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Areál koupaliště je plně v provozu, těšíme se na vaši návštěvu. 

Informace z 19. zasedání zastupitelstva 

Zasedání konaného dne 26. června se zúčastnilo 6 zastupitelů (omluveni 

P. Knoblich, P. Švehla a V. Šnajdr) a 8 občanů. 

Smlouva o dotaci z POV 

Zastupitelstvo schválilo smlouvu o dotaci, na základě které obdrží obec dotaci 

ve výši 110 tis. Kč od Pardubického kraje. Tato dotace bude zčásti krýt výdaje 

na úrocích z úvěru na výstavbu bytových domů.  

Prodej pozemků v poldru 

Zastupitelstvo schválilo prodej tří pozemků, které jsou uvnitř poldru. Kupujícím 

je Povodí Moravy s. p. za celkovou cenu 251.650,- Kč.    
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Rozpočtová změna 

Přijata byla druhá rozpočtová změna tohoto roku, ta počítá s navýšením 

příjmů i výdajů v kapitole převodu vlastních fondů ve výši 350.000,- Kč, dále 

je v příjmové části navýšení dotací na VPP o 86.860,- Kč, dotace POV ve výši 

110.000,- Kč, prodej pozemků navýšen o 251.650,- Kč, u prodeje vytříděného 

KO navýšení o 13.520,- a SDH vrací obci 15.000,- Kč. Ve výdajové části se 

navyšuje o 286.080,- Kč lesní hospodaření. Toto navýšení je způsobeno 

účtováním DPH za pořízenou techniku a opravou traktoru. Dále se zvyšuje 

položka MŠ o 3.390,- Kč, platy VPP o 116.860,- Kč, SDH díky nákupu stříkačky 

navýšení o 85.000,- Kč, a snížení platby za DPH o 201.080,- Kč (jedná se o 

částku DPH za pořízenou lesní techniku). Celkem tedy RZ 2 počítá 

s navýšením příjmů o 827.030,- Kč a navýšení výdajů o 640.250,- Kč. 

 

Příspěvek na příměstský tábor pro SRPDŠ Třebařov 

Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotace na příměstský tábor při ZŠ 

Třebařov. Poskytnutá dotace je ve výši 500,- Kč na dítě z Rychnova 

na Moravě, předpokládaná celková částka je 6.500,- Kč. 

 

Možnost prodeje obecních pozemků 

Byly projednány možnosti prodejů pozemků ve vlastnictví obce, které jsou 

užívány občany. Dohodnut byl následující postup. Investiční výbor vypracuje 

návrh nepotřebných pozemků vhodných pro prodej jejich uživatelům. 

S návrhem se seznámí zastupitelé a následně budou uživatelé pozemků 

osloveni s nabídkou prodeje, pronájmu nebo směny pozemku. Prodejní cenu 

pozemku navrhujeme ve výši 7,- Kč/m2, v případě nutnosti pořízení GP platí 

GP kupující.  

Pracovní schůzka zastupitelstva a zástupců farnosti  

Dne 31. května 2017 se sešli členové zastupitelstva obce se zástupci 

Římskokatolické farnosti Rychnov na Moravě. Na programu jednání bylo řešení 

možnosti poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce na nutné opravy 

kostela. Pro další jednání je nutné, aby farnost zajistila poklady, jako statické 

posouzení, rozpočet oprav, finanční výhled dalších oprav.  

 
 
Bližší informace získáte přímou účastí na zasedání obecního zastupitelstva 
nebo ze zápisu ze zasedání, který je zveřejněn na webu obce. 
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Informace z obecního úřadu 

Provoz kiosku 

Zveme návštěvníky do areálu koupaliště, který je ve správě obce a obec zde 

provozuje kiosek. Areál můžete navštívit, i když není vhodné počasí ke 

koupání. Nabízíme možnost bezplatného zapůjčení sportovního vybavení 

a slunečníků. V kiosku máme širokou nabídku produktů od KOFOLY, nanuky 

od ALGIDY, ledovou tříšť TATRA, pizzu GIOVANNY, lahvové pivo LITOVEL 

a další.  

Kiosek bude v srpnu otevřen denně od 11:00 hod. do 19:00 hod.  

Změna ordinace MUDr. Grepla 

úterý 1. srpna 2017  - zavřeno V uvedených dnech, jsme k zastižení 

čtvrtek 3. srpna 2017  - zavřeno v ordinaci MUDr. Němcové v Moravské 

úterý 8. srpna 2017  - zavřeno Třebové od 8:00 hod. do 11:00 hod. 

