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Informace ze 4. zasedání zastupitelstva 

Zasedání dne 20. dubna se zúčastnilo 7 zastupitelů (Sekanina, Švehla 

z pracovních důvodů omluveni) a 18 občanů. 

Schválení jednacího řádu zastupitelstva 

Byla schválena změna jednacího řádu zastupitelstva obce, která umožňuje 

zasílání podkladových materiálů pro zastupitelstvo i v elektronické podobě. 

Vložení majetku do DSO 

Zastupitelstvo obce schválilo vložení nově vybudovaného majetku do 

Dobrovolného svazku obcí skupinový vodovod Moravskotřebovska v celkové 

hodnotě 7.236,-. Obec povede tento majetek dále na podrozvahovém účtu 

903. Jedná se o nově zbudovanou vodovodní přípojku v obci. 
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Určení výše cestovních náhrad a stravného 

Zastupitelstvo obce určilo výši cestovních náhrad a stravného pro rok 2015. 

Cestovní náhrady budou propláceny ve vyhláškou stanovené výši, stravné 

bude vypláceno v minimálních částkách dle § 3 vyhlášky. 

Schválení účetní závěrky MŠ, školská inspekce 

Na zasedání byla předložena účetní závěrka mateřské školy a návrh na 

rozdělení zisku v celkové výši 44.969,90,-. Tento návrh nebyl schválen a bude 

předložen na červnovém zasedání. Dále byli přítomní seznámeni s výsledkem 

kontroly školské inspekce, která proběhla v MŠ v lednu tohoto roku. Své 

vyjádření k inspekci podaly i pracovnice MŠ.   

Digitalizace intravilánu obce 

Mapování v obci bude zahájeno 12. května. Za obec bude s pracovníky 

katastrálního úřadu přítomen u mapování starosta nebo první místostarosta. 

Žádáme vlastníky o součinnost při tomto mapování. Pro vytyčení budou obcí 

zakoupeny plastové mezníky v potřebném počtu. Současně je prováděna tzv. 

jednoduchá pozemková úprava a rekonstrukce přídělů. Tuto činnost provádí 

pozemkový úřad.   

Finanční příspěvek pro ZŠ Třebařov 

Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí finančního příspěvku SRPDŠ na letošní 

příměstský tábor ve výši 500,- na každé dítě z Rychnova, které se tábora 

zúčastní. 

BRKO vyhláška 

Zastupitelstvo obce vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 

Rychnov na Moravě. Vyhlášku v plném znění můžete najít na webu obce. 

Dění v obci 

Koupaliště - byla provedena příprava bazénu na novou sezónu, vypuštění, 

vyčištění a nový nátěr. V současné době se bazén napouští. V areálu jsou 

prováděny práce na zlepšení sociálního zázemí a bylo provedeno odvodnění 

budovy.  
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Les - je rozváženo palivové dříví, dále jsou prováděny práce pěstební, nutné 

prořezávky a stále se pracuje na zlepšení lesních cest. 

Asfaltový recyklát - obec zakoupila cca 700 t tohoto materiálu, který bude 

sloužit na opravy místních komunikací. 

Informace z 5. zasedání zastupitelstva 

Zasedání dne 23. května se zúčastnilo 8 zastupitelů (Pastýř omluven) a 74 

občanů. 

Vyhlášení programu pro poskytnutí dotací z rozpočtu obce 

Zastupitelstvo obce vyhlašuje „Program pro poskytnutí dotací z rozpočtu obce 

Rychnov na Moravě pro rok 2015“. Do tohoto programu je vyčleněno 25 tis. 

Kč. Program je určen pro dotaci autobusové linky Žamberk – Brno. 

Prodej pozemků 

Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků parcelní číslo 6242 travní porost 

o výměře 880m2 a 6244 travní porost o výměře 109m2, cena pozemků je 

7 Kč/m2. Celková cena uvedených pozemků je 6.923 Kč. Kupující hradí sepsání 

smlouvy a vklad do katastru nemovitostí. 

Smlouva o zřízení věcného břemene 

Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 

č. NET/OSNM/81/2015 na pozemek parcelní číslo 5094. Oprávněným je RWE 

GasNet, s.r.o. Důvodem zřízení věcného břemene je plynová přípojka 

k novostavbě. 

