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 Březen 2015    

Rychnovské listy 

 

Informace z 3. zasedání zastupitelstva 

Zasedání dne 16. února 2015 se zúčastnilo 9 zastupitelů a 12 občanů. 

Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce 

Byla schválena změna jednacího řádu zastupitelstva obce, která umožňuje 

zasílání podkladových materiálů pro zastupitelstvo i v elektronické podobě. 

Dotace na výsadbu v obci 

Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na výsadbu zeleně v obci 

z prostředků SFŽP. Zvažuje se výsadba převážně ovocných stromů 

a okrasných keřů v lokalitách: náves, okolí hřbitova, park u obchodu, pod 

koupalištěm a případně pod ubytovnou. Opětovná žádost o dotaci od ČEZu na 

výsadbu stromů v extravilánu obce nebyla poskytovatelem schválena. 

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 

Autobusová zastávka 

Vážení spoluobčané,  

informujeme Vás o tom, že od pondělí 16. března zastavuje autobus na 

spodním konci obce ve směru na Lanškroun na nové autobusové zastávce.  

Ve směru na Moravskou Třebovou je nadále využívána stávající autobusová 

zastávka.  

Diakonie Broumov 

Občanské sdružení Diakonie Broumov opět pořádá sbírku použitého ošacení. 

Sbírka se v naší obci koná 13. - 17. dubna 2015. Sběrné místo je na obecním 

úřadě, kam můžete v tomto termínu donést téměř vše, co je pro Vás již 

nepotřebné a přitom by mohlo posloužit někomu jinému (oblečení, obuv, 

lůžkoviny, látky, hračky aj.) 

Vyplácení příspěvku na jízdné pro žáky ZŠ 

Upozorňujeme rodiče dětí dojíždějících do základních škol, kteří si ještě 

nevyzvedli příspěvek na dopravu za období 9-12/2014, aby tak učinili v úřední 

dny v kanceláři OÚ. 

Vyhodnocení sběru papíru za rok 2014 

Do sběru papíru se v roce 2014 zapojilo 20 domácností v obci. Občané 

nasbírali celkem 3.520 kg papíru.  

Podle pravidel pro sběr papíru obdrží každá domácnost 0,50 Kč za odevzdaný 

kilogram a nejlepších pět také bonusovou odměnu (1. Petrovi č. p. 211; 2. 

Koškovi č. p. 192; 3. MŠ; 4. Pospíšilovi č. p. 202; 5. Vaškovi č. p. 47). Peníze 

bude možné si vyzvednout do konce března v kanceláři OÚ. Nevyzvednuté 

peníze budou začátkem měsíce dubna předány MŠ.  

Pro rok 2015 platí pro sběr papíru stejná pravidla.  
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Kulturní akce a dění v obci 

5. dubna - Boží hod velikonoční, mše svatá od 9:30 hod. 

Velikonoční koncert Rychnovského pěveckého sboru pod vedením Tamary 

Mengrové 

 - Monika Rašková - Sonáta g moll. 4 věty, flétna (Martino Bitti 1655 - 1743) 

 - Monika Rašková - Ave Maria, flétna (Johann Sebastian Bach) 

 - Pěvecký sbor - Per Crucem, kanon 

 - Pěvecký sbor - Ave Maria (Giulio Caccini), Monika Rašková - flétna                                  

Tamara Mengrová - klavírní doprovod u všech vystoupení 

6. dubna - Velikonoční pondělí 

11. dubna - Prezentace z historie obce - zasedačka OÚ 

Promítání historických fotografií a povídání o historii obce proběhne od 16,00 

hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zveme všechny občany. Opět 

budete moci využít pro dopravu na tuto akci obecní dodávku. Odjezd ze 

zastávky Rychnov - horní bude v 15,30 a ze zastávky Rychnov - dolní v 15,45. 

18. dubna - Pálení čarodějnic - Myslivecká chata od 15:00  

Myslivecký spolek Vás srdečně zve na každoroční pálení čarodějnic 

18. dubna – Aprílový bál – základní škola Třebařov 

Tradiční školní akce v netradičním termínu. 