čtvrtek 10. srpna 2017  - zavřeno  

Změna ordinace dětské ambulance MUDr. Kadlecové 

Úterý 1. srpna 2017 - pátek 4. srpna 2017 se ordinuje v době 8:00 – 10:00.  

Omezení provozu OÚ 

Upozorňujeme občany, že v období od 31. července do 11. srpna 2017 bude 

obecní úřad z důvodu čerpání dovolené otevřen pouze v pondělky a středy. 

Významné životní jubileum  

Nejstarší občanka naší obce paní 

 Hildegarda Javorková i s námi  

(členkami kulturní komise obce)  

oslavila 13. července 2017 své  95–té  

narozeniny. Čas v její společnosti  

nám příjemně utekl. Na zdraví a na 

 tu svou následnou „stovku“ si 

s námi připila skleničkou bílého vína 

a obdarovala nás pěkným povídáním 

a veselými historkami ze svého života.  

A tak jí všichni popřejme, aby v kruhu své rodiny a s veselostí, jakou nás 

přivítala, prožila další dlouhá léta….  

Hana Šmídová 

Ke gratulaci se připojuje i starosta obce s redakční radou RL. 



4 

 

Kulturní akce 

Ohlédnutí za konanými akcemi  

Den dětí - viz. zpráva o činnosti SDH 

Otevírání koupaliště, vítání prázdnin a pouť 

Obec uspořádala již tradiční akci, která byla opět rozdělena do dvou dnů. Akce 

se opět těšila velké návštěvnosti. Děkujeme všem co se podíleli na přípravě 

a konání akce, ale především všem návštěvníkům, kteří se akce zúčastnili.  

Turnaj staré gardy 

V sobotu 8. července se na fotbalovém hřišti konal turnaj staré gardy v malé 

kopané. Turnaje se zúčastnilo 5 týmů - Rychnov „A“ ve složení: kapitán 

J. Luzár, P. Pospíšil, T. Hána, R. Petr, T. Novák, P. Hanák, M. Novák st., P. 

Zelinka, Pavel Pospíšil, M. Klíč - Rychnov „Z“ ve složení: kapitán M. Kárský, 

Z. Hlubinka, V. Paar, R. Abraham, V. Štrajt, D. Pavlík, M. Novák ml., J. Zobač, 

J. Doležal, dále pak mužstva Damníkova, Rudoltic a Květné. Turnaj se hrál 

systémem každý s každým. Na 1. místě se umístilo mužstvo z Damníkova, 2. 

Rychnov „Z“, 3. Rudoltice, 4. Rychnov „A“, 5. Květná. Všem zúčastněným 

děkujeme za předvedené výkony a divákům za jejich podporu.    

3. ročník hasičských soutěží - viz. zpráva o činnosti SDH 

 

Plánované akce  

 

2. září - Ukončení prázdnin - koupaliště 

Zveme všechny na tradiční akci, program bude upřesněn.   

 

 

Sloupek starosty 

Vážení spoluobčané, 

před zahájením provozu koupaliště jsme v areálu provedli výsadbu okrasných 

květin a dřevin. Bohužel tato činnost neprošla bez povšimnutí a našel se 

někdo, kdo potřeboval stejné květiny, jako byly vysazeny na koupališti. Věřím, 

že tento čin potrestá sama příroda a ukradené květiny nebudou nikomu dělat 
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radost. Zato ty co zůstaly na koupališti, dělají radost nám i návštěvníkům 

areálu.  

Jako každý rok obec zajistí autobus na první školní den. Tento autobus bude 

připraven dopravit děti docházející do ZŠ Třebařov, a to první školní den 

z Třebařova do Rychnova. Pro cestu do Třebařova je možné využít běžně 

jezdící linku.  

I když se to nezdá tak máme půlku prázdnin za sebou a věřím, že ta druhá 

bude opravdu letní. Přeji všem příjemné léto plné pohody a sluníčka.  

 

Milan Hána 

starosta obce     

Zprávičky z naší školičky 

Prázdniny jsou v plném proudu, školička je prázdná, děti se svými rodiči a 

sourozenci užívají letních radovánek. My vám přinášíme informace o školní 

jídelně. První informace se týká personálního obsazení. Po dohodě skončila na 

pozici vedoucí stravování paní Jana Šebrlová. Její úvazek byl doplněn 

Magdaléně Šmídové a po dobu rodičovské dovolené paní Burdové bude v 

kuchyni kouzlit paní kuchařka Věra Hlubinková. Slibujeme si pestrou a kvalitní 

stravu a spokojené a přibývající strávníky. Další důležité informace jsou o 

přihlašování a odhlašovaní. Obědy budou vydávány na základě vyplněné 

přihlášky ke stravování. Odhlašování je nutné den předem do 12:00 hod. 