Projekt chodníky a odvodnění návsi  

Zastupitelstvo obce schválilo realizaci výstavby chodníků na návsi a okolo 

silnice ve směru od křižovatky po budovu čp. 55 v tomto roce. Tímto je 

původní projekt „místní komunikace, chodníky a odvodnění“ rozdělen do dvou 

etap realizace. 

Likvidace odpadních vod v obci 

Předsedající vysvětlil přítomným důvod zahájení správních řízení s občany 

obce ohledně vypouštění odpadních vod. Správní řízení zahajuje a vede 

vodoprávní úřad Mě Ú Moravská Třebová. 
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Dále předsedající seznámil přítomné s povinností vlastníka nemovitosti zajistit 

likvidaci odpadních vod z vlastněné nemovitosti. Obec již dříve avizovala 

možnost zapojení obce do financování řešení likvidace odpadních vod. Jako 

řešení likvidace odpadních vod je možnost využít více variant: 

 
 příspěvek obce na výstavbu domácích čistíren odpadních vod, 

 výstavba centrální ČOV a zajištění svážení odpadních vod do této 

čistírny s tím, že bude v budoucnu možnost na tuto čistírnu připojit 

centrální kanalizaci, 
 výstavba centrální gravitační kanalizace, 

 výstavba centrální tlakové kanalizace. 

 

Přesedající vyzval nejdříve zastupitele k vyjádření k této problematice. Svůj 

názor vyjádřili všichni zastupitelé. Následně se k možnostem likvidace 

odpadních vod jednotlivě vyjadřovali přítomní občané. Mezi občany ani mezi 

zastupiteli obce není jasná shoda nad žádnou z variant. 

Po debatě občanů i zastupitelů bylo přijato následující usnesení: zastupitelstvo 

obce Rychnov na Moravě nechá zpracovat kalkulaci jednotlivých řešení 

likvidace odpadních vod v obci.  

Bližší informace získáte přímou účastí na zasedání obecního zastupitelstva 

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

Informace z obecního úřadu 

Zahájení provozu kiosku na koupališti 

Informujeme občany i ostatní návštěvníky místního koupaliště, že v pátek 5. 

června 2015 byl zahájen provoz kiosku s občerstvením. Oficiální zahájení 

sezóny je připraveno tradičně na poslední červnový víkend, tj, na sobotu 27. 

června, ale nic Vám nebrání navštívit areál koupaliště a využívat jej na 

odpočinek i relaxaci již nyní. Provoz kiosku je závislý na počasí a v době 

nepříznivého počasí bude kiosek uzavřen. Denní provoz bude zajištěn o 

prázdninách, kdy budou vyloučeny pouze dny, kdy bude pršet. 

Výběrové řízení na pozici účetní obce 

Starosta obce Rychnov na Moravě vypisuje výběrové řízení na pozici účetní 

obce, administrativní pracovník. Více informací naleznete na úřední desce a 

webu obce. 
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Výběrové řízení na nového ředitele ZŠ Třebařov 

V současné době probíhá konkurzní řízení na nového ředitele/ředitelku 

základní školy Třebařov. Nový ředitel, kterého po konkurzním řízení jmenuje 

do funkce starosta obce Třebařov, se ujme řízení školy od nového školního 

roku. Nyní vede školu dočasně zástupce ředitele pan Šrol. 

Kulturní akce a dění v obci 

Ohlédnutí za XIV. ročníkem Rychnovského Šlapáku 

V pátek 8. května 2015 se konal tradiční, již XIV. ročník Rychnovského 

šlapáku. Start i cíl byl na koupališti. I přes to, že pár dní před pochodem 

propršelo, v den Rychnovské šlapáku bylo nádherné počasí. Sluníčko přilákalo 

rekordních 143 účastníků pochodu. Mohli si vybrat ze dvou pěších tras o délce 

6 a 10 km. Kratší trasu absolvovalo 88 účastníků a delší trasu 55 účastníků. Po 

vzoru loňského ročníku byly na trase připraveny pro účastníky otázky týkající 

se převážně naší obce. Také se, jako každoročně, vyhlašoval nejstarší a 

nejmladší účastník pochodu. Děkujeme všem účastníkům pochodu a těšíme se 

na další setkání. Také děkujeme všem, kteří se na pochodu podíleli 

organizačně. 

