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Informace z 25. zasedání zastupitelstva 

Zasedání, konaného dne 22. února, se zúčastnilo 9 zastupitelů a 11 občanů. 

Projednání inventarizace majetku obce 

Byla projednána a schválena inventarizace majetku obce k 31. 12. 2017, 

rozdíly nebyly zjištěny. Stav majetku obce k tomuto datu: obec vlastní 

pozemky v hodnotě 20 mil., budovy v hodnotě 43 mil., drobný majetek 

v hodnotě 8 mil. (v roce 2017 navýšen o 1,5 mil.). Zůstatek úvěru na výstavbu 

bytových domů je ve výši 5,2 mil. (jiný úvěr obec nemá). Peněžní hotovost 

v pokladně obce činila 22 tis. a na bankovních účtech má obec 9,2 mil. 

Součástí inventarizační zprávy bylo doporučení na vyřazení nefunkčního 

hmotného majetku obce v celkové výši 93 294 Kč. Tento návrh byl schválen. 

Zpráva kontrolního výboru 

Finanční výbor předložil výsledky svých kontrol. Jednalo se o dvě kontroly, 

jedna se zabývala vyúčtováním dotací, které obec poskytla v roce 2017, druhá 

kontrola se týkala inventarizace majetku a závazků obce k 31. 12. 2017. 

V obou případech nebylo zjištěno porušení. 
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Zpráva kontrolního výboru 

Kontrolní výbor předložil výsledek své kontroly, která byla zaměřena na plnění 

přijatých usnesení v roce 2017 a vedení zápisů ze zasedání. Závěr z kontroly 

je, že zápisy z jednání zastupitelstva jsou řádně vedeny a přijatá usnesení 

průběžně plněna. 

Schválení příspěvku na nákup knih 

Zastupitelstvo schválilo příspěvek na nákup knih pro výměnný fond knihoven 

Svitavska a to ve výši 2 Kč na jednoho obyvatele obce. 

Bližší informace získáte přímou účastí na zasedání obecního zastupitelstva 

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

Informace z obecního úřadu 

Vyplácení jízdného 

Připomínáme rodičům dětí školou povinných, kteří si ještě nevyzvedli jízdné 

za září až prosinec 2017, že si ho můžou v kanceláři OÚ stále vyzvednout. 

Brigáda na koupališti 

Obec Rychnov na Moravě nabízí letní brigádu - obsluha kiosku koupaliště. 

Zájemci se mohou hlásit v kanceláři OÚ do 15. 5. 2018. 

Požadavky: zodpovědnost, zdravotní průkaz, ochota pracovat o víkendu, 

základní znalost PC, komunikativnost. 

BRKO 

Připomínáme občanům, kteří nemají možnost kompostování, aby pro likvidaci 

staré trávy, větví, suchého listí apod. využili kontejnery na biologicky 

rozložitelný komunální odpad (BRKO), do kterých je možné tento druh odpadu 

umístit. Z provozních i ekonomických důvodů vás opět žádáme o ukládání 

větví mimo kontejnery – budou poštěpkovány. Myslete na to, že uložením 

tohoto odpadu na kompost nebo do kontejnerů na bioodpad neobtěžujete své 

sousedy a okolí, jako když odpad ze zahrady mnohdy ještě mokrý pálíte. 

Kontejnery na bioodpad má obec od roku 2015 – tehdy bylo vyprodukováno 

23,44 t bioodpadu. Pro srovnání uvádíme ještě rok 2017, kdy bylo 

vyprodukováno 28,31 t. 
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Sbírka použitého ošacení pro Diakonii Broumov 

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje 

materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitosti. 

Na měsíc květen vyhlašuje sbírku použitého ošacení: 

- letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 

- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony 

- vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 

- nepoškozenou obuv 

- nepoškozené a kompletní hračky 

Nepřebíráme matrace, koberce (z ekologických důvodů), dětské kočárky 

(znehodnotily by se transportem), znečištěný a vlhký textil. 

