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 březen 2017  

Rychnovské listy 

 

Upletl jsem pomlázku, 

je hezčí než z obrázku, 

všechny holky, které znám, 

navštívím a vymrskám, 

                                                                                 než mi dají vajíčko,  

                                                                               vyplatím je maličko. 
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Informace ze 17. zasedání zastupitelstva 

Zasedání dne 20. února se zúčastnilo 9 zastupitelů a 6 občanů. 

Zpráva finančního výboru 

Předsedkyně finančního výboru B. Pospíšilová seznámila přítomné s výsledkem 

provedené kontroly. Finanční výbor neshledal žádné nedostatky. 

Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2016 

Zastupitelstvo schválilo inventarizaci majetku obce. Obec k 31. 12. 2016 

vlastní pozemky v hodnotě 20 mil., budovy v hodnotě 43 mil. a drobný 

majetek v hodnotě 4 mil. Obec má jeden nesplacený úvěr se zůstatkem 5,5 

mil. Jedná se o úvěr na výstavbu byt. domů a bude se splácet do roku 2033. 

Příspěvky z rozpočtu obce 

Zastupitelstvo obdrželo 5 žádostí o příspěvek z rozpočtu obce.  

Myslivecký spolek požádal o 20 tis., Římskokatolická farnost o 30 tis. a dále o 

spolufinancování opravy střechy kostela, Městská knihovna ve Svitavách 

požádala o příspěvek ve výši 2,- na obyvatele, Oblastní charita Moravská 

Třebová požádala o 20 tis., SDH požádal o příspěvek na nákup nové hasičské 

stříkačky. Zastupitelstvo schválilo nákup nové hasičské stříkačky v hodnotě 

max. 150 tis., stříkačku zakoupí obec, která ji bude mít v majetku a nejedná 

se tedy o příspěvek pro SDH. 

O ostatních žádostech se bude rozhodovat na příštím zasedání, na kterém 

nejdříve předloží finanční výbor výsledek kontrol příspěvků poskytnutých 

v roce 2016. 

Zpráva investičního výboru 

Investiční výbor předložil zprávu o postupu prací svěřených zastupitelstvem, 

zastupitelé s postupem prací souhlasili.  

DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska 

Předsedající seznámil přítomné se schválením nového znění stanov DSO a také 

se složením rady svazku, tu budou tvořit: Ing. Pavel Brettschneider, Mgr. Libor 

Cach, Bc. Miroslav Kubín, Jarmila Řezníčková a Ladislav Šafr.  

Přezkum hospodaření obce za rok 2016 

Dne 12. 12. 2016 a poté 20. 02. 2017 bylo provedeno přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2016. 

Předsedající, seznámil přítomné se zprávou o výsledku přezkoumání 
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hospodaření obce za rok 2016. Zpráva bude součástí zveřejnění dokumentů 

k účetní závěrce obce. 

Žádost Povodí Moravy 

Obec obdržela žádost o majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených 

poldrem Žichlínek. Zastupitelé s prodejem dotčených pozemků souhlasí a dále 

projevili zájem o pozemky, které vlastní povodí mimo poldr. 

 
Bližší informace získáte přímou účastí na zasedání obecního zastupitelstva 
nebo ze zápisu ze zasedání, který je zveřejněn na webu obce. 

Informace z obecního úřadu 

Palivové dříví 2017 

Pro rok 2017 je zachována cena palivové dříví jako v roce minulém. U dřeva 

„měkkého“ je cena 550,- Kč/m3, u dřeva „tvrdého“ je cena 800,- Kč/m3 cena 

včetně dopravy a DPH. Zásadní rozdíl bude ve způsobu dodání. V minulých 

letech jsme pro přepravu dřeva používali vlečku za traktorem, na kterou se 

dřevo nakládalo ručně, a proto bylo dřevo nařezáno na špalky a případně 

rozštípnuté. Tento způsob byl možný za předpokladu dostatečného množství 

pracovníků VPP. Protože v letošním roce dochází k výraznému snížení počtu 

pracovníků VPP, jsme nuceni změnit způsob dodání dřeva. Pro přepravu dřeva 

bude od letošního roku používán vyvážecí vlek s hydraulickou rukou. Dřevo 

bude tedy dodáváno převážně v délkách 3m. Množství dodávky jednoho vleku 

bude 2,5 m3. Do pořadníku je možné se přihlásit od úterý 28. března 2017 do 

30. dubna 2017, a to osobně na OÚ, telefonicky na tel. 461100455 a nebo  

e-mailem 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. Při vyřizování požadavků pořadníku bude postupováno 

následovně. Jeden dům = jeden žadatel, pokud je v domě více 

samostatných bytových jednotek je možné požádat za byt. jednotku. 