30. dubna - Pálení čarodějnic - koupaliště 

SDH zve všechny občany na tradiční akci v tradiční čas  

8. května - Rychnovský šlapák - koupaliště 

15. května - Den matek - zasedačka OÚ 

30. května - Dětský den - koupaliště 

13.  června - Oslava 650 let obce - setkání rodáků 

27. června - Otevírání koupaliště a vítání prázdnin  

BRKO v naší obci 

Biologicky Rozložitelný Komunální Odpad - odpad ze zahrad, kuchyňský 

odpad rostlinného původu. 
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Od 1. ledna tohoto roku vešla v platnost novela zákona o odpadech 

229/2014 Sb. a prováděcí vyhláška 321/2014 Sb. Tyto dvě zákonné normy 

ukládají obci povinnost třídit složky komunálního odpadu. Hlavním úmyslem 

zákonodárců bylo třídit složky komunálního odpadu na několik komodit, tak 

aby se výrazně snížilo skládkování. Likvidace recyklovatelných a využitelných 

složek komunálního odpadu skládkováním by měla být ukončena v roce 2023. 

Proto je nutno již nyní přistoupit k důkladnému třídění odpadu. 

Co je v naší obci již samozřejmostí, je sběrný dvůr, prostřednictvím kterého 

dochází ke třídění komodit dle zákonného nařízení. Ve sběrném dvoře je 

možno ukládat veškerý komunální i velkoobjemový odpad. V současné době je 

díky sběrnému dvoru tříděn nebezpečný odpad, papír a kov. Do nádob 

rozmístěných po obci je možno ukládat sklo a poslední tradiční komoditou jsou 

plasty, které svážíme každé pondělí a následně třídíme na PET lahve, igelity, 

nápojové kartony a ostatní plast. U výše uvedených komodit je obec povinna 

zajistit občanům po celý rok možnost alespoň jednou týdně uložit zmíněný 

odpad. 

A nyní se dostáváme k novince v likvidaci odpadu „BRKO“. Nejde snad ani o 

novinku tohoto tipu odpadu a o jeho likvidaci jako takovou, to se snažíme již 

několik let občanům nabízet. Jde o to, že zákonodárci svým nařízením praví, 

že obec je původcem biologicky rozložitelného odpadu vzniklého na svém 

území a že je povinna občanům umožnit ukládání tohoto odpadu a následně je 

povinna zajistit likvidaci odbornou firmou. Povinnost zajištění možnosti uložení 

odpadu je obci stanovena v době od 1. dubna do 31. října běžného roku. Pro 

splnění této povinnosti budou sloužit dva kontejnery v obci a kontejner ve 

sběrném dvoře. Jeden z uvedených kontejnerů bude na vrchním konci obce 

v místě točny autobusu, ten druhý za „Housličkama“. 

BRKO, které bude možno ukládat do kontejnerů: 

- odpad ze zahrad - tráva, listí, haluze, rostliny apod. 

- kuchyňský odpad - odpad z kuchyní pouze rostlinného původu 

(slupky, ovoce, zelenina, zbytky jídel rostlinného původu) 

Pro likvidaci běžného biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad i domácnosti 

je vhodné použít i domácí kompostér. Při domácím kompostování se šetří 

finanční prostředky, které by se mohly promítnout do ceny poplatku za KO 

v budoucnu. 
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Skládky v obci 

V obci není žádná povolená legální skládka jakéhokoliv odpadu. V obci máme 

fungující sběrný dvůr, který je k dispozici celoročně každou sobotu v době od 

9:00 do 12:00 a je zde možno ukládat veškerý odpad vyprodukovaný občany 

naší obce. Pokud někomu nevyhovuje provozní doba sběrného dvora, je zde 

možnost domluvy na jiném termínu (v pracovním týdnu v době od 7:00 do 

15:30), nabízíme i možnost odvezení odpadu od vašeho domu na sběrný dvůr. 

