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Rychnovské listy 

 

Informace z 8. zasedání zastupitelstva 

Zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 21. října, se zúčastnilo 

8 zastupitelů (Josef Henzl omluven) a 6 občanů. 

Úprava rozpočtu obce 

Zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu č. 4/2019. Navýšení příjmů je 

o 1 611 580 Kč. Jde o navýšení daňových příjmů, příjem dotace pro MŠ, 

navýšení za prodej dřeva, odměny za třídění odpadu a další již drobnější 

změny. U výdajové části jde o razantnější navýšení, a to celkem 

o 3 001 580 Kč. Zde se projevuje především 1 milion související s opravou 

kostela, 350 tisíc pro MŠ, dále to jsou opravy traktorů a budování lesních cest, 

nákup nového softwaru pro lesní evidenci, lesní hospodářský plán, opravy 

místních komunikací, projekt chodníků, nové vodovodní přípojky, oprava ČOV, 

výdaje na dohody o provedení práce či pracovní činnost, chodník kolem 

koupaliště. Případný schodek rozpočtu je kryt z prostředků z minulých let. 
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Smluvní vztahy 

Zastupitelstvo schválilo dvě smlouvy na věcné břemeno elektrického vedení 

a jednu smlouvu týkající se vedení plynu. 

Vklad nově vybudovaného majetku do DSO SV Moravskotřebovska 

Zastupitelstvo schválilo vklad nově vybudovaného majetku vodovodu 

do svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska v celkové hodnotě 

25 601 Kč. 

Pasport komunikací 

Zastupitelstvo schválilo pasport místních komunikací a dopravního značení 

v obci. Pasport je přístupný přes web obce v mapové aplikaci. Zatřídění 

místních komunikací bude zveřejněno veřejnou vyhláškou, ke které se občané 

mohou vyjádřit.   

Zpráva finančního a kontrolního výboru 

Zastupitelstvo přijalo zprávy výborů, které provedly kontroly ve své 

kompetenci. Závěrem je, že při kontrolách nebyly shledány žádné 

nesrovnalosti.  

Prodej pozemku pro výstavbu rodinného domu 

Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku par. č. 4237, který je určen pro 

výstavbu rodinného domu. 

Příprava rozpočtu obce 

Postup pro tvorbu rozpočtu obce pro příští rok: 

• do 10. listopadu podání žádosti a návrhů pro rozpočet, 

• do 17. listopadu sestavení návrhu rozpočtu a odeslání návrhu 

zastupitelům, 

• 22. listopadu pracovní schůzka zastupitelstva k návrhu rozpočtu, 

• 25. listopadu zveřejnění návrhu rozpočtu a 

• 9. prosince zasedání zastupitelstva obce, kde se předpokládá 

schválení rozpočtu. 

 

 

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 

Splatnost místních poplatků 

Upozorňujeme občany, že splatnost poplatků za komunální odpad a psa byla 

do 30. září. Vyzýváme ty, co ještě úhradu neprovedli, aby tak co nejdříve 

učinili.  

Čipování psů  

Chovatelé jsou povinni nechat očipovat své psy do konce tohoto roku. Obec 

bude organizovat hromadné čipování psů, které bude provádět MVDr. Paděra 

přímo v obci. Cena čipu je dle druhu 180 - 420 Kč. Aplikaci čipu hradí obec. 

Zájemci o čipování, nahlaste se na obecní úřad do 8. listopadu. 

O konkrétním termínu budou zájemci následně informováni. 

Vánoční stromky 

Upozorňujeme občany, že v letošním roce nebude obec prodávat 

vánoční stromky! 

Jak postupovat po odjezdu záchranky 

Sanitka s vaším blízkým odjíždí a Vy teď 

nevíte, co dělat. Snažte se nemyslet 

na to, co se stalo. Váš blízký je v rukou 

zkušených záchranářů, kteří po celou 

dobu transportu do nemocnice 

o pacienta pečují a poskytují mu vysoce 

specializovanou péči - monitorují krevní 

tlak, EKG, podávají kyslík, léky - dle 

situace. Do které nemocnice pacient 

pojede, není na Vašem přání, ale 

na rozhodnutí záchranáře, který při 

zajištění další péče o pacienta musí 

dodržet postupy dané právním 

předpisem. Posádka záchranky Vám 

před odjezdem sdělí, kam pacienta bude 

směrovat (přikládám telefonní seznam 

ústředen nemocnic, kam se nejčastěji 

od nás vozí pacienti, tam se necháte přepojit na příslušné oddělení, 

u popáleninových center uvádím kontakt přímo na JIP). Záchranář už při 

odjezdu od Vašeho domu telefonicky nebo vysílačkou avizuje nemocnici, aby ji 

https://st.depositphotos.com/1006053/3003/i/950/depositphotos_30035307-stock-photo-emergency-ambulance.jpg
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informoval o době dojezdu do nemocnice a o závažnosti zdravotního stavu 

pacienta. Záchranáři pacienta doprovodí na příslušné oddělení nemocnice, 

po předání zdravotnické dokumentace a fyzickém předání pacienta 

přítomnému lékaři, jejich zodpovědnost za pacienta končí. Sanitka se vrací 

na základnu, kde se musí doplnit a uklidit, aby byla připravena pro dalšího 

pacienta. Vy si nejdříve za hodinu po odjezdu záchranky zavolejte 

do nemocnice, abyste dostali informace o zdravotním stavu Vašeho blízkého. 

