
  květen - červen 2020  

Rychnovské listy 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Informace z 12. zasedání zastupitelstva  
Zasedání se konalo 7. května, zúčastnilo se ho 7 zastupitelů (Miroslav 
Švancara a Pavel Baroš omluveni) a žádní občané. 

Prodej a nákup pozemků 
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku par. č. 4237, který je určen 
k výstavbě rodinného domu. 
Dále byl schválen prodej pozemku par. č. 4134 jeho současnému uživateli. 
Byl schválen nákup pozemku par. č. 3825. 
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Schválení účetní závěrky a hospodaření obce za rok 2019 
Zastupitelstvo vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce, schvaluje 
účetní závěrku obce sestavenou k 31. 12. 2019 a výsledek hospodaření obce 
za rok 2019 ve výši 2 667 592,77 Kč. 

Schválení účetní závěrky a hospodaření MŠ za rok 2019 
Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové 
organizace MŠ Rychnov na Moravě za rok 2019. Zisk z hospodaření ve výši 
3 522,80 Kč bude přesunut do rezervního fondu MŠ. 

Rozhodnutí o výběru dodavatele stavby chodníků 
Zastupitelstvo rozhodlo na základě výběrového řízení přidělit veřejnou zakázku 
„Chodníky Rychnov na Moravě – etapa II. v jižní a severní části obce“ 
dodavateli EVT Stavby s.r.o. Nabídková cena je 13 999 995 Kč bez DPH. 

Dozor stavby chodníků 
Zastupitelstvo rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky na autorský dozor, 
technický dozor a koordinátora BOZP stavby chodníků. Cena autorského 
a technického dozoru je 128 000 Kč bez DPH a za koordinátora BOZP 4 000 kč 
bez DPH za každý měsíc, ve kterém budou prováděny stavební práce. 
Smlouva bude uzavřena se společností Optima, spol. s r. o., IČ: 15030709. 

Nákup frézy na výrobu kulanů 
Byl schválen nákup použité frézy Bezner od firmy VKM Trade GmbH 
z Rakouska. Cena včetně dopravy je 438 tis. Kč. 
 
Bližší informace získáte přímou účastí na zasedání obecního zastupitelstva 
nebo ze zápisu ze zasedání, který je zveřejněn na webu obce. 

Informace z obecního úřadu 
Poplatky 
Pomalu se blíží konec splatnosti komunálního odpadu, který je 30. září 2020. 
Prosíme Vás, abyste své pohledávky vůči obci přišli zaplatit v termínu v úřední 
dny, tedy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin. Připomínáme, že ke všem 
platbám je možné využít bankovní převod, platba kartou nebo hotově přímo 
v kanceláři. 

Děkujeme 
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Příspěvek na jízdné 
Za 2. pololetí školního roku 2019 – 2020 se bude vyplácet jízdné pouze 
za měsíce leden, únor a polovina března, a to z důvodu zavření škol kvůli 
Covid – 19. Děkujeme za pochopení. 

Studenti jako brigádníci  
Od března do konce května pracovalo v obci 18 studentů, odpracovali celkem 
cca 3 500 hodin. V obecním lese se podíleli na úklidu klestu a jeho pálení, 
přípravě oplocenky, sázení stromků, přípravě palivového dříví. Zajistili jarní 
práce (pletí a výsadba květin) na dětském hřišti, na návsi, před kostelem 
a na koupališti. Zajišťovali pravidelný svoz plastů, úklid příkopů i veřejných 
prostor. Pomáhali s výmalbou a úklidem kiosku. Nejvíce se zapotili při pomoci 
u pokládky zámkové dlažby kolem bazénu. Studentky také připravovaly látku 
pro šití roušek, umývaly okna na budově OÚ a ubytovně.  
Všem brigádníkům děkujeme za pomoc při zkrášlování naší obce. 

Autobus 30. června 
Je zajištěn autobus, který pojede poslední školní den z Třebařova 
do Rychnova s odjezdem v 9:00. 

