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Rychnovské listy
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Referendum
Vážení spoluobčané,
v sobotu 20. února 2016 se bude v naší obci konat historicky první místní
referendum. V tomto referendu budou občané rozhodovat o výstavbě tlakové
kanalizace v obci. Referenda je možné se zúčastnit v době od 9,00 hod. do
21,00 hod. v zasedací místnosti OÚ, v této době je také možno hlasovat do
přenosné volební schránky. Zájem o tento způsob hlasování nahlaste nejdéle v
soboty 20. února do 14,00 hod. na OÚ tel. 461 100 455. Oprávněným voličem
v místním referendu je osoba s trvalým pobytem v obci, která nejdéle v den
hlasování dovrší minimálně 18ti let věku.
Vážení spoluobčané, v neděli 17. 01. 2016 byl v naší obci do poštovních
schránek distribuován leták s názvem „odkanalizování obce? ne!“. S tímto
celostránkovým letákem nemá obec nic společného a informace v něm
uvedené nezískal tvůrce od odpovědných pracovníků obce.
Oficiální informace vydává obec prostřednictvím RL a webu obce.

A nyní vyjasnění některých pojmů
Referendum - zákon 22/2004 Sb. v platném znění
Jak bylo již řečeno, referenda se může zúčastnit volič s trvalým pobytem
v obci Rychnov na Moravě.
Platnost referenda - proto aby referendum bylo platné je nutná účast
nejméně 35% oprávněných voličů (v našem případě tedy cca 172 voličů)
Závaznost referenda - aby byl výsledek hlasování závazný, musí pro jednu
s variant hlasovat nadpoloviční většina hlasujících, nejméně však 25%
oprávněných voličů (v našem případě tedy cca 123 voličů)
Po vyhlášení výsledku referenda
- pokud bude referendum platné a bude splněn i minimální limit pro to, aby
byl výsledek závazný, je zastupitelstvo obce zavázáno konat dle rozhodnutí
v referendu.

Pokud tedy bude rozhodnuto o souhlasu s výstavbou tlakové kanalizace,
zastupitelstvo podnikne kroky ke splnění tohoto závazku.
Pokud občané rozhodnou o tom, že nechtějí v obci výstavbu tlakové
kanalizace, obec nebude podnikat žádné další kroky směrem k výstavbě
tlakové kanalizace v obci, a bude jednáno o možnosti podpory občanům při
výstavbě jednotlivých DČOV.
- pokud bude referendum neplatné, tedy nezúčastní-li se minimální potřebný
počet voličů, a nebo bude rozhodnutí nezávazné, tedy nebude pro jednu
z variant hlasovat minimální potřebný počet voličů, není zastupitelstvo nikterak
zavázáno ke konání referenda přihlížet.

V takovémto případě bude tedy čistě na zastupitelstvu obce, jak se rozhodne
a jak bude likvidaci odpadních vod v obci řešit.
Otázka pro referendum konané dne 20. února 2016 v obci Rychnov na Moravě

Souhlasím s tím, aby obec Rychnov na Moravě
realizovala výstavbu tlakové kanalizace v obci“.

ANO

NE

(Vzor hlasovací otázky)
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Přijďte se zeptat odborníků
Protože se domnívám, že informací není nikdy dost, rozhodl jsem se uspořádat
setkání pro všechny, kdo mají zájem o informace spojené s rozhodnutím
v referendu. Toto setkání se uskuteční v úterý 26. 01. 2016 od 18,00 hod.
v zasedací místnosti OÚ, všichni občané jsou srdečně zváni. Na tomto setkání
budou k dispozici odborníci, kteří mají k likvidaci odpadních vod co říci. Bude
to projektant, který nedávno pro obec zpracoval studii možných řešení
likvidace odpadních vod a bude zde i dlouholetý pracovník a odborník na
provoz čistíren, jak velkých tak domovních. Na tomto setkání budete
seznámeni se stanoviskem vodoprávního úřadu MěÚ Moravská Třebová, dále
se snažím získat stanoviska i dalších institucí, kterých se tato problematika
týká.
Kapacita zasedačky je dostatečná, proto věřím v hojnou účast.

