
  červenec – září 2020  

Rychnovské listy 

Informace z 13. zasedání zastupitelstva  

Zasedání se konalo 27. července, zúčastnilo se ho 5 zastupitelů (Radka 

Judová, Miroslav Sekanina, Josef Henzl a Zdeněk Špičák omluveni) a žádní 

občané. 

Dotace z programu obnovy venkova 

Zastupitelstvo schválilo smlouvu o přijetí dotace ve výši 80 000 Kč, 

poskytovatelem dotace je Pardubický kraj.  
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Vklad nově vybudovaného majetku vodovodu 

Zastupitelstvo schválilo vklad nového majetku do Skupinového vodovodu 

Moravskotřebovska v celkové hodnotě 9 383 Kč. 

Rozpočet obce v roce 2020 

Starosta seznámil přítomné se stavem čerpání rozpočtu obce k 30. červnu. 

Zastupitelé obdrželi podrobný rozpis rozpočtu, včetně návrhu na úpravu 

rozpočtu prostřednictvím rozpočtového patření č. 1/2020. Plnění příjmové 

části rozpočtu je ovlivněno ekonomickou situací v republice, daňové příjmy 

jsou o 10 % nižší, než se očekávalo. Celkově jsou příjmy plněny k 30. červnu 

ze 46 %. Ve výdajové části je rozpočet plněn z 55 % u běžných výdajů a z 30 

% u investičních výdajů. Celkem jsou výdaje k 30. červnu čerpány ze 44 %.   

Rozpočtové opatření 1/2020 upravuje rozpočet obce v následujících 

kapitolách:  

• Příjmy – DPH -400 tis., prodej pozemků +595 tis., přijaté dotace 80 

tis., celkem navýšení příjmů o 275 tis. Kč. 

• Výdaje – ostatní neinvestiční výdaje +65 tis., investiční výdaje -

60 450 Kč, celkem navýšení výdajů o 4 550 Kč.  

Stav projektů, investiční výbor  

Kanalizace – probíhá územní řízení, po jeho dokončení začne projektantka 

pracovat na projektu. Dostali jsme dvě nabídky administrace projektu, dotace 

a výběru dodavatele. Výbor doporučuje po konzultaci a případném doporučení 

od starostů okolních obcí oslovit ještě další možné dodavatele a vyžádat si 

od nich srovnatelné nabídky. Územní rozhodnutí bylo vydáno 8. září. 

Kuchyně MŠ – výbor doporučuje uvolnit z rezervního fondu MŠ deset tisíc 

korun jako mimořádnou odměnu kuchařce za práci v kuchyni v době uzavření 

MŠ. Návrh byl zastupitelstvem schválen. 

Projekt přestavby MŠ – proběhlo závěrečné projednání studie, následně 

budou zahájeny práce na projektu pro stavební povolení. 

Projekt chodníky II etapa – 17. srpna byly zahájeny práce úsekem od 

obecního úřadu ke koupališti. Správa a údržba silnic počítá s úpravou povrchu 

vozovky u nových chodníků. 

Projekt půdní byty č.p. 55 – projektant předložil studii, následně vypracuje 

projekt pro stavební povolení. 

Projekt lokalita Housličky – u budovy byla nařízena demolice, která již 

probíhá. Dále probíhají práce na projektu parcel a obslužné cesty. 
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Projekt Rychta – studie je nyní na posouzení u památkářů, následně 

proběhne výběr projektanta. 

Fréza na dřevo – stroj nebyl dodán, záležitost byla předána k řešení 

právníkovi.   

Dřevodílna a vybavení – byla zakoupena terénní DESTA. U strojů od firmy 

ZOS zatím nebylo rozhodnuto o nákupu z důvodu částečné nefunkčnosti 

strojů. Budova kravínu pro budoucí dřevodílnu i související pozemky jsou 

převedeny na obec. Probíhají terénní úpravy kolem budovy, začala stavba 

plotu. K objektu bylo převezeno dřevo ze současného katru. 

Pozemkové úpravy – starosta informoval o aktuálním stavu a průběhu 

jednání sboru zástupců. 

