
  Prosinec 2020  

Rychnovské listy 

 

Informace z 16. zasedání zastupitelstva  
Zasedání se konalo 16. prosince, zúčastnilo se ho 9 zastupitelů a 6 občanů. 

Úprava rozpočtu obce pro rok 2020 
Zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu obce prostřednictvím rozpočtového 
opatření č. 4/2020. Příjmy se navyšují o 3 490 730 Kč a výdaje se snižují o 
327 500 Kč. 
Stanovení stočného pro rok 2021 u domů dotčených stočným 
Výše stočného na rok 2021 pro bytový dům čp. 55 a pro nájemníky bytových 
domů čp. 219 a 220 a subjekty napojené na ČOV zůstane ve stejné výši jako 
v roce 2020, a to 39 Kč/m3. 
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Výše vodného pro rok 2021 
Členská schůze svazku Skupinový vodovod Moravskotřebovska schválila výši 
vodného pro rok 2021 a to 47,20 Kč/m3 od 1. ledna.  

Zpráva kulturního výboru 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu kulturního výboru. Místostarostka obce 
podala zprávu o činnosti výboru v tomto roce, s obsahem zprávy budete 
seznámeni v rubrice kulturní akce a dění v obci. 

Zprávy výborů zastupitelstva  
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávy finančního a kontrolního výboru 
zastupitelstva, které byly bez závad. 

Střednědobý výhled rozpočtu obce a MŠ  
Zastupitelstvo schválilo střednědobé výhledy obce a mateřské školy pro roky 
2022 a 2023. Dokumenty jsou k nahlédnutí na obecním úřadě a na webu 
obce. 

Rozpočet obce a MŠ 
Zastupitelé projednali a schválili přebytkový rozpočet MŠ pro rok 2021. Příjmy 
jsou očekávány ve výši 3 480 000 Kč a výdaje ve výši 3 475 000 Kč. 
Rozpočet obce byl projednán a schválen jako schodkový. Celkové příjmy jsou 
očekávány ve výši 16 034 400 Kč a celkové výdaje ve výši 21 316 700 Kč. 
Schodek rozpočtu je kryt prostředky z minulých let, čerpáním úvěru a z dotací. 
Rozpočty jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu a na webu obce, dále 
je možné sledovat čerpání rozpočtu obce na internetových stránkách 
monitor.statnipokladna.cz.  

Příprava inventarizace majetku obce k 31. prosinci 2020 
Předsedající seznámil přítomné s plánem inventarizace obce. Předsedkyní 
inventarizační komise bude Hana Šmídová. 

Pojištění právní ochrany 
Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy se společností DAS, na pojištění 
právní ochrany obce Rychnov na Moravě. 

Prodej pozemku 
Byl schválen prodej pozemku pod trafostanicí na spodním konci obce. 
Kupujícím je ČEZ Distribuce, a.s. 
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Cena palivového dříví 
Zastupitelstvo určilo cenu palivového dřeva pro rok 2021. Jehličnaté palivové 
dřevo bude prodáváno za cenu 750 Kč včetně DPH a listnaté za 1 000 Kč 
včetně DPH. Ceny jsou za 1 m3 (kubík) včetně dopravy. Palivové dřevo bude 
prodáváno pouze občanům obce Rychnov na Moravě. V nabídce jsou i odkory 
od katru, balík za cenu 750 Kč. Do pořadníku na rok 2020 se bude 
možné zapsat od 4. ledna. 

Žádost COOP o příspěvek 
Zastupitelstvo zamítlo poskytnutí požadovaného příspěvku na rok 2021.  
 
Bližší informace získáte přímou účastí na zasedáních obecního zastupitelstva 
nebo ze zápisů ze zasedání, které jsou zveřejněny na webu obce. 