Ohlédnutí za akcí - 650 let obce „setkání rodáků“ 

Obec Rychnov na Moravě uspořádala velkolepou kulturní akci, která se konala 

k příležitosti oslav 650. let od první písemné zmínky o obci. Tato akce se 

uskutečnila v sobotu 13. června od 12:30 na místním koupališti. Tato akce 

byla zahájena vlastně již ve čtvrtek 11. června pečením Rychnovských 

koláčků, na kterém se podíleli dobrovolnice z klubu zdatných seniorů i z řad 

občanů a zaměstnankyně obce. Areál koupaliště i jeho zázemí bylo připraveno 

na početnou návštěvu, počasí bylo příznivé možná až moc horké. Pro děti byla 

k dispozici trampolína i skákací hrad, v areálu bylo možné využít i projížďky na 

koních. Zahájení si vzali na starost bubeníci ORdrums ze ZUŠ Lanškroun, kteří 

přítomné náležitě nabudili a svým vystoupením opravdu zaujali, po bubenících 

na pódiu stanulo další uskupení ze ZUŠ Lanškroun a to BRASS COMPANY, tato 

skupina hrající na žesťové nástroje předvedla své umění a přesvědčila všechny 

o skvělé práci pedagogů ZUŠ Lanškroun. Abychom zachovali rytmus této akce, 

na parket nastoupili taneční skupiny Heleny Gálové - Trojákové, jednalo se o 

dětskou skupinu KOČKY, dámskou skupinu KECKY a ALEGRII, v dámských 

skupinách jsme měli možnost spatřit i občanky naší obce, speciálně jim patří 
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velký obdiv za jejich umění a odvahu vystoupit tak říkajíc doma. Po těchto 

vystoupeních, která potěšily nejedno oko diváka, se na pódiu připravilo 

hudební těleso ze ZUŠ Moravská Třebová JUNIOR HOBBY BEND. Početné 

seskupení zcela zaplnilo pódium a plné ruce práce měl rázem i zvukař. Vše se 

zdárně připravilo a i toto hudební seskupení předvedlo své umění. Vystoupení 

BENDU jsme museli trochu zkrátit, protože v zákulisí byl již připraven hlavní 

host tohoto dne, kterým byl bavič Jiří Krampol a zpěvák Karel Bláha 

s pořadem „Nikdo není dokonalý na cestách“, při jejich hodinovém vystoupení 

se diváci skvěle bavili. Po tomto vystoupení byla losována tombola, 11 cen 

tomboly bylo zcela v režii sponzorů, my jim tímto moc děkujeme za podporu. 

Celý výtěžek z prodeje lístků do tomboly je tedy možné použit na výdaje 

spojené s pořádáním této akce. Od 18:00 se na pódiu a parketu usadil 

folklórní soubor JARO z Ústí nad Orlicí, během jejich obdivuhodného 

dvouhodinového vystoupení jsme viděli krojované tance a slyšeli, někteří i 

zazpívali folklórní písně. Ve 21:00 na pódium nastoupila Choceňská rocková 

skupina Modrý Mauricius, pod jejich taktovkou se pokračovalo až do druhé 

hodiny ranní. 

Poděkování patří všem vystupujícím, sponzorům, ale i návštěvníkům. 

Velké poděkování a obdiv zaslouží všichni, kdo se podíleli na zajištění této 

akce. Jednalo se především o zaměstnance obce, ale i o další lidi ochotné 

pomoci. Jen díky početné pořadatelské skupině mohlo být zajištěno 

bezproblémové občerstvení, dostatečné a organizované parkování, stálý úklid 

prostoru pro diváky i WC. Na místě byl i stále připravený zdravotník. 

A nyní pár čísel: 

Účinkujících se za celý den vystřídalo 76. 

Diváků do areálu přišlo cca 600 - 650.  

Organizační tým čítal 33 osob.  

Na grilu se otočili dvě prasata, vypilo se 13 sudů piva a 6 sudů 

limonády. 

Ještě jednou všem velké díky. 

27.  června - Otevírání koupaliště a vítání prázdnin 

Od 13:00 bude v areálu koupaliště probíhat tato již tradiční akce, při které se 

oficiálně zahájí sezóna koupání v místním přírodním koupališti, a děti 

odstartují přípravu na prázdniny. Připraveny budou soutěže pro děti, malování 

na obličej, do historie nás zavedou Pernštejni, kteří předvedou historický šerm, 
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gotické tance, ale i útrpné právo, připraveny budou i stylové hry. Na 20:00 

hodinu je připraven koncert skupiny LOKOMOTIVA s Petrem Vondráčkem. 