Tyto Vám předá lékař příslušného oddělení po sdělení hesla, na kterém se 

domluvíte před odjezdem záchranky se záchranářem. Může se stát, že pacient 

bude ošetřen ambulantně a Vy budete lékařem osloveni, abyste si pro Vašeho 

blízkého přijeli. Nepočítejte s tím, že každý pacient odvezený 

do nemocnice záchrankou, dostane sanitku zpět.  

Ivana Kantůrková, zastupitelka města Moravská Třebová          

 

Kontakty na ústředny nemocnic 

FN Olomouc   588 441 111 

FN Hradec Králové 495 831 111 

FN Brno Bohunice 532 231 111 

FN Brno U sv. Anny 532 181 111 

Brno Dětská nemocnice 532 231 111 

Popáleniny FN Brno Bohunice 532 233 425 centrum pro děti 

532 233 205 JIP 

Popáleniny FN Ostrava Poruba 597 372 809 

Popáleniny Praha  

FN Král. Vinohrady 

267 163 382 JIP dospělí 

267 163 378 JIP děti 

Nemocnice Pardubice 466 011 111 

Nemocnice Svitavy 461 569 111 

Nemocnice Litomyšl 461 655 111 

Nemocnice Boskovice 516 491 111 
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Informace z investičního výboru 

Most: pro rekonstrukci mostu je vydáno stavební povolení, rozpočet 

na rekonstrukci je cca 3 mil. Kč. V současné době se zajišťuje dočasné 

přemostění, které bude sloužit jako náhradní přístup v době rekonstrukce. 

Chodníky: dokumentace předána na SFDI s žádostí o dotaci. 

Kanalizace: připravuje se výběrové řízení na projektanta pro další stupeň 

dokumentace.  

Rozšíření vodovodního řadu: je hotová projektová dokumentace pro 
rozšíření vodovodního řadu na spodním konci obce. Po vydání stavebního 

povolení bude co nejdříve zahájena výstavba. 

Rozšíření kapacity MŠ: ředitelka MŠ požádala o zvýšení kapacity školky, 

o žádosti se bude rozhodovat v rámci přípravy rozpočtu. 

Kulturní akce 

16. listopadu lampionový průvod 

30. listopadu vánoční dílnička 

7. prosince rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou  

11. prosince Česko zpívá koledy 

Ohlédnutí za uskutečněnými akcemi 

31. srpna se konalo ukončení prázdnin. Akce se opět zúčastnilo velké 

množství lidí, nejen místních. Hlavní atrakcí byla nejdelší opičí dráha v ČR. 

Pro návštěvníky bylo připraveno několik soutěžních i nesoutěžních atrakcí. 

Tradiční přechod lávky přes koupaliště, aquazorbing, lukostřelba, paintball 

a jiné. Hasiči postavili překážkovou dráhu, která zaujala děti i dospělé. 

Zástupci myslivců se 

postarali o střelnici, Stáj 

2M zajistila projížďky 

na koních. V bufetu 

kmitaly členky zdatných 

seniorek a kulturní 

komise. Burčák se vyvedl. 

Všem, kdo se na akci 

podíleli, patří poděkování. 
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12. října jsme se sešli na fotbalovém hřišti při pouštění draků. 

Krásné počasí přilákalo 

cca 70 účastníků. 

K dispozici byly pečené 

brambory, maso 

na grilu, teplé i studené 

občerstvení. Na místě 

bylo možné zakoupit si 

malého létajícího draka.  

Touto akcí se každoročně 

definitivně loučíme s létem 

a užíváme si podzimní 

barvy přírody. Nyní nás 

čeká ještě podzimní 

lampionový průvod a poté 

už tradiční zimní akce.  

Těšíme se na brzkou shledanou na dalších akcích, které tu pro vás 

organizujeme. 

Za kulturní výbor Hana Šmídová  

Kurz kváskového pečení 

V úterý 12. listopadu se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat kurz 

pečení kváskového chleba. Kurz proběhne od 15 do 18 hodin, cena je 250 Kč 

za osobu. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě do 8. listopadu. Na 

kurzu přednáší Veronika Jandová, Facebook: upeč si pecen, tel. 774 663 831. 

