
  leden – únor 2021 

Rychnovské listy

Informace ze 17. zasedání zastupitelstva 

Zasedání se konalo 22. února, zúčastnilo se ho 8 zastupitelů (Pavel Baroš 

omluven) a žádní občané. 

Úprava rozpočtu obce  

Zastupitelstvo bylo informováno o provedení poslední úpravy rozpočtu obce 

loňského roku, kterou provedl starosta obce ve své kompetenci k 31. prosinci 

2020. Zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu obce prostřednictvím 

rozpočtového opatření č. 1/2021. Příjmy se snižují o 400 tis. Kč. 



2 

Projednání a schválení inventarizace majetku obce k 31. prosinci 

Zastupitelstvo obce schválilo inventarizaci majetku obce s konstatováním, že 

nebyly zjištěny rozdíly. Bylo schváleno vyřazení nefunkčního majetku v celkové 

hodnotě 227 tis. Kč. Dále bylo rozhodnuto o zařazení soch a sousoší 

do majetku obce, k tomu bude vypracován posudek a ocenění. Ke konci roku 

obec vlastnila pozemky v celkové hodnotě 20,48 mil. a budovy v celkové 

hodnotě 45,59 mil. Drobný dlouhodobý majetek obce je v celkové hodnotě 

11,2 mil. Majetek, který obec vložila do svazku Skupinový vodovod má 

hodnotu 14,73 mil., MŠ má ve výpůjčce majetek v hodnotě 192 tis. Zůstatek 

nesplaceného dlouhodobého úvěru obce na výstavbu byt. domů, činí ke konci 

roku 4,27 mil. V pokladně byl ke konci roku zůstatek ve výši 41 tis. Kč. 

Na bankovních účtech bylo celkem 10,53 mil. Kč. 

Poskytnutí daru a příspěvku 

Byl schválen dar ve výši 9 000 Kč pro charitu Moravská Třebová a také 

příspěvek pro knihovny regionu Svitavska na nákup knih ve výši 

2 Kč/obyvatele.  

Nákup pozemku 

Zastupitelstvo schválilo zpětný odkup pozemku par. č. 4237, u kterého vlastník 

sdělil, že nebude realizovat výstavbu rodinného domu. 

Nákup vybavení na úklid chodníků 

Zastupitelé byli informováni o nákupu multifunkčního nosiče VARI Raptor 

Hydro a zametacího kartáče s celkovým nákladem 70 tis. Kč. Stroj je využíván 

pro údržbu chodníků. 

Nové vodoměry 

Dle informací od provozovatele vodovodu bude v naší obci v letošním roce 

docházet k výměně vodoměrů. Nově budou instalovány vodoměry s dálkovým 

odečtem. Obec se bude podílet částkou 119 tis. Kč. 

Bližší informace získáte přímou účastí na zasedáních obecního zastupitelstva 

nebo ze zápisů ze zasedání, které jsou zveřejněny na webu obce. 
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Z obecního úřadu 

Vážení občané, 

poplatky za komunální odpad, psa a ostatní platby můžete hradit hotově 

i platební kartou v kanceláři obce, nebo na bankovní účet obce vedený 

u komerční banky 115-7458450267/0100. Pro identifikaci platby

a spárování pohledávek je nutné zadat do poznámky k úhradě poplatku

jméno, druh poplatku, počet osob a číslo popisné.

Občané s trvalým pobytem jsou povinni zaplatit nejpozději do 30. září:

• 500,-Kč za komunální odpad za občana staršího 18 let,

• 250,- Kč za komunální odpad u osob do 18 let včetně,

• 100,- Kč za prvního psa,

• 150,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

Od poplatku je možno zprostit občana po doložení potvrzení, že se trvale 

nezdržuje v obci a poplatek uhradil v místě stávajícího pobytu.  

Dále jsou od poplatku osvobozeni poplatníci starší 80 let a zároveň ti, kteří 

v roce 2021 dovrší 80 let.  

Palivové dříví 

Pro rok 2021 je pořadník na palivové dřevo otevřen a je možné se do něj 

nahlásit.  

Protipovodňové pytle na písek 

Obec zakoupila protipovodňové pytle, o které je v případě potřeby možné 

požádat. Pytle budou bezplatně zapůjčovány.  

Vyhodnocení sběru papíru 

Do sběru papíru se v roce 2020 zapojilo 16 domácností. Celkem bylo 

nasbíráno 3 536 kg papíru. Podle pravidel pro sběr papíru obdrží každá 

domácnost 0,50 Kč za každý odevzdaný kilogram papíru. Nejlepších pět 

získává také bonusovou odměnu. (1. Mazancovi č.p. 224, 2. Vondálovi č.p. 