Každému žadateli bude nejdříve dodán jeden vlek. Až poté bude možné 

uspokojit požadavky na další dodávku dříví. Upozorňujeme, že palivové dříví 

mailto:info@rychnovnm.cz
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bude převážně „měkké“. V roce 2016 bylo v naší obci palivové dřevo dodáno 

všem 88 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. V tento okamžik máme 

takovéto dříví k dispozici. Jedná se o dřevo převážně borové a smrkové, cena 

1 m3 je 1150,- Kč a je včetně dopravy v obci a DPH. Toto dřevo je možné 

dodat i mimo katastr naší obce, je však potřeba počítat s úhradou dopravy. 

Zájemci o toto dřevo se mohou nahlásit stejným způsobem jako u pořadníku, 

jen je nutné uvést, že máte zájem o dřevo mimo pořadník. 

Zimní sezóna v naší obci 

Obec Rychnov na Moravě děkuje firmě ZOS Rychnov na Moravě, hlavně jejímu 

majiteli Johannesu Carstensovi za to, že bezplatně odklidil sněhovou nadílku z 

veřejných prostranství a navozil sníh k budově ubytovny, kde vytvaroval kopec 

sloužící k zimním radovánkám.  

Velké poděkování patří zaměstnancům obce za přípravu ledové plochy na 

koupališti. Může se zdát, že koupaliště zamrzne a jde se bruslit, ale rozhodně 

to není tak jednoduché.  

V letošním roce jsme poprvé zajistili úpravu běžeckých stop.  

Děkujeme všem, kdo využili těchto možností zimních radovánek, Váš zájem 

nás těší a motivuje do další práce.  

Autobus Brňák 

Informujeme občany o tom, že od 4. března nejezdí dálková autobusová linka 

"Brňák". Tato autobusová linka mohla fungovat jen díky spolufinancování 

některých obcí Moravskotřebovska. Příspěvek obce poskytnuli dle počtu 

obyvatel. Největší podíl tedy hradilo město Moravská Třebová, zde se však 

zastupitelé rozhodli peníze na další období neuvolnit a proto linka ukončila 

provoz.    

Tříkrálová sbírka 2017 

V sobotu 7. ledna 2017 probíhala v naší obci Tříkrálová sbírka. Celkem v naší 

obci koledovalo 5 skupin koledníků: 

     skupina paní Chlupové   4.304,- Kč 

     skupina paní Knoblichové   3.035,- Kč 
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     skupina paní Krmelové   3.070,- Kč 

     skupina paní Markové   4.440,- Kč 

     skupina pana Žáka    1.670,- Kč 

Celkem tedy koledníci v naší obci vykoledovali 16.519,- 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, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v 

tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí. 

Sběr papíru 

Do sběru papíru se v roce 2016 zapojilo 28 domácností. Celkem bylo 

nasbíráno 5.216 kg papíru, což je téměř o 500 kg více než v roce předchozím. 

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

odevzdaný kilogram a nejlepších pět také bonusovou odměnu. (1. Petrovi č.p. 

211; 2. Mazancovi č.p. 224; 3. MŠ; 4. Luzárovi ml. č.p. 161; 5. Koškovi č.p. 

192). Peníze bude možné si vyzvednout do konce měsíce března v kanceláři 

OÚ. Nevyzvednuté peníze budou začátkem měsíce dubna předány MŠ.  

Pro rok 2017 platí pro sběr papíru stejná pravidla. 

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. 2016 bylo v obci k trvalému pobytu hlášeno 604 

obyvatel. Během roku došlo k následujícím změnám: 13 přistěhovaných, 8 

odstěhovaných, 10 narození a 8 zesnulých občanů.  

K 1. 1. 2017 je v obci k trvalému pobytu hlášeno 611 obyvatel v následujícím 

složení:   

Věk 0-5 6-17 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 Celkem 

Muži 24 47 40 49 48 40 42 22 4 0 316 

Ženy 9 41 35 47 34 34 45 32 17 1 295 

 

Celkový věkový průměr v naší obci je 42,02 let. Muži mají průměrný věk 39,22 

a ženy 45,03 let. 
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Počet obyvatel naší obce různého státního občanství: české 607, slovenské 3 a 

polské 1. 

Nejčastější jména v naší obci k 1. 1. 2017: 

Mužská Ženská 

Jiří 21x Jana 16x 

Josef, Petr 20x Anna 13x 

Pavel 17x Ludmila, Marie 12x 

Jan 12x Hana, Lenka 9x 

František 11x Eva 7x 

 

„Mapování“ 

Jednoduchá pozemková úprava pro upřesnění, případně rekonstrukci přídělů 

v k.ú. Rychnov na Moravě, je dokončena. S návrhem uspořádání pozemků byli 

vlastníci seznámeni, závěrečné jednání bude 3. dubna. JPÚ zajišťuje SPÚ, 

zpracovatelem je f. Geovap Pardubice. 

