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Informace z 28. zasedání zastupitelstva 

Zasedání, konaného dne 27. června, se zúčastnilo 6 zastupitelů (P. Švehla,  

M. Sekanina a P. Knoblich - omluveni) a 8 občanů. 

Rozpočtová změna 

Schválena byla rozpočtová změna č. 3/2018, kterou se navyšují příjmové  

i výdajové části rozpočtu o 7 500 000 Kč. Jedná se o převody vlastních fondů, 

vše z důvodu refinancování úvěru a rušení bankovních účtů u ČS a Monety.  

Účetní závěrka a hospodaření obce za rok 2017 

Předsedající předložil zastupitelům potřebné materiály pro schválení účetní 

závěrky obce za rok 2017, dále byl předložen závěrečný účet obce a výsledek 

přezkoumání hospodaření obce za rok 2017. Všechny dokumenty byly 
zveřejněny i na úředních deskách obce. Ve zprávě o výsledku hospodaření 

obce za rok 2017 byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení §10 
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odst. 3 písm. c) zákona 420/2004 Sb., a to: Územní celek neoprávněně 

zadržel peněžní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, státního fondu, 
Národního fondu nebo státních finančních aktiv. 

Závěrem zprávy o přezkumu hospodaření obce je konstatováno, že nebyla 
zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad  

na hospodaření územního celku v budoucnu. K chybám a nedostatkům byla již 

přijata nápravná opatření. Zadržené finanční prostředky z vypořádání voleb do 
PS PČR byly odeslány na účet FÚ pro Pardubický kraj dne 21. 03. 2018. 

 
Obec hospodařila v roce 2017 s celkovými příjmy 18 431 520,07 Kč a výdaji 

v celkové výši 16 238 028,76 Kč, tedy s přebytkem 2 193 491,31 Kč. 
Z přebytku byla hrazena splátka dlouhodobého úvěru ve výši 222 000 Kč. 

Obec v roce 2017 poskytla příspěvky ze svého rozpočtu spolkům  

a organizacím v celkové výši 344 671,60 Kč, na dotacích získala obec v roce 
2017 příspěvky v celkové výši 1 318 696,60 Kč.  

Zastupitelstvo musí též projednat a schválit hospodářský výsledek obce za rok 
2017. Obec hospodařila se ziskem, výnosy činily 14 366 016,44 Kč a náklady 

11 291 107,15 Kč. Výsledek hospodaření je tedy 3 074 909,29 Kč a starosta 

navrhuje jeho převod na účet 432.  

Účetní závěrka a hospodaření MŠ za rok 2017 

Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku a hospodaření PO MŠ Rychnov na 

Moravě za rok 2017. Zisk z hospodaření ve výši 6 237,47 Kč bude přesunut  

do rezervního fondu MŠ.   

Dotace na pořízení ÚP obce 

Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytnutí dotace od Pardubického 

kraje na pořízení ÚP, dotace bude poskytnuta ve výši 150 tis. Kč. 

Příspěvek na příměstský tábor 

Schválen byl příspěvek na příměstský tábor u ZŠ Třebařov ve výši 8 000 Kč. 

Rekonstrukce elektřiny na tělocvičně 

Byla schválena rekonstrukce elektřiny v tělocvičně, součástí rekonstrukce bude 

i výměna stropních desek a svítidel, v tělocvičně bude zřízeno nové odběrné 

místo elektřiny. 

Informace z 29. zasedání zastupitelstva 

Zasedání, konaného dne 01. srpna, se zúčastnilo 7 zastupitelů (B. Pospíšilová 

a P. Knoblich - omluveni) a 10 občanů. 

 



3 

 

Vklad nově vybudovaného majetku do DSO SV Moravskotřebovska 

Zastupitelstvo schválilo vložení nově vybudované přípojky v hodnotě  

8 176,50 Kč do DSO SV Moravskotřebovska. 