Milan Hána
starosta obce

Informace z obecního úřadu
Místní poplatky 2016
Poplatky zůstali ve stejné výši jako v předchozích letech, tedy za zajištění
sběru, svozu a likvidace KO zaplatí dospělí 500,- Kč a dítě do 18. let věku
250,- Kč, od poplatku je osvobozen poplatník od 80 let věku. Poplatek za psa
100,-Kč, za každého dalšího psa téhož majitele 150,-Kč.
Tyto poplatky je nutné uhradit do 30. září 2016.
Vyplácení příspěvku na jízdné pro žáky ZŠ
Upozorňujeme rodiče dětí dojíždějících do základních škol, že si mohou v
kanceláři OÚ vyzvednout příspěvek na jízdné za období září - prosinec 2015.
Nárok na příspěvek mají občané Rychnova na Moravě, jejichž děti plní
zákonnou školní docházku. Výše příspěvku na dopravu je 100,-Kč/kalendářní
měsíc školního roku a vyplácí se vždy zpětně v lednu za období 9. - 12. a v
září za období 1. - 6.
Vyhodnocení sběru papíru za rok 2015
Do sběru papíru se v roce 2015 zapojilo 27 domácností a nasbírali celkem
4.766 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.
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Pospíšilovi č. p. 219; 3. Vondálovi č. p. 201; 4. Mazancovi č. p. 224; 5. MŠ).
Peníze bude možné si vyzvednout do konce března v kanceláři OÚ.
Nevyzvednuté peníze budou začátkem měsíce dubna předány MŠ.
Pro rok 2016 platí pro sběr papíru stejná pravidla.
Tříkrálová sbírka
V sobotu 09. ledna 2016 probíhala v naší obci Tříkrálová sbírka. Celkem v naší
obci koledovalo 5 skupin koledníků:
skupina paní Krmelové
2.805,- Kč
skupina pana Žáka
1.540,- Kč
skupina paní Chlupové
3.643,- Kč
skupina paní Knoblichové
3.044,- Kč
skupina paní Markové
4.651,- Kč
Celkově tedy koledníci v naší obci vykoledovali 15.683,- Kč.
Děkujeme dobrovolníkům, kteří se této akce aktivně zúčastnili i těm, kteří
ochotně přispěli do zapečetěných kasiček. Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně
určen na pomoc nemocným, handicapovaných, seniorům, matkám s dětmi v
tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí.
Kontrola kotlů na tuhá paliva
Upozorňujeme občany na novelu zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší,
kdy je v jeho platném znění potřeba dát si pozor hlavně na §17 ods. 1 písm. h
(1) Provozovatel stacionárního zdroje je povinen
h) provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla
proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené
oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen "odborně způsobilá
osoba"), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního
zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW
včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou
osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v
souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.
Dle vyjádření pracovníků životního prostředí odboru ochrany
ovzduší, musí mít občan první kontrolu provedenu do 31. 12. 2016.
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Statistika a evidence obyvatel
Vážení spoluobčané,
je začátek nového roku, proto jsme pro Vás připravili statistický vývoj počtu
obyvatel předcházejícího roku, který je sestavený na základě informací z
evidence obyvatel. K 1. 1. 2015 bylo v obci k trvalému pobytu hlášeno 619
obyvatel. Během roku došlo k následujícím změnám: 9 přistěhovaných, 23
odstěhovaných, 4 narození a 5 zesnulých občanů.
K 1. 1. 2016 je v obci k trvalému pobytu hlášeno 604 obyvatel v následujícím
složení:
Věk
Pohlaví
Muži Ženy
0-5

22

10

Celkový věkový průměr v naší obci je 42,25 let.

6 - 17

45

39

Muži mají průměrný věk 39,48 a ženy 45,24 let.