Katastrální úřad ve stejném období provádí „Obnovu katastrálního operátu“. 

Mapováním byl katastrální operát zpřesněn na digitální katastrální mapu. Nová 

digitální mapa bude k veřejnému nahlédnutí v budově OÚ Rychnov na Moravě 

ve dnech 24. 4. 2017 od 13:00 do 16:30; 3. 5. 2017 od 13:00 do 16:30 a 9. 5. 

2017 od 8:00 do 11:30 kdy bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec 

katastrálního úřadu, ve středu 26. 4. 2017 od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 

17:00 bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce. Do obnoveného 

katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení nahlédnout i 

na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na 

adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx. 

Informace od nás z „vejboru“  

Považujeme náš úřad za moderní, a proto s občany komunikujeme nejen 

v kanceláři. Informace, je možné získávat na oficiálních stránkách obce 

www.rychnovnm.cz, Facebooku Obec Rychnov na Moravě, Koupaliště Rychnov 

na Moravě a přes mobilní aplikaci Česká obec. 

Kontaktovat nás můžete 

telefonicky: 461 100 455, emailem: info@rychnovnm.cz, nebo přes facebook. 

Pro osobní návštěvu je nejlépe využít úřední dny, tj. pondělí a středa.       

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx
http://www.rychnovnm.cz/
mailto:info@rychnovnm.cz
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Kulturní akce 

 

22. dubna - Pálení čarodějnic - myslivecká chata 

MS zve všechny na první mysliveckou akci sezóny 

 

30. dubna - Pálení čarodějnic – koupaliště 

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

zveřejněny na plakátu. 

 

12. května - Den matek - zasedací místnost 

Zveme všechny maminky, babičky, tetičky na oslavu dne matek. 

 

20. května - Rychnovský šlapák – koupaliště 

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

Rychnovského šlapáku, další informace budou zveřejněny na plakátu a webu 

obce. 

 

21. května - Rychnovská tlapka – koupaliště 

Túra se psy, nebo také dogtrekkingová túra je orientační pochod se psem/psy.  

Podrobné informace na plakátu a webu obce 

 

3. června - Den dětí - koupaliště 

SDH zve všechny dětičky i jejich rodinné příslušníky na oslavu dne dětí. 

Bližší informace budou na plakátech a webu obce. 

 

1. července - Otevírání koupaliště a vítání prázdnin - koupaliště  

2. Července - Rychnovská pouť - koupaliště 

 

Zveme všechny na největší akci roku, program bude upřesněn.   
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Sloupek starosty 

Vážení spoluobčané, 

nejdříve přijměte omluvu, že první RL roku 2017 vycházejí až koncem března. 

RL by dále měly vycházet min. 1 x za dva měsíce. 

Ve svém sloupku se bude věnovat dvěma tématům, která mě stále trápí, 

a velmi Vás prosím, abyste se nad nimi zamysleli.  

Krádeže dříví 

V této části bych se chtěl krátce věnovat spoluobčanům, kteří neprojevují 

zájem o zapsání do pořadníku na palivové dříví, nicméně dřevo potřebují a tak 

ho kradou. Krádeží dřeva jsou v poslední době postiženy lesní i mimo lesní 

porosty bez rozdílu vlastníka. Nejvíce mě trápí dřevo odcizené z obecních 

pozemků. Ukrást dřevo je to stejné jako vykrást dům, obchod atd. Každý kdo 

bere něco, co není jeho, se dopouští krádeže. Prosím tedy všechny slušné 

spoluobčany, aby se kolem sebe koukali a upozorňovali na podezřelé chování 

jednotlivců. Uvědomte si, že sousedovo dřevo může být právě z vašeho lesa či 

remízku, nebo že se jedná o dřevo, které jsme měli připravené právě pro 

uspokojení vašeho požadavku. Prosím zkusme společně pozvednout morální 

hodnoty naší společnosti.  

Jarní práce na zahradě 

A je to tady. Sníh roztál, sluneční paprsky září a tak vyrážíme nadšeně na 

zahradu. Stará tráva, suché listí, ale co s tím? Ideálním řešením jsou 

domácí kompostéry. Pro ty, kteří je nemají, nebo nemají možnost 

kompostování, připomínám kontejnery na biologicky rozložitelný 

komunální odpad, do kterých je možné tento druh odpadu umístit. 