Nákup a prodej pozemků 

Byl schválen nákup pozemku par. č. 859/1, vypořádání pozemků pod místní 

komunikací u č.p. 118, prodány byly pozemky par. č. 4188/2, 3577/9, 

3577/10, pozemky vzniklé na základě GP z pozemku par. č. 4202. 

Kanalizace - upřesnění dokumentace pro ÚR 

Byl upraven požadavek pro dokumentaci kanalizace, jehož součástí nebude 

veřejný rozvod NN pro domovní čerpací jímky. 

Informace z 30. zasedání zastupitelstva 

Poslední zasedání současného zastupitelstva obce se konalo 14. září, 

zúčastnilo se ho 8 zastupitelů (P. Švehla omluven) a 21 občanů. 

Úprava rozpočtu obce 

Schválena byla změna rozpočtu obce v roce 2018 č. 5. Tato změna rozpočtu  

je sestavena dle aktuálního stavu toku finančních prostředků k 31. 8. 2018  

a upravený předpoklad do konce roku. Navýšení příjmové části rozpočtu o 

2 293 500 Kč a ve výdajové části o 2 030 000 Kč. Částku 1,5 mil. Kč z této RZ 

tvoří převody vlastních prostředků a to v příjmové i výdajové části rozpočtu. 

Prodej a bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví obce 

Byl schválen prodej pozemku par. č. st. 627 a bezúplatný převod pozemku 

pod krajskou silnicí par. č. 1118 

Aktualizace POV Pardubického kraje 

Byla přijata aktualizace programu obnovy venkova, na základě této aktualizace 

obec předpokládá podávání žádosti o dotaci z PK v dotačním titulu 1-5.  

Pro rok 2019 bude podána žádost o dotaci na výstavbu veřejného dětského 

hřiště, které nahradí současné dětské hřiště a bude ve stejném místě. 

Zhodnocení volebního období 2014 - 2018 

Zastupitelstvo vydalo své zhodnocení volebního období, které je součástí 

tohoto vydání RL. 

Bližší informace získáte přímou účastí na zasedání obecního zastupitelstva 

nebo ze zápisu ze zasedání, který je zveřejněn na webu obce. 
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Zhodnocení volebního období 2014 – 2018 

Při volbách do zastupitelstva obce v roce 2014 kandidovalo celkem 20 občanů, 

a to ve dvou sdruženích nezávislých kandidátů a dva samostatní kandidáti. 

Zvoleno bylo 9 zastupitelů.  

Milan Hána, Josef Henzl, Hana Šmídová, Ing. Petr Švehla, Božena 

Pospíšilová, Miroslav Sekanina, Ing. Jan Nechuta (odstoupil, náhradníkem 

Vladimír Šnajdr), Karel Pastýř, Petr Knoblich 

Shrnutí období 2014 -2018 

Mezi významné události tohoto volebního období patří oslavy výročí 

obce a výstavba chodníků 

Hlavní okruhy činnosti zastupitelstva 

Vodovod a kanalizace 

Obec zůstává i nadále členem svazku obcí Skupinový vodovod 

Moravskotřebovska, o majetek vložený do tohoto svazku se stará stejně jako  

o provoz VHOS a.s. Moravská Třebová. Výši vodného každoročně určují 

členské obce svazku. 

K problematice likvidace odpadních vod v obci bylo vypsáno místní 

referendum, ve kterém občané rozhodli o výstavbě tlakové kanalizace v obci. 

V současné době je dokončována dokumentace pro územní rozhodnutí.   

Místní komunikace a chodníky 

Po celé volební období byly uvolňovány prostředky z rozpočtu obce na opravy 

místních komunikací. Opravovány byly i obecní polní a lesní cesty. V obecním 

lese se vybudovaly i zcela nové přibližovací cesty. Na přístupové cesty do 

lesních komplexů byly instalovány závory.    

Byly postaveny dvě autobusové čekárny (na dolním konci a na návsi). 

Na návsi byly vystavěny chodníky vč. autobusových zálivů, ve výstavbě 

chodníků bude pokračováno. V současné době se dokončuje projekt na 

výstavbu cca 4 km chodníků. 

