
 březen 2016  

Rychnovské listy 

 

Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný, 

nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, 

slepička vám snese jiný, 

za kamny v koutku, 

na vrbovým proutku, 

proutek se ohýbá, 

vajíčko se kolíbá, 

proutek se zláme, 

slepička z něj spadne. 

Vajíčko se odkoulí 

do strejčkovy stodoly, 

vajíčko křáp, slepička kdák, 

panímámo, máte mi ho dát! 

Hody, hody zdravíčko, 

dejte klukům vajíčko, 

na pomlázku mašli, 

že k Vám cestu našli. 

 

                                                                

                                                                                

Lidové pranostiky březen - duben 

 Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude mrazů po velikonocích 

 V březnu prach a v dubnu bláto, sedlákovi roste zlato 

 Kolikátého dubna zasadíš stromek, tolikátého roku ponese ovoce 

 Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí  
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Informace z 11. zasedání zastupitelstva 

Zasedání dne 24. února se zúčastnilo 8 zastupitelů (omluven Šnajdr) a  

14 občanů. 

Zpráva finančního výboru 

Předsedkyně finančního výboru seznámila přítomné s výsledky dvou 

provedených kontrol. Při provedených kontrolách nebylo zjištěno žádné 

pochybení. 

Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2015 

Inventarizace majetku obce byla provedena v souladu se zákony a její 

výsledek byl zastupitelstvem schválen. Inventarizační komise doporučila 

odepsat majetek v celkové výši 102 026,50 Kč. Jedná se o majetek vypůjčený 

MŠ, který již dosloužil. 

Výsledek místního referenda 

Zastupitelstvo přijalo výsledek referenda konaného dne 20. února 2016. 

Referenda se zúčastnilo 306 z celkového počtu 489 oprávněných osob, 

platných hlasů bylo 305, počet hlasů pro „ANO“ bylo 226, počet hlasů pro 

„NE“ bylo 79. Výsledek referenda je platný a závazný. Z tohoto důvodu 

zastupitelstvo pověřilo starostu obce k oslovení projektanta.  

Žádost o souhlas s použitím obecního symbolu 

Zastupitelé vyslovili souhlas s použitím obecního znaku pro okresní sdružení 

hasičů Svitavy. Toto sdružení umístí obecní znak na připravovaný prapor OSH 

Svitavy.  

Konkursní řízení MŠ 

Starosta seznámil přítomné s vypsáním konkursu na místo ředitele/ředitelky 

MŠ. Konkurs byl vyhlášen poté, co současná ředitelka podala k 31. březnu 

2016 výpověď. Nový ředitel/ředitelka bude jmenován/a do funkce 01. srpna 

2016. 

 

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 

Inzerce 

Nabízíme občanům obce bezplatné zveřejnění inzerátu v Rychnovských listech 

a na webu obce. V případě zájmu kontaktujte OÚ. 

Prodám 2 kohouty  

k vidění i vyzvednutí u Olosových - Mazancových, stáří 5 měsíců, z domácího 

chovu, barva kropenatá a bílá, vhodné pro chov, cena 100,- Kč/ ks. 

 

Brigáda koupaliště 

Obec Rychnov na Moravě nabízí letní brigádu - obsluha kiosku koupaliště. 

Zájemci se mohou hlásit v kanceláři OÚ do 29. dubna 2016. 

Požadavky: ukončení ZŠ a věk min. 15 let, zodpovědnost, zdravotní průkaz, 

ochota pracovat o víkendu, základní znalost PC, komunikativnost.   

 

Kulturní akce 

30. dubna - Pálení čarodějnic - koupaliště 

SDH zve všechny na tradiční akci v tradiční čas, další informace budou 

zveřejněny na plakátu. 

6. května - Den matek - zasedací místnost 

Zveme všechny maminky na oslavu dne matek. 

14. května - Rychnovský šlapák - koupaliště 

Zveme všechny, kdo mají rádi přírodu a procházky na XV. ročník 

Rychnovského šlapáku, další informace budou zveřejněny na plakátu. 

 

Ohlédnutí za zimní kulturou 

Vážení spoluobčané, dovolte mi touto cestou poděkovat za Váši účast na 

akcích Valentýnský ples a Pyžamový bál. Výborná zábava všech na sále, spolu 

s bohatou tombolou je motivující pro pořádání dalších ročníků. Zejména bych 

chtěl poděkovat všem účastníkům dražby ve prospěch mateřské školky, kde se 

dražba zastavila na částce 1350,- Kč. SPR rozhodlo, že tuto částku dorovná na 

2000,- Kč a po dohodě s Obcí Rychnov na Moravě nakoupí potřebný materiál 
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dle požadavku školky. Poděkování patří rovněž všem sponzorům, dárcům a 

Obci Rychnov na Moravě za příkladnou spolupráci. 