Sbírka trvá do konce měsíce května. Věci, zabalené do igelitových pytlů či 

krabic, můžete nosit na obecní úřad každý pracovní den od 8:00 do 15:00 

hod.      Děkujeme za Vaši pomoc. 

Kompostéry do výpůjčky s následným darováním 

Naše obec se zapojila do projektu Kompostéry Regionu MTJ. V rámci tohoto 

projektu bude mít obec k dispozici 50 ks kompostérů o objemu 1 100 litrů. 

Tyto kompostéry budou dány občanům do pětileté výpůjčky a po uplynutí této 

lhůty budou bezplatně převedeny na vypůjčitele. Předpokládaný termín 

dodávky kompostérů je v první polovině měsíce května. Zájemci o kompostéry 

se mohou hlásit v kanceláři OÚ, kde bude veden pořadník a prvních 50 

zájemců bude vyzváno k uzavření smlouvy a poté jim budou předány 

kompostéry do užívání. Zájemcem může být pouze občan s trvalým pobytem 

na území naší obce a zároveň vlastník nemovitosti v obci, u které bude 

kompostér umístěn. Na jedno číslo popisné bude možné umístit jeden 

kompostér. 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 

Zveme všechny občany na další zasedání zastupitelstva obce, které se bude 

konat ve čtvrtek 26. dubna od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ. 

Příloha Rychnovských listů 

Státní fond životního prostředí ČR nám poskytl tiskoviny, které se týkají 

různých dotačních programů na ochranu klimatu, zlepšení kvality ovzduší, 

ochranu přírody a krajiny, které jsou zaměřeny na zateplení domu, výměnu 

kotle, využití srážkové a odpadní vody. 
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„Nová zelená úsporám pro rodinné domy“ – tato výzva je určena pro ty, 

kteří chtějí získat dotaci na zateplení domu výměnou oken nebo dveří, 

zateplením stěn apod., na výstavbu zelených střech či využití tepla z odpadní 

vody. 

Ačkoliv končí topná sezóna, určitě není na škodu si připomenout, jak správně 

topit. Desatero správného topiče vám přinášíme prostřednictvím zábavného 

komiksu „Roztopte to se Smokemanem“, na jehož konci se dozvíte 

postup, jak dotaci získat. 

„Dešťovka…ani kapku nazmar!“ je dotační program určený pro vlastníky 

či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody 

v domácnosti i na zahradě. 

Kulturní akce 

21. dubna – Pálení čarodějnic - myslivecká chata 

MS Rychnov na Moravě Vás srdečně zve na tradiční Pálení čarodějnic, které se 

koná na myslivecké chatě od 15:00 hod. Občerstvení zajištěno. 

30. dubna – Pálení čarodějnic - koupaliště 

Sbor dobrovolných hasičů Rychnov na Moravě pořádá Pálení čarodějnic od 

17:00 na místním koupališti. Od 20:00 Oldies party. Vstup zdarma. 

11. května – Den matek – zasedací místnost 

Zveme všechny maminky, babičky a tety na oslavu Dne matek. 

19. května - Rychnovský šlapák - koupaliště 

Zveme příznivce procházek a přírody na XVII. ročník Rychnovského šlapáku. 

Další informace budou zveřejněny na vývěskách a na webu obce. 

20. května - Rychnovská tlapka - koupaliště 

Zveme Vás na III. ročník orientačního pochodu se psy. Více informací na webu 

obce, vývěskách a facebooku. 

2. června - Den dětí 

Sbor dobrovolných hasičů zve všechny děti a jejich rodinné příslušníky na 

oslavu Dne dětí. Bližší informace budou na plakátech a na webu obce. 

30. června - 1. července  

Otevírání koupaliště a vítání prázdnin - koupaliště 

Zveme všechny na největší akci roku, program bude upřesněn. 
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Kronika podesáté 

Rok 1936 

Dne 12. 7. 1936 byl odhalen v kostele pomník padlých z I. světové války.  