Další informace na plakátech. 

11.  července - Přátelské posezení s myslivci 

Myslivecká chata - hry pro děti, na závěr PĚNA. 

Plakáty s podrobnostmi budou v dostatečném předstihu. 

18. července - Hasičské závody 

Fotbalové hřiště - hasičské závody o pohár starosty. 

Plakáty s podrobnostmi budou v dostatečném předstihu. 

650 let obce - druhé nahlédnutí do kroniky 

Rok 1712 

Rychnovští měli nezvyklou podívanou. Nad vesnicí se objevily temné mraky. 

Při bližším pozorování lidé zjistili, že jsou to ohromná hejna kobylek, která 

zastiňují slunce jako husté sněhové mraky. Kobylky letěly ve výšce hrotu 

kostelní věže. Naštěstí se v našem kraji nesnesly k zemi, nýbrž letěly dál 

směrem k zemské hranici. Tam se někde snesly. Příštího dne letěly zpět k 

jihovýchodu. 

Rok 1715 

Tento letopočet by měl býti v dějinách obce černě orámován, protože 

znamená pohromu. V zemi řádil mor. V Rychnově zemřelo 93 osob a v 

sousedním Mladějově 37. Ve farní kronice je zaznamenáno toto:" V r.1715 

řádil mor (contagion), který kosil bezpočetné množství lidí v okolních 

dědinách. Jsou již téměř všechna města a dědiny uzavřeny pro osoby tam 

nebydlící. Návštěvy těchto míst jsou zakázány pod trestem smrti. Na silnicích a 

cestách jsou všude vojenské hlídky, které zabraňují přecházení lidí. Mor řádil v 

období od 14. 9. do 31. 12. 1715. V Rychnově od 4. 11. do 31. 12. 1715. 

Zaznamenány jsou případy zvlášť dojímavé, například, že v jednom domě 

zemřel otec, matka, pět dětí a hospodyně. I jinak vymřely v některých domech 

celé rodiny. V této době se konaly všechny bohoslužby pod širým nebem. Když 

zlá epidemie ustala, byly v zemi stavěny z vděčnosti Bohu za odvrácení 

pohromy kříže, sochy, morové sloupy, kaple apod. V Rychnově z té doby 

pochází morový sloup před hasičskou zbrojnicí, postavený farářem Kunertem. 

Nápis praví, že na tomto místě bývaly v době moru konány bohoslužby za 
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účasti lidu ze širokého okolí. Morovou pohromu připomíná i socha 

Neposkvrněného početí u kostela. V latinském nápisu je ve velkých písmenech 

skryt chronogram, znamenající letopočet 1717. Sochu sv. Rocha, ochránce 

proti moru, dali Rychnovští rovněž v r. 1717. 

Rok 1719 

Dne 10. září tohoto roku byla obec postižena velkým požárem, který zničil pět 

selských usedlostí se vší svezenou úrodou a řeznictví s hostincem. 

Léta 1729 - 1730 

Od nepaměti stával starý rychnovský kostel na tom místě, kde je postaven 

kostel nynější. Starý kostel byl v r. 1726 zbourán a v příštích čtyřech letech byl 

staven kostel nový. Jeho věž, která byla přistavěna v letech 1731 a 1732, je 

vysoká 36 sáhů a opatřena hodinami. Dobu letopočtu dosvědčují letopočty 

vysekané v kameni nade dveřmi. Původně byly na věži 3 zvony, těžké 15, 10 a 

3 centy. Znění nápisů na těchto zvonech lze najít ve farní kronice. 

Rok 1630 

Zaznamenána je v Rychnově cena žita: jedna měřice žita stála 15 grošů. 

Měřice je dutá míra 61.487 litrů. 

Léta 1737 - 1738 

V červnu 1737 a v srpnu 1738 zničilo prudké krupobití všechnu úrodu na 

318 mírách pole. 

Rok 1758 

Krajina kolem Rychnova byla postižena válečnými událostmi, jimiž vyvrcholil 

vleklý spor mezi císařovnou Marií Terezií a pruským králem Friedrichem II. 