Co se chystá v roce 2021 
Na posledním zasedání tohoto roku schválilo zastupitelstvo rozpočet obce 
na příští rok, který určuje mimo jiné i to, jaké investice obec v příštím roce 
zrealizuje. 
Pokračováno bude ve výstavbě chodníků, mělo by dojít k projektování III. 
části výstavby chodníků v obci. Je počítáno s 
rekonstrukcí mostu u čp. 18, na realizaci 
bude podána žádost o dotaci u MMR. Budou 
dokončeny projekčních práce na kanalizaci. 
Největším výdajem roku by mohla být 
rekonstrukce MŠ, realizace je závislá na 
získání odpovídající dotace. Změna vytápění 
budovy čp. 166 (ubytovna), částečná 
rekonstrukce ubytovacích pokojů. Pokračují 
projekční práce na budově Rychty. Je 
plánována příprava parcel v lokalitě 
housličky. Plánované jsou nezbytné investice 
do budovy a nákup dalšího vybavení 
dřevodílny.  V rozpočtu jsou určeny 
prostředky na podporu místních složek a 
organizací, které budou rozděleny na 
základě vykázaných aktivit. 
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Z obecního úřadu 
Tříkrálová sbírka  
V sobotu 9. ledna 2021 proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka. Vybraná částka 
poputuje jako každý rok na účely Charity Moravská Třebová. Vedoucí skupinky 
u sebe musí mít platnou průkazku a úředně zapečetěnou kasičku, která je 
označena logem charity, číslem a razítkem obecního úřadu. 
Obecní kalendář  
Obec zajistila roční nástěnný kalendář, který bude doručen v průběhu pondělí 
21. prosince do každé domácnosti. 

Svoz plastů a popelnic  
Poslední svoz popelnic v tomto roce bude ve středu 30. prosince. V novém 
roce bude první svoz ve středu 13. ledna, další svozy připadají na středu 
v lichých týdnech.  
Svoz plastů byl naposledy v pondělí 14. prosince, v novém roce bude svoz 
poprvé 4. ledna a poté každé pondělí.  

Informace o poplatcích 
Poplatek ze psů 
Výše ročního poplatku je 100 Kč za psa, každý další pes stejného majitele pak 
150 Kč. Splatnost poplatku je do 30. září. 
Poplatky za komunální odpad 
Výše ročního poplatku je 500 Kč za trvale přihlášeného obyvatele a za objekt 
bez trvalého pobytu. Od poplatku jsou zproštěni obyvatelé starší 80 let, děti 
do 18 let platí 250 Kč. Splatnost poplatku je do 30. září.   
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Změny provozu v období Vánoc 
Obecní úřad 
Posledním úředním dnem roku 2020 byla středa 16. prosince a prvním 
úředním dnem roku 2021 bude pondělí 4. ledna. V letošním roce je možno 
uhradit poplatky již jen převodem na účet obce vedený u KB. 
Knihovna 
Poslední půjčovní den byla středa 16. prosince. Knihovna bude znovu otevřena 
6. ledna. 
Sběrný dvůr  
Sběrný dvůr bude uzavřen 26. prosince a 2. ledna. V ostatní soboty bude 
běžná provozní doba. 

Samoobsluha 

 
Ordinace MUDr. Grepla 
Úterý 22. 12. 7:00 - 10:00  Úterý 29. 12. 7:00 – 10:00 
Středa 23. 12. 7:00 - 10:00  Středa 30. 12. 7:00 – 10:00 
Pondělí 28. 12. 7:00 - 10:00  Čtvrtek 31. 12. NEORDINUJE  

  