Byly provedeny kontroly mostů ve vlastnictví obce, projektována je kompletní 

rekonstrukce jednoho z mostů.  
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Vzhled obce, údržba veřejných prostor a lesa 

Byl zakoupen druhý malotraktor a vyvážecí vlek. Dále bylo zakoupeno 

rozmetadlo pro posyp při zimní údržbě. V lese obec hospodaří prostřednictvím 

obecních zaměstnanců. 

V obci bylo prováděno prořezávání a kácení stromů v blízkosti komunikací a na 

březích potoka. 

Na návsi byl vysazen ovocný sad v počtu 21 stromů.  

Prostřednictvím zaměstnanců obce bylo prováděno pravidelné kosení trávy na 

březích Rychnovského potoka. Na tuto činnost každoročně finančně přispívalo 

Povodí Moravy. 

O celkovou údržbu zeleně v obci se starají výhradně zaměstnanci obce, 

k plnění tohoto úkolu je průběžně dokupováno potřebné vybavení. 

Veřejné osvětlení 

V obci dochází k postupnému navyšování světelných bodů a to hlavně na 

místních komunikacích.  

Budovy a areály v majetku obce 

Ubytovna - obec má i nadále v provozu ubytovnu, ve které je poskytováno 

dlouhodobé ubytování a ubytování pracovníků dojíždějících do nedalekých 

firem. 

MŠ a tělocvična - byl zbudován nový vstup do mateřské školy, rekonstrukce 

školní jídelny, v tělocvičně probíhá rekonstrukce elektroinstalace a nutné 

opravy. 

Areál koupaliště – Bazén koupaliště je udržován a provozován v režimu 

přírodního koupaliště s možností osprchování solárně ohřívanou vodou. Nově 

bylo vybudováno brouzdaliště pro nejmenší. V areálu i jeho okolí byly 

provedeny další terénní úpravy, zbudováno bylo nové parkoviště a nové hrací 

prvky pro děti. V areálu byla provedena výsadba okrasných rostlin a dřevin  

a také bylo vysazeno 5 ovocných stromů. Provoz koupaliště i kiosku je v režii 

obce. 

Fotbalové hřiště – i přes ukončení činnosti fotbalového oddílu obec udržuje 

areál k jeho prvotnímu účelu. 

Veřejné dětské hřiště je udržováno v provozuschopnosti, údržbu i opravy 

provádí zaměstnanci obce. Vzhledem ke stavu prvků je nutné počítat 

s obměnou hracích prvků. 
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Kulturní dění v obci 

Po celé volební období byly podporovány kulturní i sportovní akce pořádané 

v naší obci. Obec sama pořádala kulturní akce, za nejvýznamnější považujeme 

především Otevírání koupaliště a vítání prázdnin, Ukončení prázdnin  

a Rozsvícení vánočního stromu s Rychnovským peklem. Obec prostřednictvím 

kulturní komise blahopřála jubilantům, vítala nově narozené občánky 

a zajišťovala oslavu MDŽ i Dne matek.   

ÚP 

Bylo rozhodnuto o vypracování nového územního plánu obce, který bude zcela 

dokončen až po konci tohoto volebního období. Věříme, že to bude dokument 

sloužící rozvoji obce. 

Digitalizace mapy KN 

Obec se aktivně zapojila do digitalizace katastrální mapy našeho katastrálního 

území. Pro stabilizaci vlastnických hranic obec zakoupila hraniční mezníky  

a tím podstatně usnadnila práci pracovníkům katastrálního úřadu i samotným 

vlastníkům.  

Podpora SDH 

Pro podporu požárního sportu místního SDH byla zakoupena sportovní požární 

stříkačka PS 12 za 150 tis. Kč. 

 

Účast zastupitelů na zasedáních 

Celkem se za volební období konalo jedno ustavující a 30. řádných zasedání 

zastupitelstva obce. Omluveni byli: J. Henzl 1x, P. Švehla 7x, H. Šmídová 1x, 

M. Sekanina 4x, B. Pospíšilová 5x, V. Šnajdr 4x, P. Knoblich 10x, K. Pastýř 6x.   

 

Účast občanů na zasedáních zastupitelstva obce 

Veřejného zasedání se zúčastňovalo v průměru 16 občanů. Nejmenší účast 

byla 3 občané a největší 74 občanů. 