Účastníci si vezmou s sebou skleničku na kvásek.    

Klub zdatných seniorů 

Po prázdninách se opět scházíme jednou v měsíci, kdo by měl zájem, může se 

k nám přidat. Jezdíme na výlety, do kina, divadla i na koupání do Losin 

a pomáháme při kulturních akcích v naší obci. Děkuji vedení obce za podporu 

našeho klubu.  

Za klub Zdatných seniorů Božena Honsová 
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SK stolní tenis Rychnov na Moravě - Mladějov 

Vyhodnocení sezóny 2018/19 

Zdravím všechny milovníky stolního tenisu. Dovolte mi zhodnotit právě 

skončenou sezónu našeho SK. Potvrdilo se staré sportovní klišé, že druhá 

sezóna po nováčkovské je vždy nejtěžší. Vyprchá počáteční nadšení či soupeři 

už Vás lépe znají a hned se to negativně projeví na výsledcích. Nás ještě k 

tomu celou sezónu trápily personální problémy - nemoci, zranění či pracovní 

povinnosti způsobily, že jsme bohužel k většině zápasů nenastupovali v 

nejsilnější sestavě. Tyto okolnosti zapříčinily to, že jsme skončili v soutěži na 

posledním místě s ještě horším skóre než loni. Pohled na konečnou tabulku 

není radostný, ale nezbývá než více trénovat - trénovat a zase trénovat!!! 

Konečná tabulka Regionálního přeboru svitavského okresu 2018/19 

Oddíl Skóre Body 

  TJ Svitavy 177_56 51 

  TJ Vidlatá Seč 173_64 50 

  TJ Spartak Polička U 158_91 45 

  TJ Sokol Korouhev 149_114 41 

  TJ Jiskra Litomyšl C 141_117 37 

  TJ Spartak Polička B 128_115 36 

  TJ Slovan Moravská Třebová B 105_141 30 

  TJ Sokol Morašice 74_156 27 

  TJ Slovan Moravská Třebová C 68_164 25 

  SK Rychnov na Moravě - Mladějov 25_180 18 

Tuto sezónu jsme hráli v následující sestavě: 

• Dokoupil Radek a Mažári Peter z Lanškrouna 

• Halačka Jaromír, Haškovec Karel, Liška Filip všichni Mladějov, 

• Makyňa Marian a Paterna Jiří z Rychnova. 

Závěrem mi dovolte malé poděkování. Všem těm, kteří se nějak podíleli na 

našem sportovním snažení. V prvé řadě hráčům za jejich skvělé výkony (snad 

to příští sezónu bude ještě lepší). Obci Rychnov na Moravě za azyl a celkovou 

vstřícnost. Za finanční podporu děkuji obci Mladějov na Moravě, firmě ZOS 
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Rychnov na Moravě, s. r. o., panu S. Faltýnkovi a panu B. Chlupovi. Divákům 

za to, že nás přišli podpořit. Rodinám za trpělivost a toleranci. A všem zbylým, 

na které jsem pozapomněl, jedno velké DĚKUJI. Doufám, že Vaše podpora 

bude nadále pokračovat a my se snad konečně odměníme lepšími výkony. 

Turnaj  

V sobotu 7. 9. od 9:00 se konal v bývalé tělocvičně 2. ročník turnaje 

ve stolním tenise Rychnovská příprava. Oproti loňsku se zvýšil počet hráčů 

(celkem 29) i návštěvníků (cca 20), takže z tohoto hlediska jsme spokojeni 

(méně už s našimi vlastními herními výsledky). Kvalita předváděné hry byla 

také vyšší než loni, organizačně jsme "vychytali některé mouchy", celkový 

dojem z turnaje je tedy spokojenost. Vítězem se stal Kuba Vybíral z TJ 

Lanškroun, 2. místo obsadil loňský vítěz Ondra Jányš z TJ Lanškroun 

a 3. místo "bral" Radek Kuběnka z TJ Tatenice. Nejlépe umístěným 

Rychnovákem byl Jiří Paterna na 14. až 16. místě a další Rychnovák Marcel 

Pánik obsadil 22. pozici. Pár zajímavostí k této akci: hráči se sjeli z celkem pěti 

okresů (Blansko, Brno-město, Svitavy, Šumperk, Ústí nad Orlicí), nejdál to 

k nám měli z Brna, nejstaršímu účastníkovi bylo 79 let, hrála zde jediná 

odvážná žena, nejvíc hráčů bylo z TJ Slovan Moravská Třebová, ceny dostali 

všichni startující a k obědu byl srnčí guláš. Závěrem bych rád poděkoval všem 

pořadatelům, obci Rychnov na Moravě za vstřícnost a pomoc s organizací 

turnaje, hráčům za to, že přijeli, a divákům za to, že se přišli podívat.  