201, 3. Luzarovi č.p. 77, 4. Žákovi čp. 161, 5. MŠ č.p. 166). Peníze je možné 

si vyzvednout do konce března v kanceláři OÚ. Nevyzvednuté peníze budou 

začátkem dubna předány MŠ. 

Protože obec již nedostává peníze za odevzdaný vytříděný papír nebude dále 

poskytována odměna občanům za sběr papíru. Papír je i nadále možné nosit 

na sběrný dvůr. 
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Statistika obce 

Během roku 2020 došlo k následujícím změnám: 15 přistěhovaných, 11 

odstěhovaných, 5 narozených a 10 zesnulých občanů. 

K 1. 1. 2021 je v obci k trvalému pobytu hlášeno celkem 625 obyvatel 

v následujícím složení: 

Věk 0 -18 19 - 50 51 - 65 66 - 79 80 - 99 Celkem 

Muži 87 146 52 38 10 333 

Ženy 53 123 51 41 24 292 

Nejčastější jména v naší obci: 

Mužská: Jiří a Petr 21x, Pavel 19x, Josef 18x, Michal 13x 

Ženská: Jana 15x, Hana 11x, Anna, Marie, Lenka a Ludmila 10x 

Tříkrálová sbírka 

V letošním roce probíhala Tříkrálová sbírka trochu jinak něž jsme zvyklí. 

Vzhledem k pandemii nebylo možné uspořádat tradiční koledování, a tak bylo 

možné příspěvky zaslat online formou anebo osobně vložit do kašičky 

v samoobsluze nebo na OÚ. Celkový výtěžek kasiček byl 8 897 Kč. 

• kasička v samoobsluze 5 207 Kč 

• kasička na obecním úřadě 3 690 Kč 

Děkujeme všem, kteří ochotně přispěli do zapečetěných kasiček. Výtěžek jsme 

předali pořadateli sbírky Charitě Moravská Třebová. Celkově bylo v letošním 

roce pro Charitu vybráno jak v kasičkách, tak virtuálně 271 336 Kč.  

Respirátory FFP2 

Obec objednala tento druh respirátorů, které bude následně možné 

na obecním úřadě zakoupit. Bližší informace budou zveřejněny. 
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Zprávičky z naší školičky 

„V únoru, v únoru jezdím dolů, nahoru.  

Kopeček mi stačí k jízdě na pekáči.  

V únoru, v únoru otevřeme závoru.  

Jaro čeká za vraty s růžovými poupaty.“ 

Naše paní zima už se za chvíli rozloučí 

se svou vládou a my už se moc těšíme 

na první jarní kytičky a sluneční 

paprsky. Ještě než se tomu tak stane, 

dovolte malé ohlédnutí za předešlými, 

zimními měsíci. Naposledy jsme se vám 

přihlásili před vánoci. Od té doby uběhl 

nějaký ten pátek. Zimní měsíce jsou 

u dětí velmi oblíbené. Nosí si do školky

svá sněhová vozidla a užívají si zimních

radovánek na hřišti a kopcích v blízkosti

školky. Ve školce jsme se potom pomocí

obrázků, knížek a různých jiných

materiálů učili o zimním počasí, o tom

jak se oblékáme, jak se staráme o zvířátka a ptáčky. Dozvěděli jsme se

o životě lidí a zvířat v zemi kde je stále zima a mráz a také o tom jaké známe

zimní sporty. Povídali jsme si o našem těle a o tom, jak se chráníme před

nemocemi. Čeká nás ještě hraní na pohádky. Děti se přemění v pohádkové

bytosti, naučí se rozlišovat dobro a zlo a objeví další moudrosti v pohádkách

ukryté. Uděláme si ve školce karneval a začneme se pomalu připravovat

na příchod jara a jarní svátky. I v této nelehké době navštěvuje školku

dostatečný počet dětí a užíváme si to tu. Nicméně doba nám zřejmě nedovolí

zahájit tradiční plavecký kurz v Lanškrouně a ve hvězdách je také zápis do ZŠ

a k nám do MŠ a další již zaběhnuté akce jako je MDŽ a den matek na OÚ.

Veškeré informace se včas dozvíte. Věřme, že bude brzy lépe a bude všechno

zase jako dřív…hlavně ty děti by si to zasloužily.