 

Rozpočtová odpovědnost zastupitelstva 

Zastupitelstvo obce ve svém funkčním období hospodařilo s dodržením 

pravidla dobrého hospodáře.  
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Rekapitulace rozpočtu dle jednotlivých let.  

Rok 2014    Rok 2015 

příjmy 13 510 650 Kč    příjmy 17 921 038 Kč  

výdaje 12 335 250 Kč   výdaje 16 106 418 Kč 

rozdíl   1 175 400 Kč   rozdíl   1 814 620 Kč 

Rok 2016     Rok 2017 

příjmy 15 939 817 Kč    příjmy 18 509 270 Kč  

výdaje 13 179 186 Kč   výdaje 16 276 300 Kč 

rozdíl   2 760 631 Kč   rozdíl   2 010 970 Kč 

Rok 2018 

Oproti schválenému rozpočtu pro tento rok bylo provedeno prozatím  

5 rozpočtových změn - poslední k 30. 9. 2018. Uvedené částky tvoří plánovaný 

rozpočet obce pro tento rok po provedených změnách. 

předpokládané příjmy běžného roku 23 303 626 Kč* 

předpokládané výdaje běžného roku 23 165 516 Kč* 

*V rozpočtu obce pro tento rok se velmi výrazně projevuje převod vlastních 

prostředků, který je z důvodu refinancování úvěru a následné změny účtu, 

z uvedených částek je to 10,5 mil. Kč jak v příjmové tak výdajové části. 

zastupitelstvo obce 2014 - 2018 

Informace z obecního úřadu 

Nový bankovní účet obce 

Od měsíce června má obec zřízený nový bankovní účet u Komerční banky,  

č. ú. 115-7458450267/0100, na který můžete zasílat platby např.  

za komunální odpad, služby občanům apod. Stávající účty u MONETY Money 

Bank a České spořitelny budou do konce roku 2018 zrušeny. 

Nově můžete platit na našem OÚ platební kartou. 

Splatnost poplatků za komunální odpad a psa 

Upozorňujeme občany, že do 30. září je nutné uhradit poplatky za komunální 

odpad a psa. Po tomto termínu může být poplatek navýšen až na trojnásobek 

a vymáhán.  

Volby do zastupitelstva obce a do 1/3 Senátu PČR 

Připomínáme konání voleb do zastupitelstva obce a do 1/3 Senátu PČR, které 

se budou konat souběžně ve dnech 5. a 6. října 2018 (případné druhé kolo  
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voleb do Senátu PČR se uskuteční ve dnech 12. a 13. října 2018). 

Kulturní akce a dění v obci 

Ohlédnutí za volebním obdobím 2014 - 2018 

Nové volební období jsme započali velkými přípravami k oslavám 650ti let  

od 1. písemné zmínky o Rychnově. (Oslavy byly rozděleny na několik částí  

a tak se vlastně slavilo celý rok….) 

Nejen bohatý program a zajištění občerstvení, ale také velké opravy kiosku na 

koupališti a okolí dalo hodně práce. Velkou zásluhu na hojné účasti měla paní 

Božena Honsová, která ve svém volném čase posháněla adresy a kontakty  

a písemně, telefonicky či osobně, pozvala rodáky a příznivce Rychnova.                                                          

Všem, kdo se podíleli na přípravách a pak pořádání nejen této velkolepé akce, 

patří velké poděkování  - ať starostovi, pracovníkům obce, paní Honsové, 

zdatným seniorkám, členkám kulturní komise a mnoha dalším, ochotným 

pomoci (například také při pečení tisíců malých koláčků, cukroví a kremrolí).                                                                                                                                                            

Odměnou za naše úsilí nám byla spokojenost návštěvníků a dobrá zábava…. 