Sezóna 2019/2020 

Od poloviny října začala nová "stolně-tenisová" sezóna. Cíl je jasný - nebýt 

poslední a něco vyhrát. Jdeme do toho posíleni o dva nové hráče a s touto 

"nabušenou" sestavou: Dokoupil Radek a Mažári Peter z Lanškrouna, 
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Fadrný Aleš, Halačka Jaromír, Haškovec Karel, Kudyn Michal ml., 

Liška Filip všichni Mladějov na Moravě, 

Makyňa Marian a Paterna Jiří z Rychnova na Moravě. 

Stejně jako v minulosti jste na naše domácí zápasy srdečně zváni. Případně 

pro zájemce o "pinkání" je tu možnost zahrát si každý čtvrtek od 18:00 

v bývalé tělocvičně. Nebojte se a přijděte si protáhnout své tělo. 

Domácí zápasy v sezóně 2019/20 

Datum Čas Soupeř 

11. 1. 

 

9:00 

 

TJ Slovan Moravská Třebová B 

25. 1. 

 

9:00 

12:00 

TJ Slovan Moravská Třebová C 

TJ Svitavy B 

8. 2. 

 

9:00 

12:00 

TJ Sokol Korouhev - Borová C 

TJ Spartak Polička D 

22. 2. 

 

9:00 

12:00 

TJ Vidlatá Seč 

TJ Sokol Korouhev - Borová B 

7. 3. 

 

9:00 

12:00 

TJ Sokol Morašice 

TJ Jiskra Litomyšl B 

21. 3. 

 

9:00 

12:00 

TJ Spartak Polička C 

TJ Spartak Polička B 

 

Sportu zdar a stolnímu tenisu zvlášť. 

Za SK stolní tenis Rychnov na Moravě - Mladějov Karel Haškovec. 

TJ volejbal Žichlínek 

Oddíl volejbalu v Žichlínku pořádá nábor dětí narozených v roce 2010 – 2014. 

Zájemci prosím kontaktujte paní Blanku Hubálkovu tel. 775 044 405. 
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Zprávičky z naší školičky 

Spadl kaštan do travičky, 

uhodil se do hlavičky. 

Plakal, plakal, chudák malý, 

že ho děti pošlapaly. 

Proto děti pozor dejte, 

na kaštánky nešlapejte. 

 

Jako mávnutím kouzelného proutku jsme v novém školním roce. Z loňských 

předškoláků nám jeden zůstal s odkladem školní docházky, jeden odešel 

do přípravné třídy a pět jich už navštěvuje s aktovkami první třídy. V letošním 

školním roce 2019/2020 máme zapsáno 23 dětí. Z toho 10 holčiček 

a 13 chlapců. 6 z těchto dětí jsou předškoláci, mají poslední rok předškolního 

vzdělávání povinný a budou se celý rok připravovat na nástup do základní 

školy. Ve školce je to pestré jako podzim, který právě vládne. Od začátku září 

jsme se zaměřili na zvykání nově příchozích dětí. Učili jsme se pravidla, aby 

nám bylo společně ve školce hezky, také to, že jsme všichni kamarádi 

a neubližujeme si. Hráli jsme si na zahradníky a sadaře - poznávali jsme 

zeleninu, ochutnávali ji. Zjistili jsme jaký je rozdíl mezi zeleninou a ovocem. 

Naučili jsme se některé jehličnaté a listnaté stromy a jak se jmenují jejich 

plody. Zopakovali jsme barvy v podzimní přírodě a rozeznávali počasí každého 

ročního období. Máme za sebou návštěvu ZOD Žichlínek – jejich družstevní 

slavnosti, logopedickou depistáž, vánoční fotografování, první divadelní 

představení. Na podzim nás ještě čeká pouštění draků, dlabání dýní, malování 

lucerniček. Brzy se nám změní čas a přijdou pomalu studené dny. Budeme 

se připravovat na zimu a Vánoce. Ještě jednou v tomto roce k nám přijede 

divadlo Jójo a pak už se budeme těšit na Mikuláše a Ježíška. Můžete nás vidět 

u rozsvícení stromečku na návsi. Budeme se na Vás těšit… 

Na závěr bych chtěla informovat o nápadu „ ROZVOZ OBĚDŮ “ pro obyvatele 

Rychnova. Než ale zahájím tuto akci a začnu zařizovat potřebné náležitosti, 

potřebuji vědět, jestli by byl vůbec o tuto službu zájem. Zájemci kontaktujte 

mě prosím na tel. čísle 777 256 968 (klidně jen sms). 
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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. 

 

 

mailto:ms@rychnovnm.cz
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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 150,-/hod 

Práce s motorovým kalovým čerpadlem 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 
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Rychnovské listy: periodický tisk územně samosprávného celku, vychází 1x za dva měsíce. 
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