Z provozních i ekonomických důvodů prosím o ukládání větví mimo 

kontejnery. Větve budou následně poštěpkovány.  

Myslete na to, že uložením tohoto odpadu na kompost nebo do kontejnerů 

na bioodpad neobtěžujete lidi ve svém okolí tak, jako když tento odpad 

ještě mokrý pálíte. 

 

Přeji Vám všem krásné a poklidné Velikonoční svátky. 

Milan Hána 

starosta obce 
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Velikonoční inspirace 

Velikonoční beránek - biskupský chlebíček 
0,75 kg středně velká forma 

0,15 kg stolní tuk 

0,15 kg cukr moučka 

0,16 kg vejce 

0,19 kg mouka hladká 

0,09 kg kandované ovoce, rozinky, želé, ořechy aj. 

3 g prášek do pečiva 

Čokoláda na polití povrchu beránka 

Postup: stolní tuk s cukrem vyšleháme do hladké hmoty, poté postupně 

zašleháme vejce, tuto směs našleháme tak, aby byla mírně nadýchaná a velmi 

jemná. 

Smícháme mouku s kandovaným ovocem a práškem do pečiva tak, aby ovoce 

bylo oddělené a neslepené. 

Mouku s ovocem a práškem do pečení vsypeme do vyšlehané hmoty a 

opatrně promícháme, tak aby vznikla hmota, ve které bude rovnoměrně 

obsaženo ovoce.  

Hmotu vložíme do předem vymazané a moukou vysypané formy, povrch 

zarovnáme. Formu neplníme do úplného vrchu, hmota při pečení nabývá. 

Naplněnou formu vložíme do předehřáté trouby a pečeme při teplotě 180°C 

cca 45 minut. 

Správné upečení můžeme poznat za pomocí špejle, tu píchneme do hmoty, 

pokud zůstane špejle hladká, je beránek upečený.  

Po upečení beránka vyklopíme a necháme důkladně vychladnout, po úplném 

vychladnutí polijeme čokoládou a můžeme ozdobit mašlí a ozdobit hlavu a tvář 

beránka. 

Pozor!!! - pokud budete chtít používat rozinky raději je vložte samostatně až 

na hmotu ve formě, jsou těžké a mohou se připéci k formě a zdeformovat tvar 

beránka.    

 

Přejeme dobrou chuť a krásné Velikonoce 
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Nabídka služeb občanům 

Mulčování malotraktorem 250,-/hod 

Štěpkování větví 200,-/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 

 

 

Rychnovské listy: periodický tisk územně samosprávného celku, vychází 1x za dva měsíce. 

mailto:info@rychnovnm.cz
http://www.rychnovnm.cz/
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Zprávičky z naší školičky 

Táta včera na venku,  

     našel první sněženku, 

   vedle petrklíč, 

  zima už je pryč! 

 
 

Od našich posledních řádků uběhlo již několik pátků a my společně s dětmi 

vítáme jaro. Radujeme se z prvních jarních kytiček, vytahujeme sluníčko za 

paprsky, aby nám více zasvítilo a přineslo teplíčko a tím bude více radosti a 

dobré nálady. 

V nejbližší době připravíme s dětmi školní zahradu – pohrabeme, umyjeme 

prolézačky, připravíme pískoviště, abychom si mohli hrát venku. Máme za 

sebou první část stavebních úprav naší školky – ložnička se přeměnila na 

kancelář a šatnu pro zaměstnance, do oken ve třídě byly zabudovány žaluzie a 

děti rozkládají své nové matrace v prostorách herny, která byla rozšířena o 

nový nábytek do chodby mezi třídou a šatnou. Druhá fáze přestavby se týká 

hlavního vchodu do MŠ – bude společný s vchodem do tělocvičny. Bude lépe 

přístupný a hezčí. Vchod bude vybaven bezpečnostním kamerovým systémem 

pro větší přehlednost.  

Co nás čeká: 

 ve čtvrtek 23. 3. jsme zahájili kurz plavání v Lanškrouně 

            (budeme jezdit 10 x každý čtvrtek) 

 6. 4. zápis do ZŠ Třebařov 

 13. - 17.4. Velikonoční prázdniny 

 26.4. Divadelní představení v MŠ 

 2. a 3. 5. zápis do MŠ 

 12. 5. Den matek na OÚ – vystoupení 

 5. 6. Divadelní představení v MŠ 

Také společný výlet s rodiči, preventivní vyšetření zraku předškolních dětí, 

loučení s předškoláky, Poslední zvonění v ZŠ Třebařov – vše bude upřesněno 
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A co už máme za sebou: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimní radovánky 

 

Procházky 

 

Plavání 

 

 

 

 

      

     Divadlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


