
 

 březen - květen 2021  

Rychnovské listy 

 

 

Informace z 18. zasedání zastupitelstva  

Zasedání se konalo 26. dubna, zúčastnilo se ho 9 zastupitelů a žádní občané. 

Úprava rozpočtu obce  

Zastupitelstvo bylo informováno o plnění daňové predikce v tomto roce, dále 

bylo schváleno rozpočtové opatření č. 2/2021, kterým se navyšují příjmy 

o 1 642 000 Kč a výdaje o 1 770 000 Kč. 

 

Anna Š. 
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Podání žádosti o dotaci z Pardubického kraje 

Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na přestavbu kravína 

na dřevodílnu. Je možné dostat dotaci až 1 mil. Kč, přičemž obec vydá stejnou 

částku. Pokud bude dotace poskytnuta, tak se v příštím roce budou do budovy 

dřevodílny investovat 2 mil. Kč. 

Poskytnutí daru 

Byl schválen dar ve výši 5 000 Kč pro Linku bezpečí, z.s. 

Nákup strojů do dřevodílny 

Zastupitelstvo pověřilo investiční výbor k nákupu potřebných strojů 

do dřevodílny v celkové hodnotě do 600 tis. Kč. 

Rekonstrukce MŠ 

Zastupitelé byli informováni o stavu projektu přestavby MŠ, v současné době 

projektant ze zdravotních důvodů přerušil práce na projektu a situace se dále 

řeší. Je jasné, že v letošním roce k přestavbě nedojde. 

Komplexní pozemkové úpravy 

Z důvodu námitek vlastníků pozemků byly pozemkové úpravy přerušeny 

a bude se čekat na novou legislativu. 

Různé 

Byl prezentován návrh autobusových čekáren, které se budou instalovat 

k novým chodníkům. 

Zastupitelé byli informováni o průběhu výstavby chodníků. Termín ukončení 

prací je 15. srpna. 

Dále byly podány informace ke stavu přípravy lokality pro výstavbu RD 

„U housliček“.  

Zakoupeno bylo příslušenství k VARI, jedná se o bubnovou sekačku a vozík. 

Společnost ČEZ bude v letošním roce realizovat dvě stavby kabelizace NN 

v naší obci a z tohoto důvodu je nutné naprojektovat a připravit rekonstrukci 

veřejného osvětlení. 

 

Bližší informace získáte přímou účastí na zasedáních obecního zastupitelstva 

nebo ze zápisů ze zasedání, které jsou zveřejněny na webu obce. 
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Kulturní akce 

KORODĚJNICE 

I přes všechna omezení jsme 

se rozhodli v letošním roce 

zopakovat KORODĚJNICE 

aneb pálení čarodějnic jinak. 

Druhý ročník této akce se 

povedl a vše se zdařilo dle 

očekávání. Rekapitulace 

nikdy neuškodí, a tak pro vás 

máme pár čísel z této akce: 

na gril se položilo 110 kg 

makrel (280 ks), do PETek 

bylo načepováno 100 litrů 

piva a na akci se podílelo 

celkem 9 osob bez kterých by nebylo možné vše zvládnout a tímto jim moc 

děkujeme.  I přes úspěch akce věříme, že to bylo opravdu naposled a příští 

rok už bude možné zažít klasické Pálení čarodějnic.    

Procházka přírodou 

V letošním roce nebude ani tradiční Rychnovský šlapák, a proto pro vás 

připravujeme procházku přírodou. 

Půjde o procházku v přírodě, během níž na účastníky budou čekat různé 

úkoly, které budou rozděleny na tři věkové kategorie. Procházka bude cca 

5 km dlouhá a bude sjízdná i s kočárky. Trasa s úkoly bude připravena 

od pondělí 31. května do neděle 6. června a bude na každém kdy se 

na procházku vydá. Při úspěšném vyřešení úkolů bude každého účastníka 

čekat diplom a odměna, které si bude možné vyzvednout v pondělí 9. června 

na obecním úřadě. Bližší informace budou včas zveřejněny na plakátech 

a na webu obce.  