Při této příležitosti byla uspořádána velká národní německá slavnost. Byly  

při ní obnoveny starodávné zvyky: střílelo se z hmoždířů jako za dob bývalé 

monarchie. Průvod spolků a občanstva se ubíral za zvuků hudby do kostela k 

pomníku, načež pak následovaly bohoslužby. Slavnosti se zúčastnil spolek 

"Werien der Heimatsshöne im Weltkriege". Již v předvečer byla za obcí 

zapálena hranice a byl k ní konán průvod. 

V obci působil Deutscher Kulturverband, který pořádal slavnost "kácení máje". 

Spolek Deutsche Turverein pořádal v srpnu veřejné cvičení ve farním lese  

a po něm divadelní hru. 

Rok 1937 

Dokončují se meliorační práce na katastru obce. Práce prováděla Litická 

akciová společnost Praha. Počet zaměstnanců dělnictva činil cca 150 až 160 

osob. 

V obci vyvíjel živou činnost německý tělocvičný spolek Deutsche Turnverein, 

vedený kovářem Johannem Ossigem. Pořádal zábavy v hostinci a pochodňový 

průvod k pomníku padlých za první světové války. 

Strana Bund der Deutschen pořádala v červnu 1937 letní slavnost. Slavnostmi 

tohoto druhu byli rychnovští Němci vedeni k stupňování nacionálního vědomí. 

V rámci politické aktivity Němců, vyvolané nacistickou propagandou, počali 

Němci na Moravskotřebovsku pořádat veřejné projevy. Tak dne 1. května 

1938 se Rychnovští Němci shromáždili do průvodu a pochodovali směrem 

k Moravské Třebové. Již cestou se Rychnovští spojovali s průvody z ostatních 

obcí a pak společně nastoupili na náměstí k projevu. Toho dne se tam sešly 

průvody z Třebářova, Mladějova, Křenova, Březiny, Dlouhé Loučky, Útěchova, 

Boršova, Chornic a Borušova. Dílčí shromáždění bylo napřed ve Starém Městě 

a v Křenově. 

President republiky T. G. Masaryk se vzdává svého úřadu 

V prosinci 1935 se vzdal svého úřadu první president republiky Tomáš 

Garrigue Masaryk. Jako 85 letý muž odešel prostým způsobem tak, jak prostý 

byl jeho život. Zavolal na Pražský hrad předsedu vlády, předsedu poslanecké 

sněmovny a předsedu senátu a tam jménem presidentovým pronesl kancléř 
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dr. Šámal jeho abdikaci, odůvodněnou stářím a tím, že úřad presidentský 

vyžaduje plné síly. Za svého nástupce doporučil president ministra 

zahraničních věcí dr. Eduarda Beneše. 

Stalo se podle jeho přání a dr. Beneš byl 18. prosince 1935 zvolen  

presidentem republiky 340 hlasy ze 440 hlasů. 

K Masarykově poctě se usneslo Národní shromáždění dne 21. 12. 1935 

na zákoně, podle jehož znění prvnímu presidentu republiky T. G. Masarykovi 

náleží dík za osvobození a budovatelské dílo. 

President Masaryk zemřel v září 1937 na zámku v Lánech a pohřben byl 

na tamním hřbitůvku. Smutek v národě byl tehdy nepopsatelný. Pohřbu se 

zúčastnilo ze všech krajů tolik lidu, že Praha to nikdy neviděla. 

