích pomáhaly i místní spolky SDH, myslivci, Stáj 2M. 

Velké poděkování patří všem, kdo se podíleli na přípravách a organizaci akcí. 

Zvláště pak zdatným seniorkám, členkám kulturní komise a zaměstnancům 

obce. Děkuji také MŠ Rychnov a ZŠ Třebařov za pěkná vystoupení a Vám 

všem, kdo jste přišli podpořit svou účastí naše akce.                    

Hezký zbytek léta přeje Hana Šmídová 

Ohlédnutí za 5. ročníkem hasičských soutěží 

V sobotu 13. července jsme se sešli na fotbalovém hřišti, abychom se 

zúčastnili 5. ročníku soutěže O pohár starosty obce. V pátek odpoledne to 

vypadalo, že kvůli dešti snad ani žádná soutěž nebude. Neodradilo nás to, 

a kluci začali chystat všechny překážky na štafetu a požární útok, my ostatní 

jsme připravovali zázemí na občerstvení. V sobotu jsme se sjeli ve složení: 

muži z Borušova, Dětřichova, Sušic a Rychnova, ženy ze Sušic a starší žáci 

také ze Sušic. Ještě před zahájením vymysleli muži z Dětřichova a ze Sušic, že 

bychom složili smíšené družstvo veteránů. Za Rychnov jsme byli nominováni 

my dva s Lubošem, další 3 z Dětřichova a 3 ze Sušic. Začalo se tedy štafetami. 

Ze dvou pokusů se vybral ten lepší čas a v této disciplíně naši borci s časem 

66,63 s byli první. V požárních útocích se povedl nejlépe pokus mužům z 

Borušova. Nicméně když se oba časy sečetly, vyšlo naše družstvo jako vítězné. 
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Celými závody se nesla dobrá nálada a chuť soutěžit. O dobré občerstvení se 

postarala osvědčená parta, soutěž nám uváděl starosta Milan Hána a fandit 

přišel i místostarosta Petr Švehla. Všichni jsme prožili příjemnou sobotu 

a  poděkování patří všem, kteří se na soutěži podíleli nebo nám přišli fandit. 

Za SDH Boža Pospíšilová 

Turnaj starých gard 

Dne 6. července se konal na místním fotbalovém hřišti Turnaj starých gard 

v malé kopané. Tohoto klání se zúčastnilo 5 týmů a to Damníkov, Žichlínek, 

Květná, Rychnov A a Rychnov B. Po odehraných utkáních každý s každým 

v horkém počasí dopadl turnaj následovně.   

1. Damníkov  

2. Žichlínek  

3. Květná  

4. Rychnov A  

5. Rychnov B 

Děkujeme za hojnou účast divákům a všem, kdo se podíleli na organizaci. 

P. Pospíšil, M. Kárský 

Zprávičky z naší školičky 

Už se těším na prázdniny, 

každý rok je trochu jiný. 

Kampak letos - kdo to ví? 

K babičce a dědovi, 

chytat kapry u rybníka, 

hrát si s dětmi na vodníka,  

sjíždět řeky, zlézat skály, 

ať sluníčko hřeje, pálí ... 

Nebo moře, s vodou slanou? 

Po prázdninách 

na shledanou. 

 

Ve školce nám 1. 7. začal prázdninový provoz. MŠ bude otevřena v období 1. 

7. 2019 – 12. 7. 2019 a potom od 19. 8. 2019. Než se s vámi 

před prázdninami rozloučíme, ráda bych vás seznámila s průběhem školního 

roku 2018/2019. 
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Celková kapacita školky je 25 dětí. V tomto školním roce ji navštěvovalo dětí 

22 – 14 chlapců a 8 děvčat. Z toho 7 dětí předškolního věku. 4 z těchto dětí 

budou od září jezdit do ZŠ Třebařov, 1 dítě do Mor. Třebové a pro letošní rok 

máme 2 odklady školní docházky. Jeden nám zůstává ve školce a druhého 

čeká přípravná třída v Lanškrouně. 

V příštím školním roce budeme mít dětí 23. Z důvodu zařazení dítěte 

s přiznaným 4. stupněm podpůrných opatření se celková kapacita MŠ snížila 

o  2 místa. Museli jsme tedy u zápisu odmítnout 5 místních dětí z důvodu 

naplnění kapacity. Děti byly přijímány dle kritérií pro přijímání a následně 

podle věku.  