Prostřednictvím zaměstnanců obce se snažíme o udržování veřejného 

prostranství a uklizený vzhled naší obce, jedná se o úklid a údržbu veřejně 

přístupných prostor v zastavěné části obce, hřbitov, příkopy atd. Dále se 

snažíme udržovat v pořádku i obecní pozemky mimo zastavěnou část obce. 

Co bohužel není v našich silách, je uhlídat vytváření nelegálních skládek na 

soukromých pozemcích. Jde o skládky vytvářené bez vědomí vlastníka. Tento 

druh skládek je tvořen na odlehlých místech, někdy však na místech, kde se 

v minulosti skládky nesmyslně tvořily. Nejhorší jsou skládky tvořené přímo 

v obci v okolí obydlí, zde je to převážně likvidace odpadu způsobem až 

odporným a to sypáním na břehy potoka. Převážně se jedná o odpad ze 

zahrad, který bude možné ukládat do kontejnerů. Stavební odpad není také 

výjimkou. Opravdu si myslíte, že břeh potoka zpevníte stavební sutí, pískem, 

trávou či hlínou? Odpady můžete ukládat do již zmíněných nádob nebo na 

sběrný dvůr v obci. 

Při všech službách, které občanům obce nabízíme je zarážející, jak se někteří 

občané chovají bezohledně a zamořují životní prostředí. Evidujeme i situace 

kdy naši občané vytvářejí černé skládky v katastru sousedních obcí (Mladějov, 

Žichlínek a Třebařov). Domníváte se, že když odpad zavezete na katastr jiné 

obce, tak důstojně udržujete pořádek ve své obci? Co nemůžeme vyčítat 

žádnému z našich občanů je odpad tvořený projíždějícími a to převážně na 

Radišovském kopci. Toto bohužel není jak ovlivnit a obec několikrát v roce 

zajišťuje úklid tohoto odpadu. 

Náklady na likvidaci těchto skládek odhadujeme pro tento rok na 28.000,- Kč. 

Za to bychom pořídili třeba nový hrací prvek na dětské hřiště. 

Vyzýváme Vás: likvidujte odpad ekologickým způsobem! 
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Obrázky do Listů a na web 

Vyzýváme rychnovské děti k nakreslení obrázků souvisejících nějak s naší obcí, 

aktuálním děním v obci, letošním výročím nebo s ročním obdobím či svátkem. 

Ty nejlepší obrázky uveřejníme v tomto listu a použijeme je i ke zpestření 

obsahu obecního webu nebo pro další účely. Pokud se obrázků sejde více, 

určitě je při vhodné příležitosti i někde vystavíme. 

650 let obce - první nahlédnutí do kroniky 

Osídlení kraje 

Archeologové mají zato, že krajina kolem Rychnova byla osídlena lidem dávno 

před počátkem našeho letopočtu. Pohanští národové, ať to byli Keltové či 

Germáni, uctívali prý svá božstva na dnešním Rychnovském kopci. Na 

východním úpatí tohoto vrchu našel v r. 1901 lichtensteinský hajný při orání 

kamennou motyčku s kulatým otvorem. Nalézá se v lichtensteinském muzeu v 

Úsově. Jeho odlitek je v museu moravskotřebovském. Podobné nálezy v okolí 

svědčí o raném osídlení kraje. 

Historické osídlení 

Krajina kolem Moravské Třebové zůstala až do 13. století řídce osídlena. V té 

době se vinul podél českomoravských hranic široký pohraniční hvozd, který byl 

přirozenou ochranou úrodným nížinám Hané a Malé Hané. Ještě ve 12. století 

bylo zakázáno mýcení těchto lesů. Proto do nich pronikali osadníci jen údolími 

kolem potoků z úrodnějších jižních krajů. Prvně byly lesem prosekávány 

soumarské obchodní cesty, vedoucí z Olomouce ku Praze. 