Nezapomenutelný T.G.Masaryk vstoupil do dějin našeho státu jako osobnost 

takové autority a velikosti jako Komenský, Hus a Palacký. Rok 1937 byl 

posledním rokem poměrného klidu v naší republice před dějinnou bouří. Pak 

již čeští lidé bedlivě a s obavami sledovali počínání sudetských Němců a 

stupňování jejich požadavků proti vládě republiky a jejím úřadům. Pozornosti 

neušlo, že z Němců zůstává věrna republice jen malá část německých 

křesťanských sociálů a členové strany komunistické. Znacizovaní Němci 

prováděli však mezi soukmenovci takový teror, že lidé odlišného mínění se 

neodvažovali pronášet své názory hlasitě. Více jak 90% Němců očekávalo 

„osvobození“, které si ovšem představovali jako připojení našeho pohraničí 

k Říši. 

Rok 1938 

Zrada spojenců - ztráta pohraničí 

Od počátku roku neměli čeští lidé jiné starosti než obavy o osud republiky. 

Hitlerovský nacismus, který se v minulém roce jevil jako hrozba východním 

sousedům, stal se v tomto roce hrobařem naší národní samostatnosti. První 

obětí nacismu se stala v únoru Rakouská republika. Byla připojena k Německu 

násilným vojenským obsazením. Tehdy ani Polsko se svou zpátečnickou 

vládou nebylo naším spojencem ani přítelem, natož pak hortyovské Maďarsko. 

Po událostech v Rakousku počali naši Němci vystupovat proti vládě otevřeně 

nepřátelsky, své požadavky vystupňovali do nemožnosti. Vysvítalo z jejich 

postoje jasně, že svým srdcem tíhnou k Německu úplně. Očekávali v něm 

blažený život, ovšem po splnění všech nacistických výbojných plánů. V té době 

(v květnu 1938) vyhlásila naše vláda k udržení pořádku v pohraničí částečnou 

mobilisaci. Situace v Rychnově se v těch dnech nelišila nijak od poměrů 
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v ostatním německém území. Veškeré úsilí vlády vyřešit spor s našimi Němci 

smírně, nesetkával se s úspěchem. Němci pro svá jednání s vládou přijímali 

instrukce z Berlína. A. Hitler měl naplánováno odtržení našeho pohraničí. 

Osudným měsícem se stalo září. Tehdy se sešli v Mnichově ministři západních 

států s Hitlerem. V domnění, že se dá předejít válce, počali jednat o jeho 

požadavcích. Na této konferenci ustoupili ministři Anglie a Francie Hitlerově 

hrozbě a dali souhlas k tomu, aby naše zněmčelé pohraničí bylo odstoupeno 

Říši. Itálie, ovládaná fašistickým diktátorem Musollinim, stanovisko Hitlerovo 

podporovala. Francie a Anglie pak ještě nutily naši vládu, aby s odstoupením 

souhlasila, jinak, že v případě odmítnutí nás nechají na pospas Německu. 

Chodci, cyklisté a řidiči senioři v dopravě 

 

Chodec – Kdo je vlastně chodec? Zákon hovoří tak, že chodec je i 

osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo 

ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 60 cm, pohybuje se na lyžích, 

kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí 

ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo nebo motocykl 

o objemu válců do 50 cm3 nebo psa. Každý tento chodec je účastníkem 

silničního provozu a má určité povinnosti. Zákon ukládá chodci povinnost 

použít chodník nebo stezku pro chodce (ta bývá označená dopravní značkou). 

Tam, kde chodník není, chodí se po levé krajnici nebo co nejblíže levému 

okraji vozovky a to v počtu maximálně dva chodci vedle sebe. Ač zákon ukládá 

chodcům, aby byli označeni reflexními prvky za snížené viditelnosti pouze 

mimo obec, policie obecně doporučuje být za snížené viditelnosti označen 

reflexními prvky všem chodcům a cyklistům. Pokud se pohybujete pomocí 

hole, určitě jí opatřete také reflexními prvky. Stejně to platí i pro případ, kdy 

za snížené viditelnosti venčíte psa, kde doporučujeme označit obojek i vodítko. 

Na používání reflexních prvků policie zaměřuje i řadu dopravně 

bezpečnostních akcí, kde různé prvky s retroreflexních materiálů rozdává. 