Z investičního výboru 
 
Stavební lokalita housličky – byl vydán demoliční výměr pro budovu 
čp. 147 (housličky), s demolicí bude započato v letošním roce. 
Strategie rozvoje obce – výsledky ankety budou prezentovány na příštím 
zasedání zastupitelstva. Děkujeme všem, kdo se do ankety zapojili. 
Komplexní pozemkové úpravy – proběhla již dvě jednání sboru zástupců 
k návrhům řešení cestní sítě a okolní zeleně, vodních ploch.    
Přestavba MŠ – nadále probíhají jednání s projektantem nad podobou studie 
přestavby. 
Výstavba chodníků – práce budou zahájeny 15. srpna úsekem od OÚ 
po koupaliště. Během výstavby proběhne i částečná rekonstrukce vozovky.  
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- Situační nákres výstavby chodníků - 
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Kulturní akce 
27. června – Otevírání koupaliště a vítání prázdnin 
Bližší informace budou na plakátech, webu a facebooku obce.  
 
Informace kulturního výboru 
Kulturní akce, vítání nových občánků a návštěvy u dříve narozených jubilantů 
musely být z důvodu pandemie koronaviru zrušeny. Gratulace jsme předávali 
bez osobního kontaktu, abychom seniory neohrozili. 
Ačkoli už jsou některé společenské akce povoleny, návštěvy u seniorů zatím 
neplánujeme a odkládáme je až na dobu „po koronaviru…“  
Vítání občánků plánujeme na podzim, pokud opět nezasáhne vyšší moc...  
Přeji všem štěstí a pevné zdraví. 

Za kulturní výbor Hana Šmídová 
Vážení občané, 
tak jak se říká „bez ztráty kytičky“ jsme překonali karanténu. Moc děkuji všem, 
kteří se zúčastnili šití roušek a pomoci těm, kteří to potřebovali ...                                                                                                     
Blíží se čas dovolených, a tak mi dovolte popřát všem pevné zdraví a dětem 
klidné a radostné prázdniny. 
Připomínám členům klubu důchodců, že se sejdeme ke konci září.  

Božena Honsová 

Střípky Rychnovské historie 4 
Ve většině měst naší republiky se zachovaly pamětní desky připomínající 
návštěvy významných osobností. I Rychnov, ačkoli u nás žádná deska není, 
byl svědkem návštěvy známých a slavných mužů. 
Na konci třicetileté války několikrát procházeli přes Hřebečsko císařští vojáci. 
Po průchodu Moravkou Třebovou 2. 8. 1646 se v Rychnově ubytoval císařský 
generál Tomio de Pompeio a jeho pluk. Odtud napsal několik dopisů 
Třebovské radě a požadoval potravinové dodávky a sto dukátů „aby jeho 
vojáci nemuseli žít ze vzduchu“. Dokonce poslal dopis Rychnovské radě, který 
obsahoval požadavek masa pro jeho milého psa, kterého drželi Třebovští 
občané. 
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Dalším významným mužem, který v obci pobýval, byl generál Ernst Gideon 
Laudon. Ten byl v obci přítomen 17. 7. 1758 za sedmileté války s Prusy, těsně 
poté co bylo prolomeno obležení Olomouce. V té době císařským vojskům 
velel maršál Daun, kterého později ve velení armády nahradil právě Laudon. 
Zachoval se nejméně jeden dopis, který tento generál napsal právě 
v Rychnově knížeti Lichtešteinovi. K této návštěvě by se skvěle hodila známá 
česká písnička „generál Laudón jede skrz vesnici“.                          
Po prohrané bitvě u Sadové v roce 1866 jsou v obci ubytována vojska Prusů 
a obec je nucena je zásobovat. Zrekvírováno bylo 40 kusů dobytka a 8000 
pecnů chleba. Prusové dokonce prostřelili dvakrát makovici věže kostela. 
Neznáme však jméno pruského velitele. Známo je pouze jméno velitele II. 
sboru pruské armády gen. Hartmanna, bojujícího 8. července v 
nedalekém Damníkově a Rudolticích. 
Nejvýznamnějším mužem, který se prokazatelně 4. září 1894 procházel 
po pozemcích obce, byl  sám „císař pán“ František Josef I., který v Lanškrouně 
3-6. září pořádal manévry a tento den i s doprovodem sledoval cvičení vojska 
na severozápadní straně rychnovského katastru. V obci byly též v průběhu 
manévrů ubytovány dva pěší pluky, dva dragounské pluky a baterie 
dělostřelectva. 