Ne 6. prosince zavřeno So 26. prosince zavřeno 
Ne 13. prosince zavřeno Ne 27. prosince 7:30 – 10:00 
So 19. prosince 7:30 – 10:30 Čt 31. prosince 7:00 – 10:00 
Ne 20. prosince zavřeno Pá 1. ledna zavřeno 
St 23. prosince 7:00 – 16:00 So 2. ledna 7:30 – 10:30 
Čt 24. prosince 7:30 – 10:00 Ne 3. ledna zavřeno 
Pá 25. prosince zavřeno Po 4. ledna 7:00 – 15:00 
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Informace z kulturního výboru 
Začátek nového roku jsme společně oslavili tradičně svařákem a ohňostrojem 
a přáli jsme si štěstí a zdraví…. 
Bohužel v březnu nás a celý svět postihla epidemie a pak nás čekalo omezení 
pohybu a šití roušek. Lidé se semkli a šili roušky pro sousedy a známé, kteří 
šít neumí…. 
Většinu naplánovaných kulturních akcí jsme museli – ač neradi zrušit. Jiskřička 
naděje nastala v létě, kdy jsme za určitých podmínek, mohli zorganizovat 
Otvírání koupaliště a vítání prázdnin a pak Zavírání koupaliště a loučení s 
prázdninami. Obě akce se vydařily, počasí nám opět přálo a účast byla hojná. 
Podzim se však opět zahalil do závoje omezení a zákazů, a tak jsme další 
naplánované akce museli zrušit. 

V rouškách a bez vystoupení dětí 
z MŠ jsme ještě uvítali nové 
občánky naší obce. Našim 
seniorům nad 80 let jsme 
gratulace tentokrát předávali bez 
osobního kontaktu, abychom je 
nevystavili riziku nemoci. 
Rozsvícení vánočního stromu – u 
nás dvou stromů, jsme provedli v 
tichosti. Nově si můžete přehrát v 
Betlémě koledy.  
Aby děti úplně nepřišly o zážitek z 
pekla, tak jsme jim mikulášskou 
nadílku rozvezli do jejich domovů.  
Novoroční přípitek také padá, a 
tak si připijte skleničkou dobrého 
vína, na ty lepší časy doma, se 
svými blízkými a budeme věřit, že 
se vše zase obrátí a příští rok se 
situace zlepší.   
Malá náplast v podobě obecního 
kalendáře na rok 2021, vám přijde 
do každé domácnosti.                                                                                     
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Jménem Obce děkuji všem občanům, kteří nám ochotně pomáhali při šití 
roušek a organizaci výše zmíněných akcí, také všem složkám, členkám kulturní 
komise, zdatným seniorkám a samozřejmě všem kdo jste se přišli pobavit.  
Bez vás by to nešlo!                                                                                  
Přeji Vám hodně štěstí a zdraví, a to nejen do nového roku 2021. Věřím, že 
když si člověk něco opravdu ze srdce přeje, tak toho dosáhne.  
Věřte že „přání se plní…..“  

Za kulturní výbor Hana Šmídová 

Zprávy ze spolků 
Klub zdatných seniorů 
Téměř celý letošní rok se nesl ve znamení koronaviru. A tak i my senioři jsme 
se mohli scházet jen omezeně. 

 
Věřím, že v příštím roce bude líp a budeme žít zase normálně. 
Přeji všem hodně štěstí, zdraví a rodinnou pohodu do nového roku 2021. 

Božena Honsová 

SK Stolní tenis Rychnov-Mladějov 
Rád bych touto formou poděkoval a zároveň popřál co nejhezčí prožití 
vánočních svátků našim hráčům i všem, kteří nám nějakou formou pomohli 
či nás nějak podpořili. Z těch mnoha jmenovitě uvedu obec Rychnov 
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na Moravě, obec Mladějov na Moravě, firmu ZOS Rychnov na Moravě 
a p. Chlupa s p. Faltýnkem. Tento rok byl celkově takový "zvláštní", tak 
si přejme a doufejme, že ten následující bude rozhodně lepší. Ještě jednou 
všem velké díky a doufám, že nám zachováte svou přízeň. Sportu ZDAR. 

Za SK stolní tenis Rychnov-Mladějov Karel Haškovec 

Zpráva o činnosti spolku Stáj 2M, z.s. 
Pomalu se nám blíží závěr roku 2020. Byl to opravdu divoký a velmi zvláštní 
rok a všichni s napětím čekáme, co nám přinese ten následující. Ráda bych 
napsala aspoň krátké shrnutí, co se dělo v naší stáji. 