Jinou volbou může být i označení se neoslňujícím světlem například z jízdního 

kola. Toto světlo bychom doporučili připevnit třeba na paži, která je blíže do 

vozovky. Co se týká přecházení vozovky, policisté se občas setkávají s mylným 

výkladem zákona v tom smyslu, že chodec má absolutní předost, což opravdu 

tak není. Doporučujeme dbát především na své zdraví, při přecházení vozovky 

být ostražití, nebýt roztržití a myslet na to, že je lepší někam přijít o chvíli 

později, než nedojít už nikdy. Tam kde je přechod pro chodce, je chodec 
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povinen jej užít. Pokud na komunikaci přechod není, má chodec povinnost 

přecházet vozovku kolmo k její ose. Každý by měl mít na paměti, že 

chodci a cyklisté jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu 

a tak k sobě a ostatním účastníkům přistupovat. 

Cyklista – Cyklista je řidič nemotorového vozidla, tzn. také účastník 

silničního provozu. Jízda pod vlivem alkoholu je stejně jako u řidičů vozidel na 

kole zakázaná a pokuty nejsou zrovna nízké. Pokud by cyklistovi policisté 

naměřili do 1 promile alkoholu v dechu, hrozí mu pokuta od 2.500 do 20.000 

korun, nad 1 promile alkoholu v dechu 25.000 až 50.000 korun pokuty a 

stejně tak, když se cyklista odmítne dechové zkoušce podrobit. Na kole se 

jezdí při pravém okraji vozovky, a pokud je zřízen jízdní pruh pro cyklisty nebo 

stezka pro cyklisty, je povinnost jich cyklista užít. Cyklista mladší 18 let je 

povinen mít na hlavě za jízdy řádně připevněnou ochrannou přilbu. Policisté 

však doporučují, aby přilbu nosili všichni cyklisté bez rozdílu věku. Dítě mladší 

10 let smí jet na silnici jen pod dohledem osoby starší 15 let. K osvětlení 

cyklisty zákon říká, že cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy 

rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se 

světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li 

vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou za 

světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem. K výše uvedenému 

příkladu převážení nákupních tašek a jiných zavazadel na jízdním kole se 

vztahuje ustanovení zákona, které hovoří o tom, že cyklista nesmí jet bez 

držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční 

vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení 

jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních 

komunikacích. Kdo z vás někdy vezl na řídítkách těžké nákupní tašky tak jistě 

ví, před čím chci varovat. Nákupní taška pak při potřebě udělat nějaký manévr 

často převezme řízení kola za vás, což ohrožuje nejen vás samotné, ale i 

ostatní účastníky silničního provozu. Proto doporučujeme si opatřit na jízdní 

kola košíky či jiné nosiče. Pokud byste potřebovali za jízdní kolo připevnit 

vozík, je to možné, avšak zákon vám povoluje připojit přívěsný vozík do 

maximální šířky 90 cm, který bude mít vzadu dvě červené odrazky 

netrojúhlelníkového tvaru. Pokud chce cyklista přejet vozovku na druhou 

stranu a použije k tomu přechod pro chodce, musí kolo vést. Pokud užije 

přejezd pro cyklisty, musí se přesvědčit, zda může vozovku bezpečně přejet, 

aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky silničního provozu. Stejně jako 
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chodci jsou i cyklisté jedni z nejvíce zranitelných účastníků silničního provozu a 

proto je na místě opatrnost a ohleduplnost.  