Jiří Prudil 

Zprávičky z naší školičky 
Ahoj kluci, ahoj holky, ahoj všechny lidičky, 
zdravíme vás po dlouhé době zase z naší školičky. 
Dnes pro vás máme krátkou pohádku, 
kterou jistě všichni znáte. 
Bylo, nebylo jedno království, a tam 
si lidé úplně spokojeně žili – také děti 
a paní učitelky od nás ze školky.  
Ale jednoho dne jejich království, 
kde se vzal, tu se vzal, napadl zlý 
drak Koron! Na rozdíl od opravdových 
draků nechrlí z tlamy oheň, ale nemoc. Lítá 
tak rychle, že ho ani nevidíš, a stihne proto nakazit mnohem víc lidí než 
ostatní draci.  
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A tak se naše školka pro děti uzavřela. Rodiče měly o své princezny a rytíře 
strach a nechaly si je doma. Naštěstí ale víme, jak na Korona vyzrát. Objevili 
jsme 5 zbraní, kterými můžeme před Koronem ochránit sebe i ostatní. Správný 
rytíř se nevydá na souboj bez pořádné zbroje! Nejdůležitější je rouška. Své 
brnění jsme doplnili i o rukavice a brýle. S Koronem se můžeš potkat venku, 
ale do tvého hradu se dostat neumí. Zůstávali proto co nejvíce doma. Rytířům 
z jiného rodu jsme radši jen zamávali z dálky. Rytířské turnaje musely počkat, 
než Korona porazíme. Nejlepší zbraní proti Koronovi není meč, ale mýdlo. 
Proto si pečlivě umýváme ruce po návratu domů a před každým jídlem. Když 
se zrovna nemůžeme umýt, zaháníme draka dezinfekcí. Koron se jí bojí jako 
čert kříže. 

Spojili jsme všichni své síly a nad Koronem jsme již téměř zvítězili. Už se zase 
můžeme radovat s kamarády ve školce. Máme sice stále několik drobných 
omezení, ale zvládáme to bezvadně. 

Chtěla bych poděkovat panu králi a jeho 
rádcům na OÚ, že se draka nezalekli 
a pomáhali každému, kdo to potřeboval. 
Také za upravení zahrady, abychom na 
ní teď mohli trávit sluníčkové dny. Letos 
sice nepojedeme na výlet s rodiči, ale to 
se nedá nic dělat. Alespoň se rozloučíme 
s dětmi, které po prázdninách nastoupí 

do 1. Třídy. Od září nám nastoupí 5 nových dětí a na ty se budeme těšit 
stejně jako na všechny ostatní, které teď do školky nechodí.  
Na závěr bych ráda upozornila na prázdninový provoz (tak jak si rodiče zvolili). 
Školka bude otevřena pro nahlášené děti 1. – 10. 7. 2020 a potom také 
17. – 28. 8. 2020. Mezi tím bude 5 týdnů zavřeno a budou probíhat přípravy 
na další školní rok. Jídelna bude uzavřena 13.7. – 10.8.  
                           Přeji všem hezké slunečné léto. Jana Pekařová, ředitelka školy 



Nabídka služeb občanům 
 

Mulčování malotraktorem 300 Kč / hod 
Štěpkování větví, stříhání živých plotů 200 Kč / hod 
Práce s křovinořezem, s motorovou pilou 200 Kč / hod 
Práce tlakovým čističem, kalovým čerpadlem 150 Kč / hod 
Přibližování navijákem, doprava malotraktorem  200 Kč / hod 
Broušení řetězů motorových pil 30 Kč / kus 

 

Veškeré služby provádí pracovníci obce. 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. Služby objednáte na obecním úřadě. 
 

Prodej smrkového řeziva 

Prkna 25 mm, různé šíře, délka 4 m 100 Kč / m2 
Latě 60 x 40 mm, délka 4 m 45 Kč / kus 
Trámy 100-150 x 100-150 mm, délka 4 m 4 700 Kč / m3 
Řezivo jiných rozměrů, délka 4 m 5 000 Kč / m3 
Doprava  200 Kč / hod 

 
 

 Obec Rychnov na Moravě 

Rychnov na Moravě č. p. 63, 569 34 
tel: 461 100 455, info@rychnovnm.cz 

www.rychnovnm.cz 
 č. účtu u KB: 115-7458450267/0100 

Úřední hodiny 
Po, St: 8:00-11:30 12:30-17:00 

Redakční rada 
Hana Šmídová, Milan Hána, Petr Švehla 

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

http://www.rychnovnm.cz/
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