18 - 29 44

34

30 - 39 50

45

40 - 49 40

33

50 - 59 43

37

Počet obyvatel naší obce dle státního občanství:

60 - 69 48

42

- české 597 x

70 - 79 17

34

- rumunské 1 x - polské 1 x

80 - 89

4

16

90 - 99

0

1

Celkem 313

- slovenské 3 x

- ukrajinské 2 x

291

Nejčastější jména v naší obci k 1. 1. 2016
Mužská:

Ženská:

1. Josef, Jiří, Petr 20 x

1. Jana 15 x

2. Pavel 17 x

2. Anna 13 x

3. Jan 12 x

3. Ludmila, Marie 12 x

4. Zdeněk 11 x

4. Hana, Lenka 9 x

5. František, Martin, Tomáš 10 x

5. Eva, Jaroslava 8 x
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Palivové dříví 2016
Pro rok 2016 byla zvýšena cena palivového dřeva a to o 100,- Kč na jedné
fůře. Cena je stanovena na 1.100,- Kč u dřeva měkkého a 1.600,- Kč u dřeva
tvrdého. Cena je za jeden přívěs malotraktoru cca 2.2 m 3 včetně dopravy a
DPH. Do pořadníku je možné se přihlásit od pondělí 25. ledna 2016 do 31.
března 2016, a to osobně na OÚ, telefonicky na tel. 461 100 455 a nebo emailem info@rychnovnm.cz, pozdější objednání nemusí být vyřízeno. Pro
zapsání do pořadníku je nutné uvézt telefonní kontakt a čp. kam bude dřevo
odvezeno, dále žadatel uvede požadované množství dřeva. Palivové dřevo je
určené pro občany naší obce, a proto nebudou objednávky dřeva určeného
mimo obec přijímány. Dřevo se bude rozvážet dle pořadníku s tím, že pokud je
u žadatele evidován dluh za palivové dřevo z loňského roku nebo dluh za
místní poplatky z let minulých, bude tento žadatel odbaven až po uhrazení
dlužných částek. Jeden dům = jeden žadatel, pokud je v domě více
samostatných bytových jednotek je možné požádat za byt. jednotku. Platí
ovšem pravidlo prvního závozu, a to že dům = 2 fůry, po dodání dřeva dle
tohoto pravidla bude možné přivézt další dřevo dle nahlášeného množství.
V roce 2015 bylo v naší obci palivové dřevo dodáno všem 92 žadatelům, proto
se domnívám, že není nutné mít obavy o to, že by na někoho dřevo nevyšlo.
V průběhu roku může dojít k situaci, kdy bude k odběru dřevo mimo pořadník,
půjde o jednorázové akce, kdy bude cena dřeva vyšší a bude možné jej
odebrat bez ohledu na pořadník. O takovéto možnosti budou občané
informováni na webu obce a místním rozhlasem.
Půjčovna
Obec Rychnov na Moravě vlastní stroje a vybavení, které je možné občanovi
obce za úplatu zapůjčit, jedná se o stroje a vybavení motorové, elektrické a
také ruční nářadí. Seznam nářadí, které je možné zapůjčit včetně cen je
uveden níže. Zájem o zápůjčku je nutné vyřídit v kanceláři OÚ, kde bude
předem uhrazena i částka předpokládaného půjčovného.
cena za 1
hodinu