Po celé volební období jsme pořádali spoustu kulturních a sportovních akcí. 

Například novoroční, dnes již tradiční přípitek, lyžování na obcí vytvořené 

stopě a veřejné bruslení s občerstvením na koupališti, oslavy Dne matek, 

MDŽ, letos dokonce i oslavy Dne otců, Rychnovský šlapák, otevírání a zavírání 

dětského hřiště a koupaliště s vítáním a loučením s prázdninami. Vrátili jsme 

se k pořádání rychnovské pouti, nechyběly ani drakiády na fotbalovém hřišti, 

lampionové průvody s opékáním párků u Hospody na Hranici, rozsvěcení 

vánočního stromu s Mikulášem a čerty v pekle. Dále jsme se zapojili do 

celorepublikové akce - Česko zpívá koledy, pořádali jsme Vánoční koncerty  

v kostele a tělocvičně, a podporovali a vypomáhali jsme při několika dalších 

akcích pořádaných místními složkami. 

Kdo mohl a chtěl přijít, určitě se vždy dobře pobavil a odpočinul si – popovídal 

si s kamarády, sousedy a to je pro nás odměna – spokojení spoluobčané. 

Přeji všem pevné zdraví a jen pozitivní přístup k životu. 

Hana Šmídová, předsedkyně kulturní komise a místostarosta obce 

Krátké zhodnocení čtyřletého obrobí zdatných seniorů 

Celé minulé volební  období jsme se aktivně podíleli na společenském dění  

v obci. Dle svých možností jsme ochotně vypomáhali s organizací různých akcí  
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pořádaných obcí.                                                              

Díky vstřícností obce jsme měli možnost pořádat různé přednášky a kurzy. 

Jezdili jsme do divadla, na koncerty, výstavy, do termálů a na různé exkurze. 

Navštívili jsme hrady, zámky a muzea.   

Na tyto akce nás většinou ochotně vozil náš starosta, za to mu srdečně 

děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 

                                                            Božena Honsová 

Sezóna se blíží 

Zdravíme všechny sportovní fanoušky a zvláště ty, kteří mají rádi stolní tenis. 

Start ročníku 2018/19 se blíží a proto nám dovolte menší zhodnocení toho 

předchozího. Myslíme si, že jsme zaplatili klasickou „nováčkovskou daň“. 

Chyběly nám zápasové zkušenosti a tím pádem nás soupeři ve vypjatých 

herních okamžicích přehrávali a tvrdě trestali jakékoli naše zaváhání. Snažili 

jsme se tento náš hendicap nahradit entuziazmem, ale to bohužel nestačilo. 

Nakonec jsme skončili bez vítězství, i když ne bez bodu. Ve stolním tenise je 

naštěstí bod i za prohru, takže v kolonce body nula nebyla. Co k tomu dodat. 

Více trénovat - trénovat a zase trénovat!!! 

Do nové sezóny tedy jdeme s ambicí být lepší (horší to snad být nemůže)  

a alespoň nějakou tu výhru „urvat“. K tomu by nám měla pomoci i naše nová 

posila Radek Dokoupil z Lanškrouna. Sestava na tento ročník je tedy 

následující: Dokoupil Radek - Lanškroun; Halačka Jaromír - Mladějov na 

Moravě; Haškovec Karel - Mladějov na Moravě; Liška Filip - Mladějov na 

Moravě; Makyňa Marian - Rychnov na Moravě; Mažári Peter - Lanškroun/SK; 

Paterna Jiří - Rychnov na Moravě. 

 Jinak tréninky zůstávají klasicky ve čtvrtek od 18:00 v Rychnově v tělocvičně 

a domácí zápasy se taktéž nemění - tj. sobota od 9:00 (přesný rozpis bude 

zveřejněn na facebooku) na témže místě. K již už tradičnímu turnaji 

Mladějovská pálka jsme se rozhodli uskutečnit také něco v Rychnově (aby nás 

tam tolik nepomlouvali). Takže 28. 9. od 9:00 se v tělocvičně uskuteční  

1. ročník Rychnovské přípravy - což je turnaj pro registrované  

a „odvážné“ neregistrované hráče. Srdečně Vás všechny zveme, přijďte se 

podívat na stolní tenis „vysoké úrovně“, či jenom posedět a dát si něco 

dobrého na zub. 

Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří nás jakoukoli formou podpořili. 

Zvláště bychom rádi zmínili obec Rychnov na Moravě - za poskytnutí „azylu“  
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a celkovou podporu, obec Mladějov na Moravě - za finanční podporu, pana 

Stanislava Faltýnka - za finanční podporu a pana Bohuslava  Chlupa - za 

finanční podporu. Doufáme, že nás budete podporovat i nadále a snad Vás 

odměníme lepšími výkony. Tak nám prosím všichni držte palce a nebojte se 

kdokoli a kdykoli přijít podívat. 

Za SK stolní tenis Rychnov na Moravě - Mladějov                                              

Karel Haškovec 

Více informací na facebookových stránkách: Rychnovsko-Mladějovský pinec. 

100 republiky 

Letos uplyne již 100 let od skončení krvavého konfliktu, jaké lidstvo do té 

doby nepamatovalo. 

Během velké války zahynulo přes 50 miliónů lidí. Ke konci války a těsně po 

dalších 100 miliónů na španělskou chřipku. Zanikaly monarchie a vznikaly 

nové státy. Stará vlast našich předků – Rakousko-Uhersko se rozpadlo na 

několik států, z nichž ironií osudu bylo samo Rakousko nejmenší.  

Přesto za skomírající monarchii umírali vojáci z českých zemí až do konce. 

Vojáků z českých zemí padlo přes 300 tisíc. Proto je dodnes skoro v každé 

obci pomníček padlých. Nejinak je tomu i v Rychnově na Moravě, kde až do 

roku 1945 existoval na návsi parčík hrdinů a deska z černého kamene se 

jmény 33 padlých Rychnováků. Tato deska se dodnes jako jediná zachovala  

a je umístěna v kostele sv. Mikuláše. 

Dočteme se z ní například, že nejvyšší hodností byl hauptman (kapitán) 

dělostřelectva Etzler, že nejmladší oběti bylo teprve 13 let, nebo že většina 

vojáků rukovala k 93. pěšímu pluku v Šumperku. 

Abychom uctili památku všech obětí tohoto konfliktu a připomenuli si dobu 

před 100 lety, pořádáme pro Vás výstavu s besedou, kde uvidíte artefakty 

válečné doby a zjistíte něco o minulých spoluobčanech. 

Zahájení výstavy: 20. 10. 2018 v 10:00 hod. v zasedací místnosti OÚ 

v Rychnově na Moravě. 

Výstava proběhne:  20. a 21. října - od 10:00 do 16:00 hod. 

Srdečně Vás zve 

Jiří Prudil a Luboš Pospíšil     
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Ukončení prázdnin 

Z důvodu nepříznivého počasí jsme zrušili plánovanou akci „UKONČENÍ 

PRÁZDNIN“, za což se ještě jednou omlouváme. Veškeré atrakce budou 

připraveny v náhradním termínu a to na akci „VÍTÁNÍ PODZIMU“, která se 

bude konat v sobotu 22. září od 13:00 na koupališti.  

22. září - Vítání podzimu 

Zveme všechny na poslední akci tohoto roku konanou na koupališti. 

Připraveny budou adrenalinové atrakce i bohaté občerstvení.  

AKCE SE BUDE KONAT ZA KAŽDÉHO POČASÍ. 

Zabezpečení chat a chalup před zimou 

Máme zde konec září a s ním přichází i odliv chatařů a chalupářů z letních 

sídel. Proto bychom se v dnešním článku rádi zaměřili na rady, jak ochránit 

své rekreační objekty před zimou. Máme na mysli především objekty, které 

nejsou vhodné pro celoroční užívání. Obecně lze říci, že pachatelé krádeží si 

vybírají chaty a chalupy, které leží na odlehlejších místech a je k nim možné 

zajet autem. Není to však pravidlo a drzost zlodějů nezná mezí, tudíž ani 

vykradená chalupa uprostřed osady není nic výjimečného. Ač policisté, zvláště 

policejní kynologové se svými čtyřnohými miláčky, provádějí pravidelné 

kontroly chatových oblastí, není v silách policie, aby uhlídala všechny objekty. 