Obyvatelé našeho kraje pocítili prušáckou hrubost, drancování a nakonec 

zbídačení a nouzi. Když bylo Rychnovským nejhůř, smilovala prý se nad nimi 

Panna Maria a poslala do Rychnova ochránce v podobě populárního polního 

maršála Laudona, který se zde se svým štábem ubytoval. O jeho pobytu v 

Rychnově svědčí zachovaný Laudonův dopis, datovaný v Rychnově dne 

17. 7. 1758 a odeslaný do Lanškrouna tamnímu "oberamtmanovi" 

Darschilkovi. V Rychnově byl tehdy Laudonův hlavní stan. Pruský král Friedrich 

ustupoval tehdy se svou armádou a v červnu 1758 dlel pět dní v Moravské 

Třebové. Rakouská vojska předtím obsadila území Hřebečska a zatarasila 
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Prušákům ústup pomocí záseků z povalených stromů apod. Jiná Rakouská 

armáda byla rozložena u Chornic. Prušáci činili pokusy probít se směrem 

domů. Podařilo se jim to teprve po bitvě u Křenova. V těchto dnech rychnovští 

občané museli poskytovat koňské přípřeže k dopravě proviantu. Koně 

nestačili, proto museli lidé tlačit náklady na vozících. 

Válečné rekvisice způsobily Rychnovským tak velké majetkové ztráty, že 

vznikla nespokojenost. V zápisech z té doby se praví, že zubožený stav 

vesnického lidu uznala sama císařovna a že v jeho prospěch učinila 

rozhodnutí, spočívající ve snížení roboty a to na 3 dny v týdnu a v tom, že 

poddaní občané se mohou obracet se stížnostmi proti vykořisťovatelské 

vrchnosti na krajské úřady, které právě císařovna zřídila. 

Rok 1748 

Do tohoto roku spadají počátky organizovaného vyučování dětí. Rychnov měl 

již sice dávno předtím svého učitele (Schulmeistra), který zpočátku učil děti 

číst, psát a počítat někde v místnosti selské chalupy a od roku 1701 ve vlastní 

budově. Víme-li, že v r. 1793 měl Rychnov 1674 obyvatel, dá se soudit, že 

škola v těch letech byla dětmi přeplněna. Tehdejší škola byla ovšem školou 

církevní pod správou děkana a učitel byl zároveň varhaníkem a zpěvákem při 

obřadech a bohoslužbách. Vyučovalo se pak ve dvou místnostech podle 

stupně vyučování. 

Jména téměř všech učitelů jsou uvedena ve staré školní kronice. 

Rok 1775 

Ve východních Čechách se počali bouřit vykořisťovaní sedláci proti 

vyděračským vrchnostem. Také na Moravě při českých hranicích se tu a tam 

chápali sedláci proti vrchnostem zbraní, leč jejich pokusy byly vždy v zárodku 

potlačeny. Aby se odboj nerozšířil z Čech na Moravu, byly pohraniční obce na 

moravské straně obsazeny vojskem. Vojska nebyl ušetřen ani Rychnov. 

Rok 1777 

V písemnostech z tohoto roku se připomíná existence hájovny a dědičné 

rychty. Za faráře Johanna Tempese byla postavena nová prostorná 

poschoďová budova o 12 místnostech. Nápisy o postavení fary jsou umístěny 

na budově vpředu a vzadu. 
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Léta 1799 - 1800 

Války napoleonské se sice nedotkly kraje přímo, přesto však trpěl lid velkými 

dodávkami procházejícím armádám domácím i cizím. Kraje protáhla ruská 

armáda Suvorovova, vracející se domů po slavných bitvách. Později táhli 

Rusové znovu a po bitvě u Slavkova vymáhal si zde silný oddíl Francouzů 

zásobování. 

Sloupek starosty 

Vážení spoluobčané, 

jste u konce tohoto vydání RL, ve kterých je krátká rekapitulace dvou 

proběhlých zasedání zastupitelstva naší obce a další důležitá sdělení. Nemalý 

důraz v tomto vydání klademe na kulturní akce konané k výročí první písemné 

zmínky o obci. 

Nejdříve se však musím vyjádřit k jiné problematice a to k pracovníkům obce. 