Všem zúčastněným děkuji a přeji krásné velikonoce.  

Za SPR Antonín Žouželka 

  

  Nahlédnutí do kroniky pošesté 

Léta 1899 - 1902 

Rychnovští dali najevo své říšské vlastenectví tím, že vybudovali v obci pomník 

císaři Františku Josefovi I. K tomuto účelu byl utvořen zvláštní výbor z občanů. 

Do podstavce pomníku byla zazděna schránka s tímto obsahem: pamětní 

listina, platné mince a po jednom čísle novin. 

Rok 1900 

Zemědělci z Rychnova a okolí zakládají za účelem společného zvelebení  

a zúrodnění pozemků "Vodní družstvo pro Rychnov, Mladějov a okolí", které si 

vytklo za úkol provést melioraci pozemků a úpravu potočiště Lukovského 

potoka a řečiště Moravské Sázavy, jakož i regulaci Rychnovského potoka. 

Projekty a komisionelní protokoly jsou uloženy v archivu ONV a jsou datovány 

z let 1902, 1912, 1927 až 1944. Meliorační akce se dotýkají katastrů 

Rychnova, Mladějova, Třebařova a Krasíkova (Budigsdorf). 

V letech 1916 až 1918 zabýval se zemský úřad v Brně rekursem a protestem 

některých občanů rychnovských proti schválenému melioračnímu plánu. 

Projekty obsahují v sobě stavby mostů, akvaduktu pro zavlažování, 

odvodňovacích příkopů a stavidel. 

Rok 1903 

V listopadu strhla prudká vichřice vrchol kostelní věže. 

Rok 1904 

Dne 2. 5. 1904 vystoupil Rychnovský potok ze svých břehů a voda 

vystoupila do takové výšky, že vnikla do přízemních bytů v nízko položených 

domech a dosáhla ve světnicích až 70 cm výšky od podlahy. Mnoho domů bylo 

poškozeno a nemálo domácích zvířat zahynulo ve vlnách protékajících vod. 

Na obecním domku se zachovala značka, až kam voda dostoupila. 

Léta 1905 - 1906 

V dolní části obce byl postaven betonový most. 
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Léta 1907 - 1908 

Budována byla silnice z Rychnova do Mladějova. V úseku vinoucím se obcí 

Rychnovem, byla silnice oproti dosavadní křivolaké cestě zbavena četných 

zatáček. Napřímení silnice si arciť vyžádalo mnoho změn v stížnostech majitelů 

všelikých zahrádek a pozemků. Notářských smluv o těchto změnách bylo tolik, 

že byly pojaty do jedné společné smlouvy, která pak byla tak objemná, že 

tvořila jakoby knihu. 

Rok 1910 

V květnu tohoto roku prodali dědicové část rychty Aloisu Hegerovi  

z Třebařova. Zdědili ji po Kláře Frankové. Část rychty, pozůstávající z obytné 

budovy a zahrady, si dědicové ponechali. Později byla část zahrady věnována 

obci na školní zahradu, druhá část byla rozprodána. 

Podle úředního sčítání lidu v r. 1910 bylo v Rychnově napočteno 1443 

obyvatel. O deset let dříve (v r. 1900) bylo v obci 1582 obyvatel. Znamená to 

tedy úbytek 139 lidí. 

Rok 1913 

Zemský stavební úřad vypracoval pro obec projekt vodovodu. 

Léta 1914 – 1918 

Za I. světové války, která přinesla Čechům a Slovákům, žijícím v monarchii 

Rakousko-Uherské, samostatnost, přičiňovali se rychnovští Němci o vítězství 

rakouských zbraní. Rychnovský školní kronikář zaznamenává v r. 1914, že po 

vyhlášení války vládlo všude plamenné nadšení a že v Rychnově bylo při 

dobrovolných sbírkách na válečné účely sebráno značné množství peněz  

a dárků pro raněné vojáky. Z Rychnova sloužilo za války ve vojsku celkem  

299 mužů, zranění utrpělo 48 mužů, do zajetí upadlo nebo bylo prohlášeno  

za pohřešované 10 mužů, v boji jich padlo nebo zemřelo na zranění a útrapy 

19. Důstojnické hodnosti dosáhlo 9 mužů. Celá řada jich obdržela vojenská 

vyznamenání. 