Myslivecký rybník – v rámci komplexních pozemkových úprav je možné 

provést rekonstrukci mysliveckého rybníka, pokud bude ve vlastnictví obce. 

Rybník je v současné době vypuštěný a nefunkční. Výbor navrhuje jednat 

s mysliveckým spolkem o možnosti převodu rybníka na obec a následném 

pronájmu spolku. 

Restaurování sochy u čp. 35 – restaurátorské práce probíhají a budou 

dokončeny dle uzavřené smlouvy do 15. listopadu. 

Strategie rozvoje obce – přílohou Listů je souhrnný výsledek dotazníkové 

ankety mezi obyvateli k budoucnosti obce. 

 

Další zasedání zastupitelstva obce se bude konat ve čtvrtek 24. září od 19 

hodin a všichni občané jsou zváni, zasedání je veřejné. 

 

Bližší informace získáte přímou účastí na zasedání obecního zastupitelstva 

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

  



4 

Informace z obecního úřadu 

Volby do zastupitelstva pardubického kraje 

Ve dnech 2. a 3. října se budou konat volby do zastupitelstev krajů a 1/3 

senátu. V naší obci se bude volit do zastupitelstva pardubického kraje. Volební 

místností bude zasedací místnost OÚ Rychnov na Moravě 63. Volby se 

uskuteční v pátek 2. října od 14:00 do 22:00 a v sobotu 3. října od 8:00 

do 14:00. Volit je možné i do přenosné volební schránky, o tuto možnost je 

potřeba požádat. Vzhledem k epidemiologické situaci budou určitá omezení 

ve volební místnosti: vstup do místnosti bude možný pouze se zakrytými ústy 

a nosem, do volební místnosti budou voliči vpouštěni jednotlivě, výjimkou 

budou rodinní příslušníci. Volební místnost a její části budou dle potřeb 

dezinfikovány a prosíme tedy o trpělivost. Veškerá opatření budou pro 

ochranu voličů i volební komise. Prosíme o dodržování pokynů volební komise.     

Informace, jak je možné volit v případě karantény obdržíte na informačním 

letáku s volebními lístky.  

Věříme, že i přes nutná opatření bude volební účast důstojná. 

Děkujeme 

Výstavba chodníků v obci 

Nepřehlédnutelně probíhá výstavba chodníků ve směru od obecního úřadu 

po koupaliště. Mimo chodníků se budou řešit i autobusové zastávky, dále bude 

vedle chodníků položen nový povrch silnice, a to v šíři 1,5 m. S touto 

výstavbou jsou spojená i omezení jak v provozu na silnici, tak v přístupu 

k nemovitostem. Tato omezení jsou nezbytná pro zdárný průběh výstavby, 

a proto Vás moc prosíme o trpělivost. Odměnou za vaši trpělivost bude 

bezpečný pohyb v této části obce, nové autobusové zastávky i čekárny. 

Do konce srpna příštího roku je v plánu dokončit chodníky na horní konec 

obce a to k čp. 28, dále lávka a chodníky ve směru na Moravskou Třebovou. 

Děkujeme za vaši trpělivost     

Možnost pronájmu zasedací místnosti OÚ 

Vzhledem k uzavření hospody v naší obci připomínáme občanům možnost 

pronájmu zasedací místnosti s kuchyňkou a zázemím pro různé druhy oslav 

a rodinných setkání. Po domluvě je možný i kompletní catering.  



5 

Kulturní akce – uskutečněné akce 

27. června – Otevírání koupaliště a vítání prázdnin 

První akce tohoto roku se opravdu povedla. Množství návštěvníků nás potěšilo. 

Děkujeme všem návštěvníkům za účast a všem co se podíleli na organizaci 

a průběhu akce za jejich pomoc. 

2. srpna – Koncert „Malá nedělní hudba“ 

V kostele Sv. Mikuláše proběhl první srpnovou neděli koncert 

Moravskotřebovských hudebníků. Sešlo se kolem padesáti posluchačů, zazněla 

hudba světových autorů např. Bach, Mozart, Vangelis atd.  