Budeme se na vás těšit 21. 8. 2017 

Stravné a školné za červenec a srpen se bude vybírat ve čtvrtek  

31. 8. 2017. 
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Zpráva o činnosti SDH Rychnov na Moravě 

3. 6. pořádali hasiči tradiční Den dětí. Pro letošní rok zvolili místo konání na 

fotbalovém hřišti. Důvodem byla atrakce nazvaná "bubblefun" zaplacenou OÚ.  

Jednalo se o velké nafukovací koule, do kterých se vlezlo a dal se v nich hrát 

třeba fotbal nebo sumo. 8 koulí z Dolní Moravy bylo neustále v permanenci jak 

dětmi, tak i tatínky při fotbale a jelikož bylo po celý den vedro, chodily se děti 

zchladit pod proud vody z hadice, kterou se snažily sestřelit plechovky. Na co 

se ale těšili všichni nejvíc, byla opět pěna, kterou zakoupilo SDH Rychnov a 

nastříkali hasiči ze Starého Města. Tolik pěny jako letos fotbalové hřiště ještě 

nezažilo. Krásné slunečné počasí nám všem přálo a přáli nám také sponzoři. 

Jmenovitě musím poděkovat Obci Rychnov na Moravě, ing. Dosedlovi, Pepovi 

Švecovi, Petru Svobodovi, Honzovi Fojtíkovi, Miroslavu Pejcharovi, Lence 

Koškové, Tondovi Žouželkovi a SDH Rychnov. Děti dostaly spoustu cen, 

bonbónů, bylo rozdáno 100 zákusků a osmikilový meloun. 

9. 6. proběhlo povinné námětové cvičení, které se letos konalo v obci 

Dětřichov u Mor.Třebové. Opět byla na programu dálková doprava vody, 

vedená tentokrát k místní bioplynové stanici. 

17. 6. jeli hasiči do Dětřichova opět, tentokrát soutěžit na tradiční Memoriál 

Karla Můllara.  

24. 6. obec Třebařov slavila 750 let založení. Slavnostního průvodu se 

zúčastnili 2 naši členové: Jiří Vondál a Oldřich Polišenský. 

24. 6. se také konalo na hřišti Vojenské školy v Mor.Třebové krajské kolo 

dorostu a hasičské mládeže. Akce jsem se zúčastnila jako rozhodčí. 

1. 7. mělo jet hasičské družstvo na okresní kolo do Kamence, ale zápal plic a 

záněty průdušek tomu zabránily. 

8. 7. se konala svatba člena Luboše Pospíšila ml. 

15. 7. jsme pořádali již 3. ročník soutěže O pohár starosty obce Rychnov na 

Moravě, kterého se letos zúčastnilo 6 družstev mužů a to z Dětřichova, 

Borušova, Sušic, Udánek, Gruny a Rychnova a 1 družstvo žen ze Sušic. 

Soutěžilo se v požárním útoku a ve štafetě 4 x 100m s překážkami. Zvítězilo 

družstvo z Dětřichova, našim uteklo 3. místo o necelou setinku sekundy. Opět 

nad námi bděl patron hasičů Sv. Florián, protože po celou dobu soutěže bylo 
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docela pěkné počasí a jen starosta obce rozdal poháry a družstva se rozjela k 

domovu, spustil se vydatný déšť. 

22. 7. se v Chrudimi konalo krajské kolo mužů a žen, na které jsme jeli s 

Lubošem opět jako rozhodčí. Za ženy se na republiku do Prahy dostaly hasičky 

z Desné okres Svitavy a za muže hasiči ze Zbožnova okres Chrudim. 

Tímto bych chtěla poděkovat všem členům i nečlenům, kteří nám nezištně 

pomáhají na akcích a zvyšují tak sportovní a kulturní vyžití v naší obci. 

                                                                                 Božena Pospíšilová  

starostka SDH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nová hasičská stříkačka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dětský den - hřiště 3. 6. 2017 
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Nabídka služeb občanům 

Mulčování malotraktorem 250,-/hod 

Štěpkování větví 200,-/hod 

Práce s křovinořezem 150,-/hod/ pracovník 

Práce s motorovou pilou 150,-/hod/ pracovník 

Práce s motorovou sekačkou 

Práce tlakovým čističem 

Práce s motorovým kalovým čerpadlem 

150,-/hod/ pracovník 

150,-/hod 

150,-/hod 

Přibližování navijákem  150,-/hod 

Doprava materiálu na vleku malotraktoru 150,-/hod 

Stříhání živých plotů 150,-/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 

Josef Henzl, Milan Hána, Petr Švehla 

 

 

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