Nejdříve navážu na informace z minulého vydání listů. Dostali jsme od obce 
finanční příspěvek ve výši 2 000,- Kč. Příspěvky byly udělovány dle aktivity 
spolků NA OBECNÍCH AKCÍCH A PŘI OBECNÍCH PRACÍCH. Což ve vyjádření 
chybělo. To nás poněkud mrzí, jelikož se dá mylně domýšlet, že jsme celý rok 
nic nedělali. Věnujeme se činnostem, které máme jako spolek ve stanovách, 
to jsou zejména volnočasové aktivity pro děti i dospělé s koňmi, vzdělávání 
dětí, mládeže a široké veřejnosti a další. Momentálně jsme na našem maximu 
časových možností, tudíž šance jakkoliv více se zasloužit o příspěvek sázením 
stromků či úklidem hřiště je pro nás bohužel nereálná, ač bychom byli 
za jakoukoliv podporu velice rádi. 
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Teď k letošnímu roku. Díky nařízení vlády ohledně epidemiologické situace 
jsme v průběhu roku museli stáj 2x uzavřít. Přesto jsme nelenili a ve chvílích 
kdy bylo klidněji, jsme stíhali, co se dalo. Kromě následujících akcí jsme 
při příznivé situaci pravidelně vedli individuální jezdecké lekce a vyjížďky. 
V lednu a v únoru jsme pořádali veterinární semináře s paní MVDr. Dominikou 
Švehlovou, vzhledem k velkému zájmu byly u obou přidány ještě dodatečné 
termíny.  
Jak je dobrým zvykem, ani letos jsme nechyběli na akci Otevírání koupaliště 
a vítání prázdnin. 
V létě se konaly již naše tradiční třídenní soustředění u koní a to ve dvou 
termínech pro děti i pro dospělé, které byly též velmi rychle obsazeny.  
Mně osobně se povedlo na kvalifikačních závodech splnit letošní podmínky 
pro účast na Mistrovství České republiky western riding clubu, kde jsme 
s mladou klisnou Princess Clea Goldie vybojovaly úžasné 5. místo v disciplíně 
western pleasure.  
Na závody vyjely i naše ostřílené juniorky, Nikol Svobodová s Nebbia Meky 
Chex a Lenka Kostková s Natale Meky Jac. Z westernových hobby závodů 
v Kostelecké Lhotě si dovezly krásná umístění.  
Nikol s Nebbí 2x 1. místo, 1x 3. místo, 3x 4. místo a 2x 5. místo 
Lenka s Naty 1x 1. místo, 2x 2. místo a 3x 3. místo 
I přes velmi náročné deštivé počasí to všichni zvládli s úsměvem na rtech 
(a hlavně s podporou rodiny dodávající v průběhu dne stále nové suché 
oblečení). Je skvělé, že se děvčatům takto skvěle daří všude, kam přijedou. 
Poslední aktivitou byl podzimní kroužek u koní pro děti, který nám bohužel 
přerušilo opětovné uzavření stáje při zhoršení epidemiologické situace. Těší 
nás, že děti byly nadšené, bohužel vzhledem k našim omezeným časovým 
možnostem jsme otevřeli jen jeden den kroužku, tudíž jsme nemohli přijmout 
všechny děti. Přemýšlíme už ale i o řešení, abychom mohli navýšit kapacitu 
a pokrýt tak zájem. Zastáváme názor, že pobyt dětí na čerstvém vzduchu, 
v kolektivu a činností u zvířat vyžadující zodpovědnost, pečlivost, pokoru 
a cílevědomost je v této době jedno z nejlepších možností trávení volného 
času. 
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Aktuálně fungujeme v omezenějším režimu, jak covidová situace dovolí a do 
konce roku již bez kroužků, zrušeny byly také podzimní vzdělávací semináře. 
Veškeré informace o našem spolku a aktualitách naleznete na webových 
stránkách www.staj2m.cz, facebooku - Stáj 2M Rychnov na Moravě 
a instagramu Stáj 2M, kde se dozvíte vše z první ruky. 
Přejeme Vám všem klidně prožité Vánoční svátky v kruhu rodinném a šťastný 
nový rok 2021. 