Starost o zabezpečení těchto objektů musejí mít především jejich majitelé. 

A co vám radíme? 

 zabezpečte si rekreační objekty především certifikovanými zábrannými 

prostředky – zámky, bezpečnostní dveře, mříže, uzamykatelné okenice 

 poraďte se o zabezpečení s odborníky 

 věnujte pozornost zejména stavebním otvorům  - vstupní dveře, okna, 

verandy 

 pokud je to ve vašich možnostech, využijte elektronickou ochranu, kdy 

celý systém následně můžete „svést“ do svého mobilního telefonu 

nebo připojit na pulty centralizované ochrany soukromých 

bezpečnostních služeb 

 nechlubte se nikomu s tím, co na chatě nebo chalupě máte 

 pro případ krádeže doporučujeme pořídit si fotografie cenných věcí  

 zaznamenejte si výrobní čísla elektronických přístrojů 

 cenné věci pokud je to možné odvážejte přes zimu domů, 

nenechávejte se v opuštěných objektech 
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 chaty a chalupy nepravidelně mimo sezónu navštěvujte nebo 

požádejte sousedy, kteří žijí v blízkosti o občasnou kontrolu 

 sjednejte si odpovídající pojištění (krádež, vandalismus, požár…) 

 při pobytu na chatě a chalupě si všímejte pohybu neznámých osob  

a vozidel, případně si zaznamenejte značky aut; dnes vykradou 

souseda, zítra můžou vás a toto jsou cenné informace pro policii a její 

další šetření 

Závěrem bych ráda řekla, že pokud máte podezření nebo i jistotu, že vaše 

chata či chalupa byla vykradena, nevstupujte dovnitř a vyčkejte na příjezd 

policie. 

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ 

tisková mluvčí policie Pardubického kraje 

Zprávičky z naší školičky 

 

Podzim klepe na vrátka… 

Jako každý rok v září začíná nový školní rok. Přes 

prázdniny probíhala rekonstrukce školní jídelny  

a zázemí pro kuchařku. Z loňských předškoláků 

nám jeden zůstal s odkladem školní docházky, 

jeden odešel do přípravné třídy a dva už 

navštěvují s aktovkami první třídy. V letošním 

školním roce 2018/2019 máme tedy zapsáno 22 

dětí. Z toho 7 holčiček a 15 chlapců. 8 z těchto 

dětí jsou předškoláci, mají poslední rok 

předškolního vzdělávání povinný a budou se celý 

rok připravovat na nástup do základní školy. Čeká 

nás opět spoustu her, tvoření, cvičení, zpívání a jiných radovánek. Již tradičně 

nás bude navštěvovat divadélko JÓJO. Opět budeme vystupovat na akcích 

pořádaných OÚ Rychnov na Moravě. Dále spolupracujeme se ZŠ a MŠ 

Třebařov, s logopedkou a jinými odbornými pracovišti. Jsme zapojeni do 

projektu, který je spolufinancován Evropskou unií – PERSONÁLNÍ PODPORA  

V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Cílem projektu je posílení personální kapacity pro 

dvouleté děti, podpora profesního růstu pedagogických pracovníků, sdílení 

zkušeností s jinými mateřskými školami a prevence logopedických vad u dětí  

v MŠ. Budeme se vám takto hlásit s novinkami a fotografiemi v každém vydání 
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těchto listů. Závěrem vás chceme seznámit s nejbližšími akcemi, personálním 

obsazením a kontakty do MŠ. 