Čilejší ruch zavládl v těchto končinách teprve za vlády krále Václava II., který 

daroval celý tento lesnatý kraj za věrné služby českému velmoži Borešovi z 

Oseka (1284-1276), který se později psal 

"z Rýzmburku". Boreš se hned pustil do osídlování kraje německými kolonisty. 

Byli to lidé ze středního Německa, z Falce a Pomohaní. Tito kolonisté pak sice 

převládli nad původním českým lidem, ale český živel potlačen nebyl. 

Po založení vsi se stal její zakladatel (lokátor) za svou zakladatelskou činnost 

majitelem rychty, k níž patřilo několik lánů polí a různá práva 

(soudní,podnikatelská,obchodní apod). Každý z kolonistů obdržel k dědičnému 

užívání lán pole. 
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Založení Rychnova 

Kdy byla nejstarší ves Rychnov založena, kým a za jakých okolností, zůstane 

patrně nevysvětleno pro nedostatek dějepisných pramenů. 

Rok 1365 

V zachovaných listinách je o existenci Rychnova poprvé zmínka v roce 1365. 

V tomto roce prodával třebovské panství jeho majitel Jindřich mladší z Lipé 

markraběti Janovi, synu českého krále Karla IV., za 800 střírných marek (1 

marka = 233.8 grošů). V kupní listině je psáno, že k třebovskému panství patří 

(kromě Trnávky a Jevíčka) mimo jiné dědiny také ves Rychnov (psáno 

Reichenau). Je tedy nepochybné, že uprostřed 14. století Rychnov již existoval 

jako osídlená ves. Z toho lze soudit, že byl založen dávno předtím. Má se zato, 

že Rychnov byl založen německými kolonisty v letech osídlovacího působení 

obratného Boreše z Oseka (Rýzmburka) někdy ve druhé polovině 13. století. 

Rok 1391 

Markrabě Jan nezůstal majitelem jmenovaného panství dlouho. Již v roce 1391 

odkazuje třebovský majetek se všemi právy a patronáty Heroldu z Kunštátu. V 

postupní listině se vyjmenovávají postoupené lesy. Mezi nimi je jmenován les 

tak zvaný "Rychnovski", t.j. rychnovský. 

Rok 1408 

Ves Rychnov dostává od pánů z Kunštátu "právo odúmrti" t.j. právo, aby 

každý osadník mohl odkazovat svůj majetek poslední vůlí. Znamenalo to na tu 

dobu značnou výsadu. Podle dosavadního zákupního práva vlastnil osadník 

svůj majetek jen v dědičném nájmu. Nebylo-li dědiců, připadl majetek 

vrchnosti. Po nabytí práva odúmrti směl osadník majetek prodat nebo odkázat 

dědicům. Za toto právo se ovšem vrchnosti platilo. Rychnovská fara dostala 

právo odúmrti až v roce 1509. 

Rok 1410 

Podle mínění vlastivědných pracovníků Czerného a Fritsche existovali původně 

dvě osady (vsi) pod názvy Horní Rychnov a Dolní Rychnov (Ober Reichenau a 

Unter Reichenau), které byly později sloučeny v jednu obec i později si obě 

části udržely po jistou dobu určitou samostatnost. Svědčí o tom listina z roku 

1549, jak bude dále uvedeno. 
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V roce 1410 se připomíná v Rychnově existence dědičné rychty. 

Rok 1541 

V tomto roce bylo město Moravská Třebová postiženo tak zhoubným požárem, 

že zůstalo zachráněno jen málo domů na okraji města. Tehdy přispěchala ves 

Rychnov ubohým měšťanům na pomoc. Ke zmírnění ztrát jim věnovala 180 

zlatých. 

Rok 1549 

Zachovaný česky psaný zápis, výkaz daní pro panství Třebovou obsahuje 

zmínku o Rychnově. Předepsány jsou daně: 

"Rychnov horní konec 7 kop 28 grošů, Rychnov dolní konec 6 1/2 kopy, 28 1/2 

grošů a rychtář 1/2 kopy." 