Za spolek Stáj 2M, z.s. 
předsedkyně 

Bc. Michaela Sekaninová 
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Vánoční perníková soutěž 

 

Michal Minář, 5 let 

 

 
Filip Minář, 8 let 

 

Beata Mazancová, 7 let 

 

 

 

 

 

Viktorie Mazancová, 10 let 

 

Ondřej Mazanec, 4 roky 
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Tereza Laštůvková, 11 let 

 
Emily Hánová, 2 roky 

 

Perníkový znak obce od dospělých 
 

 
Od Jany Kárské 

 
od Petry Mazancové 

 
Děkujeme všem, kdo se do perníkové soutěže zapojili. Můžete se těšit 
na malou odměnu. 
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Zprávičky z naší školičky 
MILÍ OBČANÉ 
RYCHNOVA NA 
MORAVĚ,PŘEJEME VÁM A 
VAŠIM BLÍZKÝM KRÁSNÉ 
VÁNOČNÍ SVÁTKY. V ROCE 
2021 KLID, POHODU A MNOHO 
ÚSPĚCHŮ A HLAVNĚ ZDRAVÍ. 
SNAD UŽ BUDE BRZY LÉPE ;-) 
DĚKUJEME VŠEM, KDO SE CELÝ 
ROK PODÍLEL NA TOM, 
ABYCHOM MOHLI FUNGOVAT.  
KOLEKTIV DĚTÍ 
A ZAMĚSTNANKYŇ 
MATEŘSKÉ ŠKOLY 
RYCHNOV NA MORAVĚ 
Personální obsazení 
Jana Pekařová – ředitelka MŠ 
Naděžda Kostková – třídní učitelka 
Eva Chlupová – učitelka 
Eva Skalická – asistentka pedagoga 
Dana Kostková – školní asistent, 
školnice 
Věra Hlubinková – vedoucí jídelny, 
kuchařka 
Monika Burdová – kuchařka 

 

Školka i jídelna je letos v provozu do 22. prosince. V novém roce zahajujeme 
provoz 4. ledna – školka i jídelna. 

 
Kontakty 
MŠ 461 100 491, ředitelka 777 256 968, vedoucí stravování 732 305 020 
e-mail: ms@rychnovnm.cz 
 

mailto:ms@rychnovnm.cz
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Sloupek starosty 
Vážení spoluobčané, 
Nezadržitelně se blíží konec tohoto zvláštního roku. Ještě v lednu, když jsme 
se sešli na návsi a s úsměvem na tváři jsme si připili a popřáli jen to dobré pro 
celý rok, jsme neměli tušení, co nás všechny čeká. Počátkem března nás 
ochromil nový druh koronaviru a výrazně ovlivnil celý zbytek roku. Během 
jarní vlny byla naše obec prakticky bez nakažených, zato ta podzimní už 
naplno zasáhla i naše občany. Děkuji všem dobrovolnicím, které se zapojily do 
šití roušek, které pak i bezplatně nabízely ostatním občanům. Poděkování patří 
všem občanům za velkou snahu o dodržování všech různých opatření, nebyl to 
lehký rok a nezbývá než doufat, že ten další bude už normálnější. 