Jana Pekařová – ředitelka MŠ 
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Střípky Rychnovské historie 7 

V této nelehké době různých omezení a protiepidemických opatření bych chtěl 

připomenout, že to není zdaleka poprvé, kdy naši obec zasáhla podobná 

pohroma. Naše vlast byla například morem zpustošena v letech 1679 a poté 

ještě v roce 1715. A je proto zajímavé srovnat opatření Třebovských panských 

úředníků s těmi dnešními. V roce 1679 úředníci nařizují Rychnovskému 

rychtáři zřídit obecní stráž, aby se zabránilo vstupu cizích lidí do obce, 

zejména těch, kteří přicházejí z Brna, Vídně a zejména z Uher. Pouze ten, kdo 

vlastní císařský cestovní pas, může obcí projet, nesmí se však ubytovat 

a zdržovat se v obci. Židům je přísně zakázáno obchodovat. Podle dnešních 

hledisek je nejrozumnějším opatřením té doby: odděliti nemocné lidi 

od zdravých a zákaz vstupu do kontaminovaných domů. Naproti tomu 

duchovenstva se zákazy netýkají a dále mají poskytovat svátost lidem trpícím 

morem. Aby se před morem chránili, doporučuje se jim pálit kadidlo 

na žhavých uhlících.??? 

Zajímavé a také trochu barbarské je také doporučení na léčení epidemií skotu 

zaslané Lichtenštejnskými úředníky. „Vezmi tři ovce, svažte jim nohy a spalte 

v peci zaživa na prach. Tento prášek smíchejte s podbělem, sladem, solí 

a dávejte to ovcím. Budou chráněny proti nemocím“.  

Na morovou epidemii v Rychnově upomíná morový sloup z roku 1717. 

Jak je vidět, tak opatření tehdy a dnes se dají, kromě léků, směle srovnávat.  

Nezbývá tedy věřit, že i tuto dnešní pohromu naše obec ve zdraví přečká. 

Jiří Prudil 

Putovní kamínky 

Možná už se Vám to někdy stalo anebo se to s největší pravděpodobností 

stane… Jdete na procházku, spěcháte na autobus nebo nakoupit a po cestě 

narazíte na kamínek. Ten kamínek ale není 

ledajaký, je malovaný.  

Do České republiky se tato zábava dostala 

přibližně před rokem a nyní má bezmála 300 

tisíc příznivců na facebookových stránkách. Ale 

pozor, ani nemusíte mít facebook, abyste se 

s kamínky mohli radovat. O co tedy vlastně jde? 
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Většinou to začne tak, že malovaný kamínek 

najdete. Putovní kamínek poznáte tak, že na jedné 

straně je obrázek a na druhé pětimístné číslo 

(poštovní směrovací číslo autora), logo facebooku 

a název skupiny „kamínky“. Jen pro doplnění 

dodám, že skupinka má na facebooku i jiné 

odnože, ale doporučuji zaměřit se na tu 

nejrozšířenější. Kamínek máte, máte z něho určitě i radost a co teď? Pokud 

máte facebook, nebo někoho kdo ho má, přimlouvám se za autora o jeho 

vyfocení z obou stran a zveřejnění s PSČ bez mezery právě na facebooku ve 

skupince. Autor si ho podle PSČ vyhledá a radost se násobí. (Tento krok není 

povinný, ale autora potěší). A teď už je jenom na Vás, zda si kamínek necháte 

anebo ho pošlete dál a celý proces se bude opakovat. Takto může jeden 

putovní kamínek procestovat kus republiky (i světa) anebo být opečovávaný a 

těšit oko nálezce.  

Pokud Vás tato zábava zaujme, můžete se sami stát autorem takových 

kamínků, které budou žít svým životem. Co k tomu potřebujete? Pro začátek 

bohatě stačí například sada Centropen fixů DecorPen, bezbarvý akrylový lak 

(dohromady cca 250 Kč) a třeba před domem nebo na procházce sebraný 

kamínek. Později svou kreativní výbavu můžete rozšířit o akrylové barvy 

v tubě, štětečky, svítící barvičky, možností je mnoho. Pamatujte na to, že 

nemusíte být umělci, proto abyste potěšili někoho dalšího a navíc, s každým 

dalším kamínkem Vám půjde malování líp a líp, nebojte 😊 

Troufám si 

tvrdit, že tato 

zábava je velmi 

prospěšná, 

protože rozvíjí 

kreativitu. 

Spojuje 

generace, malovat a rozdávat, hledat a 

nacházet, to vše mohou malí i velcí, mladí i staří, společně nebo zvlášť. 

Kamínky lákají na procházky, motivují k pobytu na čerstvém vzduchu, 

k pohybu. Prostřednictvím nich můžeme radost dávat i přijímat, a to je ta 

hlavní myšlenka.  

Lenka Hánová 
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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 100x100, 120x120, 150x150 mm, délka 4 m 4 700 Kč / m3 

Řezivo jiných rozměrů, až do délky 7 m 5 000 Kč / m3 

Doprava v obci 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 
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