29. srpna – Ukončení prázdnin 

Ukončení prázdnin se také povedlo, zajímavostí a novinkou byla projížďka 

na oslech, úspěch měla i výstavka drobného zvířectva připravená místním 

spolkem chovatelů. Na pořádání této akce se podíleli také členové hasičů 

a myslivců. Děkujeme všem návštěvníkům i pořadatelům. 
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OBEC RYCHNOV NA MORAVĚ, JIŘÍ PRUDIL A LUBOŠ POSPÍŠIL 

 

VÁS ZVOU NA BESEDU 

 

75 LET OD SKONČENÍ NEJVĚTŠÍHO KONFLIKTU 
V DĚJINÁCH A KOMPLETNÍ VÝMĚNY OBYVATEL 

NAŠÍ OBCE V POVÁLEČNÝCH LETECH 

 

SHLÉDNETE TAKÉ POZŮSTALOST PO POSLEDNÍM NĚMECKÉM OBECNÍM 

VARHANÍKOVI FRANTZI RICHTROVI, NALEZENOU V KOSTELE, DOKLÁDAJÍCÍ 

BOHATOU HUDEBNÍ HISTORII NEJEN KOSTELNÍ HUDBY. BUDE VYSTAVEN 

I „RYCHNOVSKÝ POKLAD“, NALEZENÝ TAMTÉŽ. 

 

DNE 28. září 2020 

OD 13:00 

V ZASEDACÍ SÍNI OBECNÍHO ÚŘADU 
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Střípky Rychnovské historie 5 

Tentokrát něco o vyhlášeném kostelním orchestru a varhaní hudbě. 

První varhany po stavbě nového kostela prý byly postaveny v r. 1730, což asi 

není pravda. Záznam o stavbě varhan je z r. 1757, kdy je postavil varhaník 

z Libavé, Johann Georg Schwarz. Z těchto nejstarších varhan se zachoval 

do dneška pouze hrací stůl a nádherná varhaní skříň. Tyto varhany vydržely 

v provozu do r. 1796, kdy byla nutná jejich oprava a úprava Kralickým 

varhaníkem Ferdinandem Wintrem. Další opravy proběhly v letech 1821 

a 1842. 

V roce 1891 byly varhany už v tak dezolátním stavu, že bylo rozhodnuto 

postavit úplně nové. Vybrána byla firma Brauner z Uničova a ta je postavila 

za 970 zl.  

Zatím poslední varhany v Rychnově postavila firma Rieger v roce 1932 a ze 

starých ponechala pouze nádhernou skříň a prospektové píšťaly v positivu, 

který zůstal němý. 

O Rychnovské varhany se odedávna staral a hrál na ně, nejčastěji vrchní učitel 

místní školy. Nejstarším prokázaným učitelem v obci byl Franz Rotter, který tu 

působil až do své smrti v r. 1753. 

Poté byl do funkce vybrán bývalý varhaník ve Šternberku Ferdinand Johann 

Kühn. Od roku 1788 je též varhaníkovi vyplácena skromná částka 45 kr. 

na podporu figurální hudby. V padesátých letech tu o varhany pečuje učitel 

Johann Lerch a po něm nadučitel Johann Wittman. Ten v r. 1884 na svou 

funkci rezignuje pro své povinnosti ve škole. 

Do roku 1945 povinnosti varhaníka zastává Franz Richter z č.p. 44, který pod 

taktovkou Eduarda Deutsche hraje na varhany v kostelním orchestru. Díky 

němu se též zachoval „Rychnovský poklad“, nalezený nedávno v rozbité skříni 

v kostele, v podobě nespočtu partitur a písemností obecních varhaníků, 

svědčící o vysoké úrovni kostelní hudby. 
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razítko Johanna Wittmana podpis a razítko Franze Richtra 

 

Jiří Prudil, Luboš Pospíšil 

Hospoda Na Hranici 

Vážení zákazníci, občané obce, 

k poslednímu dni měsíce srpna naše hospoda po 15 letech ukončila svůj 

provoz. Během tohoto období jsme zažili spoustu situací, které potkávají asi 

každou vesnickou hospodu. A nikdy jsem si nemyslel, že bude situace natolik 

vážná, abychom se rozhodli zavřít. První ránou byl zákaz kouření, a tou 

poslední a rozhodující byl tento rok a s ním spojené nucené zavření. 