Okolnost, že rychtář je připsán k dolnímu konci, svědčila by o tom, že hranice 

mezi oběma konci probíhala západně od silničního ohbí, kdežto nyní se 

považují rychta, kostel a národní škola na horním konci obce. Dnes je 

rozhráním obou částí obce kříž před domem č.p. 73(Hospoda na Hranici). 

Rok 1550 

V letech náboženské reformace setrvával majitel třebovského panství Ladislav 

z Boskovic při katolické víře. Jeho syn Kryštof však reformační vlně neodolal a 

v roce 1550 přestoupil na evangelictví. Hned nato prováděl reformaci na 

celém panství a na fary dosazoval německé evangelické duchovní. Tak se 

stalo, že rychnovská fara se stala evangelickou v čele s pastorem. 

Rok 1570 

Zaznamenáno je, že v tom roce je v Rychnově pivovar, který postavili 

třebovští občané, mající právo vařit pivo. Tento fakt nasvědčuje čilému 

hospodářskému ruchu a zámožnosti občanů. 

Rok 1580 

V tomto roce jsou v Rychnově uváděny: 8 hospod, 2 mlýny, 4 kupci a 6 

menších obchodů. 
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Rok 1622 

Jedním důsledkem nešťastné bitvy na Bílé hoře v r. 1620 bylo násilné 

provádění protireformace. Na Moravě ji prováděl kardinál Ditrichtein. Stalo se 

pak, že v r. 1622 byla luteránská fara v Rychnově zrušena a že tam byl 

dosazen opět katolický duchovní. 

Rok 1701 

Postavena byla první školní budova v Rychnově. Bližší okolnosti nejsou známy. 

Soudí se, že to byl dřevěný sroubený dům, v němž kromě místnosti pro učitele 

byla jedna světnice k účelům vyučování. Učitelem zde byl tehdy Wenzel 

Hobler. 

V tomto roce byla založena matrika. 

Sloupek starosty 

Vážení spoluobčané, 

před pár dny jsme mohli zaznamenat příchod prvního jarního dne v letošním 

roce. Tímto dnem jsou neoficiálně zahájeny urputné práce na zahrádkách i 

zahradách. Po prvotní údržbě a probuzení země ze zimního spánku přijde na 

řadu každoroční hrabání a pálení trávy či listí, ti troufalejší dokonce budou 

vypalovat celé louky. Připomeňme si proto zákonná opatření, která řeší pálení 

suchého rostlinného odpadu. Na otevřených ohništích, zahradních krbech 

nebo otevřených grilovacích zařízeních lze podle zákona pálit pouze dřevo, 

dřevěné uhlí a suché rostlinné materiály. Plošné vypalování je zakázáno. Než 

přikročíte k pálení, seznamte se důkladně s článkem v těchto listech „BRKO 

v naší obci“.   

Jarní čas některé občany zajisté vyprovokuje k celkovému úklidu okolí i 

vnitřních částí domu. U tohoto odpadu se bude v převážné části jednat o 

směsný komunální odpad a ten jsme připraveni přijmout na sběrném dvoře. 

Pokud nemáte možnost odvést svůj odpad na sběrný dvůr tak mě kontaktujte 

a odvezení odpadu zajistí obecní zaměstnanci. Věřte, že budu radši, když mě 

požádáte o odvoz odpadu, než když jej zapálíte na zahradě a nebo odvezete 

na černou skládku. Děkuji za spolupráci při udržování pořádku. 

Nyní mi dovolte zmínit některé práce prováděné zaměstnanci obce v letošním 

roce. V zimním období byla práce zaměstnanců směřována především na lesní 

hospodářství. Byly prováděny prořezávky lesních porostů, čištění a příprava 
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pro obnovu lesních cest. Prořezávky se dočkala i dolní část areálu koupaliště, 

kde došlo k zásahu na nežádoucích porostech a tím i k přípravě na plánovanou 

výsadbu nových stromů. Došlo ke zbourání nepoužívané zděné čerpací stanice 

pod koupalištěm a nefunkčních převlékáren na koupališti. Usazena byla nová 

plastová jímka pro sociální zázemí koupaliště. V nadcházejících týdnech nás 

čeká nelehký úkol rozvézt občanům palivové dříví, což při současném počtu 

zájemců o palivo (v pořadníku je zapsáno 75 domácností) nebude jednoduché. 