Řidič – senior – o řízení vozidla bychom zde mohli psát sáhodlouhé 

povídání, nicméně co je pro řidiče – seniory nad 65 let důležité při řízení 

vozidla je mít u sebe potvrzení o zdravotní způsobilosti. Lékařské prohlídce je 

řidič povinen se podrobit nejdříve 6 měsíců před dovršením 65 a 68 let a 

nejpozději pak v den 65. a 68. narozenin. Po 68 roce věku pak každé dva 

roky. Řidič je povinen mít při řízení toto potvrzení u sebe a na výzvu policisty 

mu jej předložit. Pokud řidič toto potvrzení nemá, hrozí mu pokuta ve výši 

5.000 až 10.000 korun plus zákaz řízení od 6 měsíců do 1 roku. Občas se jako 

policisté setkáváme s tím, že starší lidé jsou od určitého věku méně pozorní, 

zhoršuje se jim zrak, stabilita, sluch a tak podobně a je pro ně těžší se 

přizpůsobit současné extrémně rychlé dopravě. A právě pro seniory od 65 let 

v současné době probíhá projekt „Jedu s dobou“, který realizuje Asociace 

center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR. Jedná se o zhruba půldenní 

zdokonalovací školení pro seniory, kde se dozvědí novinky z legislativy, 

bezpečnosti silničního provozu a zdravovědy s praktickým ověřením řidičských 

návyků s vlastním vozidlem. Nejbližší kurzy budou probíhat na Autodromu ve 

Vysokém Mýtě nebo v Hradci Králové v sobotu 21. dubna 2018 nebo v neděli 

20. května 2018 vždy od 8 a od 14 hodin. Kurz je zdarma, ale vzhledem ke 

kapacitě míst je nutné se přihlásit na webových stránkách www.jedusdobou.cz 

Policie vřele tento kurz doporučuje! 

Jízda na segwayi - na ten zákon pohlíží jako na osobní přepravník a 

hovoří tak, že na osobním přepravníku se samovyvažovacím zařízením nebo 

obdobném technickém zařízení se lze na chodníku, stezce pro chodce, stezce 

pro chodce a cyklisty, na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a 

cyklisty nebo na pěších a obytných zónách pohybovat nejvýše rychlostí 

srovnatelnou s rychlostí chůze. Obce mohou nařízením vymezit na svém 

území místa, kde je provozování těchto přepravníků zakázáno a tato místa je 

povinna označit dopravní značkou.  

 

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ  

tisková mluvčí policie Pardubického kraje 

http://www.jedusdobou.cz/
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Zprávičky z naší školičky 

Hurá je tu jaro  

a tak jako příroda se probouzí a vše hraje 

veselými barvičkami, také u nás ve školce je 

veselo. Po dlouhé zimě se nám do školky 

vrátily děti, které byly přes zimu dlouhodobě 

nemocné. 

Zbývá nám posledních pár měsíců školky 

před letními prázdninami a v tomto období 

nás, jako každý rok, čeká spoustu akcí pro 

naše děti, jejich rodiče a také pro vás – 

občany Rychnova.  

5. dubna jsme zahájili plavecký výcvik v 

Lanškrouně – ZŠ Dobrovského. Čeká nás 

celkem 10 lekcí. Na toto plavání jezdí děti 

předškolní a děti, kterým je a bude v letošním roce 5 let. 

V pondělí 30. dubna si s dětmi ve školce uděláme čarodějnický rej. Budou 

různé soutěže, létání na koštěti a vaření kouzelných lektvarů. 

Ve středu 2. května bude zápis do MŠ 
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V sobotu 5. května vítání občánků, kde vystoupí naše děti 

V pátek 11. května Den matek na OÚ – vystoupení našich dětí 

Dále nás čeká fotografování, Den dětí v MŠ, pro děti, které nastoupí do ZŠ 

Třebařov budou adaptační dny v ZŠ Třebařov – „Škola nanečisto“, výlet, a 

ještě jedno divadelní představení – termíny budou upřesněny na nástěnce ve 

školce 

Přejeme všem krásné jarní dny a hodně sluníčka. 

A pro připomenutí ještě kontakty: 

Tel. MŠ 461100491, ředitelka 777256968, vedoucí stravování 774633590 

e-mail: ms@rychnovnm.cz 

mailto:ms@rychnovnm.cz
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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. 

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