Počátkem měsíce května a června naši obec navštívili pracovníci kontroly 

nejdříve z Úřadu práce a následně ze Státního úřadu inspekce práce. Tyto 

kontroly v naší obci nebyly náhodou a jeden z občanů se na zastupitelstvu 

obce přihlásil k zaslání podnětu na tyto instituce. Stěžovatel není 

zaměstnancem obce. Z provedených kontrol vyplynula nutnost objasnit 

stěžovateli a jeho rádcům poslání, náplň a celkové fungování pracovníků VPP 

v naší obci.  V minulém vydání RL jsem Vás seznamoval s počty pracovníků 

VPP a také nabízel jejich případnou pomoc občanům obce. Omlouvám se, ale 

netušil jsem, že je nutné podrobně rozebírat, jak ona pomoc bude fungovat 

z pohledu dodržování právních předpisů, ani jsem nepředpokládal nutnost 

seznamovat Vás se stanovisky a podmínkami úřadu práce pro čerpání a 

používání finančních prostředků na platy pracovníků VPP. Nyní tedy trochu 

nezajímavých a pro mnohé i nepodstatných informací. 

Veřejně prospěšné práce 

jsou časově omezené pracovní příležitosti vytvořené především pro obtížně 

umístitelné a dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání evidované na 

ÚP a spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě 

veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech, mezi něž 

patří např. pomocné práce charitativní, činnosti sociálního charakteru, 

kulturního charakteru, údržbářské práce na sportovištích atd. ve prospěch obcí 

nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí.  
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Dle stanoviska ÚP lze práce prováděné pro občany obce zařadit jako práce 

charitativní či sociálního charakteru. Důvod pro toto stanovisko lze hledat 

v citacích zákona o obcích. Obec je základním územním samosprávným 

společenstvím občanů. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o 

potřeby svých občanů. 

Kontrolám předejít nelze, ale lze být na tyto kontroly připravený a mít všechny 

pádné argumenty pro práci, kterou vykonávají zaměstnanci obce. 

Takže pokud mě občan požádá o případnou výpomoc pracovníky obce, 

nejdříve zjistím, o jakou práci jde, zda je vhodné, aby práci vykonával některý 

z kmenových zaměstnanců či pracovník VPP. V případě, že se jedná o práce, 

které mají provést pracovníci VPP, musím zhodnotit, zda se jedná o práce 

charitativního či sociálního charakteru. V případě zařazení do uvedených 

kategorií je pracovník odeslán v rámci své pracovní činnosti provést 

požadovanou práci a obec není oprávněna za takovou práci požadovat po 

občanovi jakoukoli úplatu. V případě, že je pro uvedený druh práce potřeba 

nářadí v majetku obce, obec účtuje půjčovné tohoto nářadí ve výši 20,- 

Kč/hod. Pokud se požadované práce neslučují s výše uvedenými druhy práce, 

je vybrán vhodný pracovník a ten je na požadovanou dobu práce u občana 

uvolněn ze své pracovní směny. V takovémto případě je s občanem provedena 

individuální dohoda o podmínkách provedení práce. 

A nyní zase trochu pro normální občany. Smyslem této činnosti je zajištění 

dobrého vzhledu nejen veřejných prostor obce a výpomoc občanům obce. 

Pokud tuto činnost někdo kritizuje s odůvodněním, že dříve se tato činnost 

nenabízela a že nebylo u obce zaměstnáno tolik pracovníků VPP, tak se musí 

obrátit na dřívější představitele obce a ptát se jich proč to dříve nešlo. 

Závěrem dodám jen tolik. Stále budu usilovat o možnost zaměstnávání 

pracovníků VPP, pokud budou mít občané naší obce požadavky na výpomoc 

tak se jim budu snažit vyhovět. Prosím nebojte se na mě obrátit 

s požadavkem na výpomoc od pracovníků obce. 