I přes tak velký zájem je mým cílem dopravit většinu paliva občanům ještě 

před zahájením údržby travních porostů v obci. Proto, aby bylo možné zajistit 

palivové dříví, ale i údržbu obce, je potřebná pracovní síla. Hlavním motorem 

prací v obci jsou bezesporu pracovníci VPP - přes zimu jsem poskytnul 

zaměstnání u obce celkem 11 pracovníkům. Tito pracovníci mají smlouvy na 

dobu určitou a to do 31. 03. 2015. 

I v tomto roce bude obec využívat možnosti příspěvku na mzdové náklady 

pracovníků VPP, příspěvek bude poskytovat úřad práce ve 100procentní výši. 

První letošní pracovníci nastoupili 1. března. Pro tento nástupní termín bylo 

obcí vypsáno 16 volných pracovních míst, schváleno bylo vytvoření 15 

pracovních míst, přičemž na plný úvazek bylo schváleno 8 pracovních míst a 

na poloviční úvazek 7 pracovních míst. Úřad práce doporučil vhodné uchazeče 

o zaměstnání a těm byla nabídnuta práce. Bohužel práci odmítli 2 pracovníci 

určení na plný úvazek a 4 pracovníci na částečný úvazek. S těmito uchazeči 

bylo úřadem práce zahájeno řízení o sankčním vyřazení z evidence. Pro nástup 

v dubnu je obcí požadována náhrada za pracovníky, kteří nenastoupili a dále 

navýšení o 4 pracovníky na plný úvazek. 

Díky většímu počtu zaměstnanců jsem schopný nabídnout občanům obce 

jejich služby. Pracovníky si můžete najmout prostřednictvím obce na 

různorodé práce. Jako příklad uvedu práce, o které občané projevili zájem již 

v tomto roce. Řezání a štípání dříví, přesazování stromků, jarní údržba 

zahrady, výkop vodovodní přípojky, odvodnění domu, oplocení zahrady atd. 

A teď to nejlepší z této služby občanům, cena za uvedené služby. Pokud se 

jedná o práce, při kterých není třeba motorové nářadí (toto je řešeno ceníkem 

služeb) a zaměstnanci tedy pracují pouze s ručním nářadím, je cena za hodinu 

práce jednoho pracovníka 20,- Kč. Tato cena má sloužit jako motivace občanů 

k využití této nabídky služeb, rozhodně se tato částka nerovná částce 

vyplacené pracovníkům na jejich plat (zákonem stanovená minimální mzda či 
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plat je pro rok 2015 ve výši 55,- Kč/ hodinu). Samozřejmostí zůstávají práce 

nabízené v tabulce na poslední stránce listů.         

Plán oslav 650 let od první písemné zmínky o obci získává obrysy. První akce, 

která se bude konat již v duchu „650“, bude tradiční Rychnovský šlapák, kde 

se pokusíme připravit všem účastníkům příjemnou a nevšední procházku po 

Rychnovském kopci. Hlavními dny oslav budou sobota 13. a sobota 27. 

června, kdy se v areálu koupaliště uskuteční opravdové oslavy tohoto 

významného výročí. Hlavními hosty 13. června budou Karel Bláha a Jiří 

Krampol s vystoupením „Nikdo není dokonalý na cestách“. Tento den bude 

zakončen zábavou za doprovodu rockové skupiny Modrý Mauricius. 

Na 27. června se připravuje také zajímavý program včetně her pro děti a 

samozřejmě zahájení letošního provozu koupaliště. Jako vyvrcholení večera 

pro vás bude připraven koncert skupiny Lokomotiva s Petrem Vondráčkem. 

Těšíme se na hojnou účast a také dobré počasí. Seznam již zajištěných 

vystoupení můžete sledovat na webu obce v sekci kalendář akcí. 

