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Veřejná služba v Rychnově na Moravě 

I v novém roce je v naší obci využívána veřejná služba, v současné době máme 

3 pracovníky, kteří odvádí práci dobrovolně a bezplatně, jedinou odměnou za 

jejich odvedenou práci je teplý oběd. Po zrušení povinné veřejné služby 

Ústavním soudem, nám dobrovolně zůstali dva pracovníci a v únoru se připojil 

třetí. Přetrvávání veřejné služby je u nás výjimečné, k tomuto tématu vyšel dne 

19. 2. 2013 článek v MF Dnes, v případě zájmu si článek můžete přečíst na 

webu obce.    

 

Informace z 18. zasedání zastupitelstva, konaného dne 18. 2. 2013 

Zúčastnilo se 8 zastupitelů, 1 omluven, 14 občanů. 

Pomoc rodině poškozené požárem dne 28. 12. 2012   

ZO Rychnov na Moravě schválilo pomoc poškozené rodině formou bezplatného 

užívání obecního bytu.  

 



Řešení nepřehledné zatáčky na místní komunikaci 

Starosta se dotázal paní Olosové na snížení živého plotu na jejich pozemku, jak 

slíbila na 15. veřejném zasedání dne 10. 9. 2012. Paní Olosová změnila 

rozhodnutí a snížení plotu neprovede z důvodu vybudování příkopu kolem jejich 

pozemku a obecní cesty. Starosta proto navrhl situaci vyřešit jiným dostupným 

způsobem, tj. nákupem zrcadla. Tento návrh nebyl následně zastupitelstvem 

schválen, proto zůstane zatáčka beze změny.     

Prodej palivového dřeva 

Starosta požádal zastupitele o zvážení změny pravidel pro prodej palivového 

dřeva, změna by se týkala zrušení samovýroby, ta by byla nahrazena dovozem 

dřeva zaměstnanci obce, cena dřeva by zůstala stejná jako v případě 

samovýroby. V následné debatě se většina zastupitelů vyjádřila pro její 

zachování, proto bylo ustoupeno od návrhu změny pravidel.  

Občané se mohou nahlásit do pořadníku na samovýrobu nebo objednat dovoz 

dřeva již dnes.  

Těžba bukového dřeva!!! 

Na údajné zvěsti o legálnosti při těžbě i prodeji bukového dřeva starosta sdělil, 

že dřevo těžené u střelnice je prodáváno pouze jako palivové, z důvodu špatné 

kvality. Těžba byla v plánu dle LHP, veškerou těžbu v obecních lesích řídí 

hajný ve spolupráci s lesním hospodářem. 

 

Vyhodnocení sběru papíru za rok 2012 

Celkem bylo v roce 2012 odevzdáno 3659 kg papíru, vyhodnoceno bylo 

28 rodin a MŠ. Zveřejňujeme pouze umístěné na 1. - 5. pozici. 

1. MŠ, 2. Petrovi č. p. 55, 3. Vaškovi č. p. 47, 4. Pospíšilovi č. p. 202, 

5. Mazancovi č.p. 224, kompletní výsledky budou zveřejněny na webu obce. 

Podle pravidel pro sběr papíru obdrží každý účastník 0,50 Kč za každý 

odevzdaný kilogram, nejlepších pět obdrží bonusovou odměnu. Všichni 

účastníci si mohou své odměny vyzvednout v úřední dny na OÚ. Pro rok 2013 

platí stejná pravidla. 

Bližší informace získáte přímou účastí na zasedání obecního zastupitelstva 

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

 



Informace Obecního úřadu 

Veřejné bruslení na koupališti 
V období mrazů byla nemalým úsilím obecních pracovníků udržována ledová 
plocha. Zvláštní poděkování patří dvěma pracovníkům a to Lukáši Henzlovi a 
Michalu Kárskému, kteří na přípravě ledu trávili i svůj volný čas. Ve dnech 25. - 
27. ledna 2013 se uskutečnilo veřejné bruslení, které bylo rozděleno na veřejné 
bruslení a hru hokeje, led byl k dispozici v denních i nočních hodinách s umělým 
osvětlením. Po celou dobu bylo zajištěno teplé občerstvení. Průměrná denní 
návštěvnost byla 50 - 60 občanů. 

Moravskotřebovský zpravodaj 

Díky vstřícnosti města Moravská Třebová si občané Rychnova na Moravě 

mohou v omezeném množství vyzvednout na OÚ Moravskotřebovský 

zpravodaj. Jeden měsíčník bude k nahlédnutí i v místní knihovně. 

Místní poplatky 2013 

Připomínáme občanům, kteří ještě neodevzdali vyplněná přiznání k místním 

poplatkům, aby tak neprodleně učinili. Děkujeme.  

Vyplácení příspěvku na jízdné pro žáky ZŠ 

Rodiče dětí dojíždějících do základních škol, kteří si dosud nevyzvedli příspěvek 

na dopravu za období září až prosinec 2012 si je mohou vyzvednout v kanceláři 

OÚ.  

Tříkrálová sbírka 

V sobotu 5. ledna 2013 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Celkem v 

naší obci koledovalo 5 skupin koledníků: 

     skupina paní Krmelové 2.810,- Kč 

     skupina pana Žáka 1.176,- Kč 

     skupina paní Chlupové 3.781,- Kč + 19 Zlotých  

     skupina paní Knoblichové 2.397,- Kč 

     skupina paní Markové 4.441,- Kč  

Celkově tedy koledníci v naší obci vykoledovali  14.605,- Kč + 19 Zlotých. 

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.  Více informací o celém 

projektu najdete na webu: www.trikralovasbirka.cz 

http://www.trikralovasbirka.cz/


Výzva k občanům 
Vyzýváme občany, aby zamezili volnému pohybu psů, a dále žádáme majitele o 
úklid psích exkrementů na veřejných prostranstvích. 
 
Jízdní řády autobusů 
Upozorňujeme občany na blížící se termín nového jízdního řádu autobusů, 
platnost nového jízdního řádu je od 3. března 2013. Jízdní řády obdržíte jako 
přílohu v těchto listech. 
 

Vážení spoluobčané, 

vzhledem k tomu, že je pro nás obtížné všechny občany jednotlivě obcházet a 

poděkovat každému osobně, tak jsme zvolili tuto formu poděkování. Děkujeme 

všem, kteří nám pomohli nebo nabídli pomoc. Zvláštní poděkování dobrovolným 

hasičům a starostovi obce. 

       S poděkováním  

                                   Měšťánkovi 

 

 

Adresy Obecního úřadu: 

Rychnov na Moravě č. p. 63 

569 34 Rychnov na Moravě 

e-mail:    ou@rychnovnm.cz 

              info@rychnovnm.cz 

   podatelna@rychnovnm.cz 

web:   www.rychnovnm.cz 

 

 

Redakční rada: Josef Henzl, e-mail: josef.henzl@rychnovnm.cz 

                            Milan Hána, e-mail: milan.hana@rychnovnm.cz 

                  Eduard Mengr, e-mail: eduard.mengr@rychnovnm.cz 
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