I přes všechny komplikace byl 
zachován plánovaný chod a rozvoj 
obce. Byla zahájena jedna z doposud 
nejnákladnějších akcí obce, výstavba 
chodníků. Výstavba cca 2,5 km 
chodníků a lávky pro pěší byla 
vysoutěžena za 17 mil. Kč. Práce byly 
zahájeny ve směru od obecního úřadu 
po koupaliště a tato část je z velké 
části dokončena a chodník je možné 
využívat.  
Ve spodní části obce byla rozšířena 
vodovodní síť, která zajistí dodávku 
pitné vody do domů, kde to nebylo 
prozatím možné a občané byli závislí 
na studnách. 
Své rekonstrukce se dočkala socha 
Nejsvětější trojice u domu čp. 35, 
po mnoha letech se vrátila na sochu 
druhá figura a dílo pana arch. 
Kovaříka je opravdu povedené. K soše 
byl v rámci výstavby chodníků 
zbudován přístup.  
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Na dětské hřiště a koupaliště byly nainstalovány venkovní fitness prvky, okolo 
bazénu byl dodělán chodník. 
Počátkem února došlo k opožděnému dodání nového hasičského vozu, který 
byl využit i při řešení pandemie.  
Projekt kanalizace a ČOV se dočkal svého územního rozhodnutí a v současné 
době se pracuje na dalších stupních projektové dokumentace. S projektantkou 
je domluveno uspořádání společného setkání s občany, termín je závislý 
na vládních omezeních. 
Pro letošní rok byla nabídnuta místním složkám možnost získání finančních 
prostředků v závislosti na jejich aktivitě ve prospěch obce a jejích občanů. 
I zde se projevila omezení a nemohlo proběhnout vše tak jak bylo 
naplánováno, ale i přesto patří velké díky těm, co se do chodu obce zapojili 
a za svoji ochotu byli dle dohody odměněni. 
Ne vše se podařilo. To, co nás aktuálně nejvíce trápí, je neúspěšný nákup 
frézy na kulatinu. Zde jsme se bohužel stali oběťmi mezinárodního 
organizovaného zločinu a bohužel jsme byli okradeni. Případ řeší Rakouská 
policie a nezbývá než doufat, že se podaří najít viníka a získat zpět ukradené 
peníze. 
I přes tuto nepříjemnou zkušenost považuji rok za úspěšný a máme na co 
v budoucnu navazovat. 
Vzhledem ke stále vážné pandemické situaci nebudeme pořádat tradiční 
Novoroční přípitek na návsi. Je nám to moc líto, ale věříme ve vaše pochopení. 
Velmi těžce se nám v současné době plánují kulturní akce pro příští rok, 
a proto není žádný plán zveřejněn a vše se bude odvíjet od aktuálních 
omezení.   
Jestli jste četli až sem tak Vám moc děkuji a vážím si toho. 
Přeji všem občanům naší obce, ale i jejich blízkým hodně zdraví, lásky a štěstí.  

Společně to zvládneme!!! 
Milan Hána, starosta obce 

   

  



Nabídka služeb občanům 
 

Mulčování malotraktorem 300 Kč / hod 
Štěpkování větví, stříhání živých plotů 200 Kč / hod 
Práce s křovinořezem, s motorovou pilou 200 Kč / hod 
Práce tlakovým čističem, kalovým čerpadlem 150 Kč / hod 
Přibližování navijákem, doprava malotraktorem 200 Kč / hod 
Manipulace terénní DESTOU 200 Kč / hod 
Broušení řetězů motorových pil 30 Kč / kus 

 

Veškeré služby provádí pracovníci obce. 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. Služby objednáte na obecním úřadě. 
 

Prodej smrkového řeziva 

Prkna 25 mm, různé šíře, délka 4 m 100 Kč / m2 
Latě 60 x 40 mm, délka 4 m 45 Kč / kus 
Trámy 100-150 x 100-150 mm, délka 4 m 4 700 Kč / m3 
Řezivo jiných rozměrů, až do délky 7 m 5 000 Kč / m3 
Doprava  200 Kč / hod 

 

 Obec Rychnov na Moravě 

Rychnov na Moravě č. p. 63, 569 34 
tel: 461 100 455, info@rychnovnm.cz 

www.rychnovnm.cz 
 č. účtu u KB: 115-7458450267/0100 

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 
 

http://www.rychnovnm.cz/
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