Na závěr mi dovolte popřát Všem pěkné Velikonoční pondělí, ženám přeji 

vlídné zacházení a mužům úspěšný návrat domů.  

Milan Hána 

starosta obce 

Příspěvky občanů  

Zamyšlení od P.ThMgr. Karla Macků 

Mám dost času, Pane 

Vyšel jsem, Pane, venku se lidé procházeli. 

Chodili sem a tam, procházeli se, pospíchali, běhali.  

Jezdila kola, jezdila auta, jezdila nákladní auta.Ulice se hýbala, město se hýbalo, celý 

svět se hýbal. 

Běhali, aby neztratili čas, honili se za časem, aby dohnali čas, aby získali čas... 

Nashledanou, pane, omluvte mě, nemám čas.  

Vrátím se, nemohu čekat, nemám čas. 

Končím tento dopis, nemám čas.  

Rád bych vám pomohl, ale nemám čas. 

Nemohu přijmout pozvání, nemám čas. 

Nemohu přemýšlet, číst, jsem na roztrhání, nemám čas. 

Rád bych se modlil, ale nemám čas. 
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Ty to chápeš, Pane, že nemají čas.  

Dítě si hraje a nemá teď čas...později... 

Školák musí dokončit domácí úkoly, nemá čas...později... 

Student má školu a tak mnoho práce, nemá čas...později... 

Mladý muž se musí věnovat sportu, nemá čas...později... 

Novomanžel se musí starat o zařízení bytu, nemá čas...později... 

Otec rodiny se musí věnovat dětem, nemá čas...později... 

Dědeček a babička musí hlídat vnoučata, nemají čas...později... 

Nemocní...mají hodně starostí, nemají čas...později... 

Umírající...nemají... -  už je pozdě!... už nemají čas! 

Tak se lidé honí za časem, Pane. 

Tráví svůj život v běhu, štváni spěchem, přepjatí, předření, pobláznění, přepracovaní, 

a nikdy nikam nepřijdou, schází jim čas, přes všechno jejich úsilí schází jim čas, 

dokonce jim schází mnoho času. 

Pane, ty jsi se asi spletl ve svých výpočtech. Je v nich jedna všeobecná chyba: 

hodiny jsou příliš krátké, dny jsou příliš krátké, život je příliš krátký. 

Ty, jenž žiješ mimo čas, Pane, ty se usmíváš při pohledu na nás, jak zápasíme s 

časem. 

A ty víš, co děláš.  

Ty se nemýlíš, když určuješ čas lidem.  

Ty dáváš každému potřebný čas, aby mohl vykonat, co od něho žádáš. 

Ale nesmí se čas ztrácet, časem mrhat, čas zabíjet... 

Protože čas je tvůj dar pro nás, ale dar pomíjející. Dar, který se nemůže uskladnit. 

Pane, já mám čas. 

Všechen můj čas mi patří, všechen čas, který ty mi dopřáváš, 

léta mého života, dny mých roků, hodiny mých dnů, všechny mi náležejí. 

Mou povinností je dát jim náplň pokojně a klidně, ale naplnit je úplně až po okraj, 

abych ti je mohl nabídnout a abys ty proměnil jejich vodu bez chuti ve výborné víno, 

jako kdysi v Káně jsi ji proměnil pro svatebčany. 

Neprosím tě dnes večer, Pane, abys mi dopřál času vykonat to nebo ono. 

Prosím tě o milost, abych uměl vykonat svědomitě, co ode mě žádáš, a v čase, který 

mi dopřáváš. 

Michel Quoist ze sbírky Setkání 
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Nabídka služeb občanům 

Mulčování malotraktorem 150,- / hod 

Štěpkování větví 150,- / hod 

Práce s křovinořezem 150,- / hod 

Práce s motorovou pilou 150,- / hod 

Práce s motorovou sekačkou 

Práce tlakovým čističem 

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 

 

Ostatní práce dle požadavků občanů, cena 20,- Kč/hod. 

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 
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