cena za
1 den

aku vrtačka HITACHI 14,4V

40

240

elektro

bezolejový kompresor STANLEY

40

240

elektro

elektrická ocasová pila BOSCH PSA 900E

40

240

elektro

elektrické kalové čerpadlo s hadicí

20

100

druh

název

aku

6

Cena za 1
hodinu

Cena za
1 den

okružní pila HITACHI C7U2

40

240

elektro

opalovací pistole BOSCH

30

200

elektro

10

50

elektro

pájecí pistole
startovací vozík + nabíječka GUDE 12V i
24V

40

240

elektro

úhlová bruska MAKITA 11496R

40

240

elektro

úhlová bruska NAREX 15-16 150mm

40

240

elektro

vrtací kladivo MAKITA HR2470T

40

240

elektro

vrtací kladivo MAKITA HR2610T

40

240

motor

motorový fukar listí ABG

30

200

přídavné

diamantové vykružovací korunky 33 - 73

50

přídavné

plynový hořák

100

přídavné

stupňovitý vrták 6 - 35

50

přídavné

vykružovací korunky do dřeva 15 - 82

50

ruční

hrábě fiskars

10

50

ruční

rýč fiskars

10

50

ruční

lopata fiskars

10

50

ruční

mačeta fiskars

10

50

ruční

sekera fiskars

10

50

ruční

momentový klíč

10

50

ruční

palice

10

50

ruční

štípací klíny

10

50

ruční

kalač

10

50

ruční

stahovací lať hliníková 4m

10

50

ruční

stahovací lať hliníková 2m

10

50

ruční

vodováha 180 cm

10

50

ruční

vodováha 120 cm

10

50

ruční

vodováha 60 cm

10

50

elektro

Stavební míchačka

30

200

druh

název

elektro
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230mm

ostatní

název
Párty stan 6x12 m včetně montáže a
demontáže

ostatní

Pivní set - 2 lavice + stůl

druh

Cena za 1
den

Cena za
víkend

2000

3500

50

100

150
250
ostatní
Výčepní zařízení PYGMY 25/K + naražeč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Vypůjčitel ručí za zapůjčené nářadí, stroje a vybavení, v případě prokázaného
poškození hradí opravu vypůjčitel. Protože věříme v čestnost našich občanů,
nebude prozatím vybírána kauce na zapůjčené vybavení.
Služby poskytované OÚ
Obecní úřad Rychnov na Moravě je kontaktním místem CzechPOINTU a
poskytuje tyto služby:


zřízení datové schránky



živnostenský rejstřík



rejstřík trestů



registr živnostenského podnikání pro fyzickou osobu



registr živnostenského podnikání pro právnickou osobu



oznámení o zneplatnění přístupových údajů



obchodní rejstřík



katastr nemovitostí



insolvenční rejstřík



informační systém odpadového hospodářství



informační systém o veřejných zakázkách



centrální registr řidičů



autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu

Kontaktní osoba pro poskytování služeb Czech POINTU:
Lenka Kylarová, tel: 461 100 455, 774 85 22 85
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Dále nabízíme ověřování dokumentů (vidimace) i podpisů (legalizace).
Provádíme, kopírování a tisk barevný max. formát A4, čb max. formát A3,
laminování dokumentů max. formát A4.
Na OÚ je možné zakoupit si turistické a reklamní předměty obce Rychnov na
Moravě, máme širokou nabídku reklamních předmětů, které jsou vystaveny ve
vitríně na chodbě OÚ.
Kalendář 2016
Pro tento rok jsme pro Vás opět připravili roční kalendář, ve kterém jsou
uvedeny svozy plastů a popelnic v tomto roce, dále plánované kulturní akce
v obci. Tento kalendář je vyhotoven jako nálepka, kterou si můžete přelepit
kalendář z roku 2015, který má magnetické vlastnosti.

Kulturní akce
12. února Valentinský ples - tělocvična

20. února Zabíjačkové hody - Myslivecká chata
Myslivecký spolek Vás srdečně zve na tradiční zabíjačkové hody
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27. února Maškaráda - tělocvična od 14,00 hod.
Zveme všechny děti i jejich rodiče na již tradiční maškarádu
19. března Pyžamák - tělocvična
SPR Vás srdečně zve na tradiční Pyžamový bál, bližší informace na plakátech

Nahlédnutí do kroniky popáté
ROK 1867
Obecních voleb se zúčastnilo 235 Voličů. Byli to vesměs jen muži, ženy volební
právo tehdy neměli. 30 mužů nebylo oprávněno volit. Kdo byl zvolen, musel
vykonat slib tohoto znění:

"Slibuji místopřísežně věrnost a poslušnost Jeho Apoštolskému Veličenstvu
Františku Josefovi I., císaři Rakouskému a budu zachovávat základní státní
zákony, a že budu svědomitě plnit své povinnosti". Tak museli slibovat noví
členové obecního zastupitelstva: Johann Homma čp. 152, Ignaz Hübl čp. 126
a Leopold Schmid čp. 251.
ROK 1870
V okresním archivu jsou uloženy rozpočtové návrhy a nákresy na přestavbu
školní budovy, pak na její rozšíření přístavbou a nakonec plán na stavbu
budovy nové. Na těchto plánech je zobrazena nynější poschoďová školní
budova u kostela. V plánech jsou zakresleny tři místnosti pro vyučování, v
přízemí byt pro správce školy (nadučitele) a dvě světničky pro podučitele, z
nichž jedna v přízemí, druhá nahoře. Zdá se, že stará původní škola se
nacházela vedle v sousedství v místech, kde je nyní kancelář MNV. Plán nové
školní budovy nese v záhlaví označení jako "Plán školy pro 245 dětí v
Rychnově".
ROK 1876
Zřízena byla v Rychnově četnická stanice.
ROK 1879
Založen byl v obci Sbor dobrovolných hasičů.
ROK 1887
Založen byl místní zemědělský spolek družstevní povahy, který pro své členy zemědělce - obstarával hnojiva, uhlí a podobné potřeby. Byl to počátek
sdružování za účelem usnadnění práce zemědělců s opatřováním potřeb.
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ROK 1880
Podle sčítání lidu v tomto roce měl Rychnov 274 domy, z toho: 72 usedlostí, 4
chalupníky (Sätler) a 197 domkařů. Obyvatel bylo 1754 (782 mužů, 972 žen).
Hlavním zaměstnáním lidu bylo zemědělství, které bylo v důsledku vydatné
úrody trávy na lukách zaměřeno na chov dobytka.
ROK 1889
Dne 1. září byla zahájena doprava na nově vybudované trati ProstějovTřebovice.
ROK 1890
Založena byla v obci spořitelna a záložna. Okolnost tato znamená hospodářský
rozmach a pokročilost. Od neznámé doby až do roku 1890 býval Rychnov
střediskem zdravotního obvodu a sídlem obvodního lékaře. Posledním lékařem
zde byl MUDr. Meitner. Jmenovaný odešel z Rychnova z tohoto důvodu, že mu
byl zaručen příliš malý příjem. Měl stálého příjmu ročně 236 zlatých a cestovní
paušál 149 zlatých. Do Rychnova se nepřihlásil žádný další lékař, přestože mu
obec zvýšila plat o 140 zlatých. K obsazení místa došlo až v roce 1906. Zdejší
obvodní lékař míval svou domácí lékárnu.
ROK 1892
Rychnovská škola měla 4 třídy se 300 žáky. Vyučovalo se polodenně: první
směna dopoledne, druhá odpoledne.
ROK 1897
V archivních listinách z tohoto roku nacházíme stavební plány na přístavbu a
adaptaci školy v Rychnově. Účelem přeměn je získat další dvě učebny, aby
bylo celkem 5 tříd, t.j. I., II., III. a dvě IV. třídy. Nadto byla ještě pro učitele
sborovna. Ve zvláštním bočním přístavku měly být umístěny nové záchody.
Přístavba má pojmout 160 až 170 dětí.
ROK 1898
O dobré kulturní úrovni svědčí fakt, že byl v obci ustaven" Německý mužský
pěvecký kroužek. O německé národní uvědomění pečovala právě zakládaná
odbočka spolku "Bund der Deutschen Nordmährens". Tehdy již existoval v
Rychnově po několik let spolek Schulverein, starající se o školy a podchycení
všech německých dětí. Hlavním účelem obou spolků bylo stavět školy v
jazykovém pohraničí a posilovat tím němectví. V tomto roce zničil požár
usedlost čp. 14 a 15.
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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

150,-/hod/ pracovník

Práce tlakovým čističem

150,-/hod

Práce s motorovým kalovým čerpadlem

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
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