Nyní se vrátím k zasedání zastupitelstva obce. V mezidobí vydání RL se konaly 

dvě zasedání. To první 20. dubna bylo tradiční svým obsahem i dobou, výčet 

řešených věcí jste si přečetli na začátku tohoto vydání. To druhé se konalo 23. 

května a bylo v mnoha ohledech neobvyklé. Den pro toto zasedání jsem určil 

sobotu a to v dopoledních hodinách. Důvodem tohoto netradičního dne a času 

byl program jednání, který měl dva hlavní body. Prvním bylo rozhodnutí o 

výstavbě chodníků na návsi, ale i přesto, že se jednalo o důležité rozhodnutí, 
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nebyl tento bod vnímán jako ten hlavní. Hlavním bodem jednání a účasti 

rekordních 74 občanů byla likvidace odpadních vod v naší obci. Na tomto 

jednání jsme měli možnost vyslechnout vyjádření současných i bývalých 

představitelů obce, ale hlavně také názory občanů. Toto jednání nemělo 

přinést spásné řešení pro naši obec, ale sloužilo k rozšíření informovanosti o 

této problematice. Výsledkem projednání bylo rozhodnutí o zpracování všech 

možných variant likvidace odpadních vod v obci s předpokládanou kalkulací 

nákladů pro obec i občana jak při výstavbě tak následném provozu. Jakmile 

bude tento dokument zpracován, bude k tomuto tématu svoláno další 

nevšední jednání zastupitelstva, a já věřím opět ve velkou účast občanů.  

Dovolte mi zmínit se i o prováděné digitalizaci intravilánu obce a o JPÚ pro 

upřesnění a rekonstrukci přídělů. Digitalizace katastrální mapy intravilánu obce 

je pod patronátem katastrálního úřadu a provádí se mapování přímo v terénu. 

JPÚ řídí státní pozemkový úřad a je to velmi podobné pozemkovým úpravám 

prováděným v extravilánu obce v letech 2007 - 2009, jejichž výsledkem je již 

digitální mapa pozemků mimo zastavěnou část obce. Po dokončení těchto 

prací bude výsledkem přesná digitální mapa s jasným vlastnictvím a výměrou 

všech pozemků v katastrálním území naší obce. 

Protože se jedná v obou případech o zpřesňování a určování hranic bude po 

zavedení této mapy do katastru běžné, že se vlastníkům změní výměry 

pozemků, nemělo by docházet k velkému úbytku, ale změny v rozlohách 

pozemků budou. Prosím všechny vlastníky o jejich pochopení a spolupráci. Je 

důležité si uvědomit, že tyto činnosti jsou pro dobro vlastníka, do budoucna 

nebude již sporná hranice a výměra pozemku. Proto, aby určené hranice měly 

vizuální trvanlivost i do budoucna, rozhodlo zastupitelstvo obce o zakoupení 

plastových mezníků, které jsou při mapování používány.  

Posledním tématem, kterým se v tomto vydání budu zabývat jsou - pomluvy, 

nepravdy, podlost, lži, závist a další negativní vlastnosti některých 

spoluobčanů. 

Víte, již mnohokráte bylo řečeno „sto lidí, sto názorů“, není nic špatného mít 

svůj názor a stát si za ním, to naopak značí charakter osoby a z nenápadného 

člověka může vážená osobnost být. Nebojme se říci svůj názor. Bohužel těch, 

kteří svůj názor vysloví a ještě si za ním vždy stojí, není mnoho. Naopak je 

daleko častější vymýšlení různých příběhů, pomluv a lží. Proti těmto jevům lze 

bojovat jen velmi těžce a asi jediný způsob je komunikace s oprávněnou 

osobou. Proto žádám všechny občany, kteří mají potřebu šířit různé 
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nepodložené či vymyšlené zprávy, aby zanechali této činnosti. Jsou-li vaše 

kroky vedeny závistí, tak doporučuji spíše najít způsob jak souseda či 

konkurenta předčit a ne očernit. Máte-li potřebu být středem pozornosti, 

sdělte svým posluchačům své úspěchy, podělte se o své dovednosti, ale 

nepošpiňujte ostatní. Lež má krátké nohy zní jedno přísloví, bohužel v naší 

společnosti čekáme, až se vrátí ti, co s pravdou nejdále došli, a prozatím lež 

řídí naše kroky.  

Posluchačům a mnohdy nedobrovolným příjemcům nepravdivých zpráv mohu 

pouze doporučit ověření si předmětné zprávy, a pokud se zprávy týkají dění 

v obci nebo mé osoby není nic jednoduššího než mě navštívit a na danou 

problematiku se zeptat. Nemám problém s přímou konfrontací a s vysvětlením 

dané věci.  

Přeji všem spoluobčanům klidné žití v naší krásné obci.          

Milan Hána 

starosta obce 
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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 

 

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/