V posledních letech se jednalo spíše o neziskovou organizaci a provoz jsme 

drželi jen díky obětavé práci personálu v seniorském věku a také s vědomím, 

že v obci žádná jiná hospoda není. Zákazníci ubývali, a když jsme museli 

na jaře zavřít, tak jsme řešili, zda znovu vůbec otevřít. Měli jsme pocit, že si 

po zrušení všech omezení najdou zákazníci cestu a hospoda bude schopna 

provozu. Bohužel se tak nestalo a před námi bylo rozhodnutí, zda provoz 

dotovat anebo zavřít. Rozhodli jsme se trápení ukončit a po dlouhých letech 

hospodu zavřít. Děkujeme všem našim zákazníkům za jejich dlouholetou 

důvěru a přejeme jim hodně zdraví, štěstí a úspěchů.    

Milan Hána ml., Milan Hána st. a další členové rodiny      
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Zprávičky z naší školičky 
Máme tu září a s ním opět začíná nový školní rok. Z loňských předškoláků nám 

dva zůstali s odkladem školní docházky a ostatní už navštěvují s aktovkami 

první třídy. 

V letošním školním roce 2020/2021 máme zapsáno 23 dětí. Z toho 10 holčiček 

a 13 chlapců. 5 z těchto dětí jsou předškoláci, mají poslední rok předškolního 

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

školy. 

Máme rozpracovaný projekt na rozšíření kapacity MŠ. Doufáme, že se zadaří 

a co nejdříve bude možné přijímat více dětí do nových moderních tříd. 

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

tradičně nás budou navštěvovat divadélko JÓJO. Také 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 poskytnutí 

dočasné personální podpory a podpoření profesního růstu pedagogických 

pracovníků pomocí průběžného sebevzdělávání v rámci získávání dovedností, 

znalostí a kompetencí v polytechnické oblasti. 

Věříme, že letošní školní rok proběhne bez koronavirových a jiných komplikací 

a budeme si moci užívat všechny akce a aktivity, na které jsme byli zvyklí. 

Budeme se vám takto hlásit s novinkami a fotografiemi v každém vydání 

těchto listů. Závěrem vás chceme seznámit s nejbližšími akcemi, personálním 

obsazením a kontakty do MŠ. 

 

Akce: 

22. září – divadlo – Pohádka z lesní školky 

10. listopadu – zimní fotografování 

26. listopadu – divadlo – O dvanácti měsíčkách 

Bude také slavnost světýlek, drakiáda... Termíny budou upřesněny. 

V prosinci také Mikuláš v MŠ, vystoupení při rozsvěcení stromu, besídka v MŠ. 
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Vizualizace interiéru MŠ ze studie přestavby 

 

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 školní jídelny, kuchařka 

Monika Burdová - kuchařka 

Kontakty: 

tel. MŠ   461 100 491 

  777 256 968 – ředitelka 

  732 305 020 – vedoucí stravování 

e-mail:  ms@rychnovnm.cz  
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Chybí vám teplé jídlo? 

Nemáte čas na jeho přípravu? 
 

Školní jídelna 

při MATEŘSKÉ ŠKOLE RYCHNOV NA MORAVĚ 
 

Nabízí výhodnou možnost levného, kvalitního, chutného obědového menu 

z čerstvých surovin nejen našim dětem a zaměstnancům, ale také VÁM – 

VŠEM OBČANŮM, SENIORŮM, FIRMÁM, ZAMĚSTNA NCŮM naší obce. 

  

 

Obědové menu se skládá z: 

• Polévky 

• Hlavního jídla 

• Salátu, kompotu 

 

Oběd můžete sníst přímo ve školní 

jídelně, odnést si ho ve vlastním 

jídlonosiči, případně si ho nechat dovézt 

domů. Bližší informace a nahlášení 

zájemců o obědy volejte na telefonní 

čísla: 

777 256 968 ředitelka MŠ 

732 305 020 vedoucí jídelny



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 

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, délka 4 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  
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