Děti jsou vzdělávány podle školního vzdělávacího programu „ Jaro, léto, 

podzim, zima, ve školce je vždycky prima“. Celý školní rok se nese 

v poznávání ročních období, jejich střídání, změn v přírodě a činností s tím 

spojených. Pro děti jsou každý rok připraveny různé akce – školní, s rodiči 

a také vystupujeme na obecních akcích jako např. Rozsvěcení vánočního 

stromu, MDŽ, Den matek…     
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Personální obsazení naší školky 

Jana Pekařová – ředitelka 

Naděžda Kostková – třídní učitelka 

Magdaléna Šmídová – učitelka, vedoucí školní jídelny 

Eva Skalická – asistentka pedagoga 

Dana Kostková – provozní, úklid 

Věra Hlubinková – kuchařka 

Kontakty 

777 256 968 ředitelka 

461 100 491 MŠ 

774 633 590 vedoucí jídelny 

E-mail: ms@rychnovnm.cz 

Budeme se na všechny těšit zase v novém školním roce 2019/2020. Přejeme 

vám krásné prázdniny, hodně sluníčkových dnů a zaměstnancům pohodovou 

zaslouženou dovolenou. 

Na závěr oznamujeme, že z důvodu zdražování potravin i energií jsou 

zvednuty ceny obědů. Cizí strávníci zaplatí za jeden oběd 65,- Kč a dětem se 

celodenní stravné zvedne na 35,- Kč. Děkujeme za pochopení. 

Kostel Sv. Mikuláše 

Výpisky z kroniky obce 

Od nepaměti stával starý rychnovský kostel na tom místě, kde je postaven 

kostel nynější. Starý kostel byl v roce 1726 zbourán a v příštích čtyřech letech 

byl postaven kostel nový. Jeho věž, která byla přistavěna v letech 1731 

a 1732, je vysoká 36 sáhů a opatřena hodinami. Dobu stavby věže dosvědčují 

letopočty vysekané v kameni nade dveřmi. Původně byly na věži tři zvony 

těžké 15, 10 a 3 centy. Znění nápisů na těchto zvonech lze najít ve farní 

kronice (1 cent = 61,7 kg, 1 sáh = 1,8 m). 

Poslední větší oprava věže kostela proběhla v roce 1907, což dokládají listiny 

z časové schránky, uložené ve věži. Překlad pamětního zápisu je přílohou 

těchto listů. Děkujeme paní Renatě Doležalové za jeho překlad. 

Něco o současné opravě věže 

Co se opravuje? Proběhlo odstranění původního opláštění věže kostela 

z pozinkovaného plechu opatřeného základním nátěrem. Probíhá oprava 

a částečně i náhrada poškozených dřevěných částí. Byl proveden nový nátěr 

zděné části věže.   

mailto:ms@rychnovnm.cz
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Jaký se používá materiál? Opláštění bude nově z měděného svitku v šíři 

67 a 100 cm o síle 0,7 mm, celkově bude na věž použito cca 2 tuny měděného 

plechu. Dřevěné části jsou převážně ze smrkového dřeva, ozdobné části 

a římsa z jedlového. 

Kdo provádí opravu? Zednické, natěračské a tesařské práce provádí hlavní 

dodavatel stavby firma Zvejška Lubomír, Gruna, klempířské práce provádí 

Jurníček Tomáš, Sušice. 

Jak dlouho oprava potrvá? Práce byly započaty v květnu a měly by být 

dokončeny do konce září. 

Co to bude stát a kdo to zaplatí? Předpokládá se rozpočet cca 2,2 mil. Kč. 

Na nákladech se podílí částkou 700 tisíc ministerstvo zemědělství, 100 tisíc jde 

z rozpočtu Pardubického kraje a 100 tisíc hradí ministerstvo kultury. Obec se 

na rekonstrukci podílí darem ve výši 200 tisíc a poskytla farnosti bezúročnou 

půjčku 500 tisíc korun. Zbývající náklady hradí farnost. 
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Nabídka služeb občanům 

Mulčování malotraktorem 300,-/hod 

Štěpkování větví 200,-/hod 

Práce s křovinořezem 200,-/hod/ 

pracovník 

Práce s motorovou pilou 200,-/hod/ 

pracovník 

Práce tlakovým čističem 

Práce s motorovým kalovým čerpadlem 

150,-/hod/ 

pracovník 

150,-/hod 

Přibližování navijákem  200,-/hod 

Doprava materiálu na vleku malotraktoru 200,-/hod 

Stříhání živých plotů 200,-/hod 

Broušení řetězů motorových pil 30,-/kus 

Broušení zahradního nářadí 20,-/kus 

 

Veškeré služby provádí pracovníci obce a je nutno je objednat na obecním 

úřadě. U prací účtovaných v hodinové sazbě je minimální účtovaná doba 

30 minut a práce musí být prováděny v zastavěné části obce. Mimo toto území 

je nutná individuální kalkulace. 

  Obec Rychnov na Moravě 

Rychnov na Moravě č. p. 63, 569 34 

tel: 461 100 455,info@rychnovnm.cz 

www.rychnovnm.cz 

Úřední hodiny 

Po, St: 8:00-11:30 12:30-17:00 

Redakční rada 

Hana Šmídová, Milan Hána, Petr Švehla 

 

 

Rychnovské listy: periodický tisk územně samosprávného celku, vychází 1x za dva měsíce. 

mailto:info@rychnovnm.cz
http://www.rychnovnm.cz/