10. 10. 2018 – divadlo – Pohádka ze psí boudy 

24. 10. 2018 – zimní fotografování 

13. 12. 2018 – divadlo – Bílé přání 

Bude také slavnost světýlek, drakiáda - termíny budou upřesněny 

Personální obsazení: Jana Pekařová – ředitelka MŠ, Naděžda Kostková – třídní 

učitelka, Magdaléna Šmídová – chůva, vedoucí stravování, úklid, 

Eva Skalická – asistentka pedagoga, Věra Hlubinková – kuchařka 

Kontakty: 

Tel. MŠ 461100491, ředitelka 777256968, vedoucí stravování 774633590 

e-mail: ms@rychnovnm.cz 

Krav Maga IKF v Rychnově na Moravě 

Chcete, aby Vaše dítě mělo pohyb a naučilo se bránit? Od letošního září máte 

v naší obci možnost přihlásit své dítě na pravidelné tréninky sebeobrany. Věk 

dětí, které můžete na sebeobranu přihlásit je  10 - 14 let, v případě dobré 

fyzické zdatnosti již od 8 let, záleží na domluvě a posouzení trenéra. Děti se 

zde nenaučí jen bránit a umět se chovat v kritických situacích, ale budou si 

rozvíjet i pohybovou motoriku a svoji fyzickou kondici. 

Tréninky dětí probíhají, každé pondělí v místní tělocvičně od 17:30 do 18:30 h. 

Už druhým rokem u nás funguje sebeobrana pro dospělé, kam se mohou 

zájemci stále přihlásit. Tréninky dospělých probíhají každé pondělí od 19:00 do  

21:00 hod.  

V případě zájmu či dotazů volejte trenéra 777 033 472. 

 

 

 

 

mailto:ms@rychnovnm.cz
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Sloupek starosty 

 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi touto cestou poděkovat za Vaši důvěru v uplynulých čtyřech letech. 

Kritikům děkuji, protože i oni jsou občané naší obce a mohou do mé práce 

přinášet i dobré věci. Velké poděkování patří zaměstnancům obce, bez kterých 

bychom nebyli schopni zajistit chod obce tak, jak jsme si v posledních letech 

zvykli.  

Za pár týdnů nás čekají volby do zastupitelstva obce, a proto chci poděkovat  

i současným zastupitelům za jejich práci pro obec a podporu, kterou jsem od 

nich po celé období měl. Nebudu se pouštět do žádného hodnocení svého 

působení ve funkci starosty, toto hodnocení nechám na voličích  

v nadcházejících volbách. Jsem přesvědčen, že mám stále dost elánu i sil 

proto, abych se ucházel o přízeň voličů a byl v nově zvoleném zastupitelstvu 

obce. Poté bych se chtěl na ustavujícím jednání zastupitelstva stát znovu 

starostou naší obce a pokračovat v započaté práci. 

Dovolte mi touto formou požádat všechny oprávněné voliče, aby si udělali 

chvilku a navštívili ve dnech voleb volební místnost a svým hlasem rozhodli  

o fungování naší obce.  

V letošním roce se o post v zastupitelstvu obce uchází celkem 18 občanů, přeji 

všem co nejlepší volební výsledek. 

Naši krásné obci přeji zodpovědné a pracovité zastupitelstvo, kterému půjde 

hlavně o prospěch obce a jejich občanů. Nově zvolenému zastupitelstvu přeji 

šťastnou ruku při volbě starosty či starostky na další volební období.  

Ještě připomenu to nejzásadnější, co čeká na nové zastupitele 

v nadcházejícím období. Je rozpracována dokumentace pro výstavbu tlakové 

kanalizace, projektuje se výstavba 4 km chodníků, je rozpracována 

dokumentace pro rekonstrukci bývalé Rychty (č.p. 164), naplánována je 

výstavba dětského veřejného hřiště, je třeba dokončit přípravu nových 

stavebních parcel (včetně demolice domu č.p. 147), dokončení rekonstrukce 

mostu u č.p. 17 a údržba obecního majetku.            

Děkuji Vám, že jsem mohl být starostou obce Rychnov na Moravě  

 v období 2014 - 2018, Milan Hána.   
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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/