Po vítězné válce spojenců proti Německu a Rakousku-Uhersku nemohli se 

Sudetští Němci na severní Moravě a ve Slezsku, stejně tak jako jinde, smířit  

se svým osudem, že budou občany Československé republiky. Podnikali proto 

beznadějné kroky, aby byli připojeni k tvořícímu se státu Rakouskému.  

O postoji Němců z Moravskotřebovska svědčí důvěrný hektografovaný dopis, 

který došel počátkem listopadu obecnímu úřadu v Rychnově z Mor.Třebové. 

Zní v překladu takto: 
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"Všem starostům obcí k laskavému vzetí na vědomí, k použití a případnému 

dalšímu postupu. 

Starostové měst Mor.Třebová a Svitavy byli povoláni, aby se prozatím uchopili 

vedení okresního úřadu v Mor.Třebové.  Bylo očekáváno, že budou uvítání 

jako loajální občané Československého státu. Oba jmenovaní prohlašují toto: 

Naše obyvatelstvo na základě práva na sebeurčení, které je uznáváno všemi 

státy, prohlásilo ještě před vznikem čsl. republiky dne 27. října 1918 na 

lidovém shromáždění jednomyslně, že se připojuje k Německo-Rakouskému 

státu. Týká se to území Hřebečska (Schönhengstgau) se 130 000 německými 

obyvateli. Pokud se týká obsazování státních úřadů čsl. vládou, prohlašujeme, 

že proti tomuto obsazování nepoužijeme na žádný způsob násilných 

prostředků a doufáme v konečné smírné vyřešení otázky týkající se začlenění 

teritoria naší župy k tomuto nebo onomu státu a věříme v možnost klidného 

soužití v zájmu udržení klidu a pořádku. 

Německá národní rada 

v Mor.Třebové 

(Deutscher Volksrat Mähr.Trübau)“ 

Druhý dopis rovněž bez data z prvních listopadových dnů došel z Opavy. 

Německé obce jsou vyzývány k peněžní sbírce ve prospěch německé úřadovny 

pro Sudety. Praví se v něm, že v osudových těžkých hodinách mají příslušníci 

Německého Rakouska (Deutsch Österreich) uspořádat sbírku. 

 Dění v obci 

Chodník na návsi a ke kostelu 

Na návsi byla dokončena výstavba chodníků. Byl zbudován chodník podél 

silnice, okolo celé návsi a k jižní bráně kostela. Při výstavbě došlo ke zrušení 

komunikace pod kostelem, která byla nahrazena chodníkem. Do dalších let 

zbývá oprava komunikace od křižovatky k areálu f. ZOS. Podél této 

komunikace bude také vystavěn chodník, který bude sloužit jako bezpečný 

přístup k mateřské škole. 

Kácení obecních stromů, výsadba 

V době vegetačního klidu byly v obci pokáceny některé stromy na obecních 

pozemcích. Jednalo se o stromy ohrožující nemovitosti, nebo elektrické 

vedení. Tyto stromy byly přestárlé a většinou vyduté. Jako náhrada za tuto 

újmu budou vysázeny stromy nové. Sázet se budou stromy ovocné i okrasné. 
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Nabídka služeb občanům 

 

Mulčování malotraktorem 150,-/hod 

Štěpkování větví 150,-/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 

mailto:info@rychnovnm.cz
http://www.rychnovnm.cz/


www.elektrowin.cz

seznam sběrných dvorů a míst 
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou 
vyhlášeny i termíny mobilních svozů), 
nebo na webu www.elektrowin.cz

ZDARMA 
je můžete 
odevzdat do 
sběrného dvora

ZDARMA 
je můžete odevzdat 
v prodejně elektra

...za odložení elektrospotřebiče 
do kontejneru nebo na černou 
skládku vám hrozí pokuta 
až do výše 20 000 Kč?

Víte že...

...některé běžné domácí 
elektrospotřebiče mohou obsahovat 
látky vážně poškozující zdraví 
a životní prostředí!

...pokud chcete předejít 
ekologickému nebezpečí, 
nepouštějte se do demontáže 
žádného z elektrospotřebičů!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme 
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech. 

DODRŽUJTE 
PRAVIDLA 
příroda vám to vrátí

vysloužilé elektrospotřebiče 
NEPATŘÍ do komunálního 
odpadu
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