 

Vzhledem k aktuální situaci se nám velmi těžko plánují další akce pro tento 

rok, pokud bude možné nějakou akci uspořádat tak budete včas informováni 

prostřednictvím webu, FB i plakátů.  
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Z obecního úřadu 

Pokračování ve výstavbě chodníků 

V březnu byly zahájeny práce na výstavbě chodníků. S výstavbou jsou spojena 

dočasná dopravní omezení. V plánu je podpora obnovy plotů u nových 

chodníků. Prosíme občany, aby byli trpěliví a dočasná omezení přečkali.  

  

 

Prosba dětem a jejich rodičům 

V poslední době se množí případy nebezpečného chování dětí. V naší obci 

právě probíhá výstavba chodníků a je zde i několik budov, které jsou častým 

terčem nevhodného hraní dětí. Prosíme rodiče, aby dětem vysvětlili, že lezení 

na střechy budov (čekárny, fotbalové kabiny, atd.), vstup na staveniště 

chodníků včetně lezení po paletách je velmi nebezpečné a hrozí těžký úraz. 

Předem rodičům děkujeme za spolupráci, jde o zdraví Vašich dětí. 
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Prodej PB lahví 

Obec nabízí prodej PB lahví, skladem 
jsou lahve o velikosti 2 a 10 kg, 

na objednání 33 kg. 

Cena: 2 kg - 99 Kč, 10 kg - 299 Kč,  

33 kg - 1 079 Kč. 

Pokud nemáte obal na výměnu lze 
zakoupit i obal: 2 kg - 500 kč, 

10 Kg - 1000 Kč. 

Prodej probíhá na obecním úřadě, 

případně volejte 733 121 966.  

 

 

 

Z-BOX v naší obci 

Přepravní společnost Zásilkovna 

instalovala v naší obci Z-Box pro 

samoobslužný výdej zásilek. 

V blízké době bude možné využít 

Z-Box i pro odesílání zásilek. Z-

Box najdete u samoobsluhy.   

 

 

Odpadové hospodářství obce 

Začátkem letošního roku vešla v platnost novela odpadového zákona a ta obci 

mimo jiné ukládá povinnost informovat občany o nákladech spojených 

s likvidací odpadů. Také mění způsob výpočtu a stanovení výše poplatků 

za likvidaci odpadů. Obce jsou povinny stanovit cenu poplatku tak, aby 

pokryla náklady s odpady. Jak se dozvíte v následujícím textu, v naší obci by 

měl nárůst dosahovat částky okolo 300 Kč. Pokusme se tedy společně 

zamyslet, jak ušetřit za likvidaci odpadů.      
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V naší obci byly náklady na likvidaci odpadů v roce 2020 v celkové 

výši 530 660 Kč v tomto členění: 

Vývoz popelnic  229 793 Kč 

Sklo  9 259 Kč 

Plasty  40 166 Kč 

Provoz sběrného dvoru  

• kontejnery  

• nebezpečný odpad  

• objemný odpad  

• správa dvoru  

210 191 Kč 

• 97 249 Kč 

• 38 554 Kč 

• 38 778 Kč 

• 35 610 Kč 

Likvidace bioodpadu 41 251 Kč 

Výdaje celkem 530 660 Kč 

 

Příjmy z odpadového hospodářství činily v roce 2020 celkem 354 927 Kč 

v tomto členění: 

Poplatek od občanů  274 797 Kč 

Poplatek od firem  5 512 Kč 

Prodej surovin 125 Kč 

Příspěvek od EKO KOMU za třídění  74 493 Kč 

Příjmy celkem 354 927 Kč 

 

Obec v roce 2020 doplatila za likvidaci odpadů z obecních prostředků 

celkem 175 733 Kč. 

Z výše uvedeného vyplývá, že se v naší obci poměrně dobře třídí. Pokud se 

tedy dá někde ušetřit, tak je to již na začátku procesu, a to je snížením 

množství vyprodukovaného odpadu. Obzvláště v naší obci, kde máme domy 

s rozlehlými zahradami je opravdu na zvážení, zda je nutné likvidovat tolik 

bioodpadu. Pokud by zůstal v kompostéru na zahradě, nemusel by se platit 

vývoz a likvidace. V loňském roce bylo z naší obce vyvezeno neuvěřitelných 

34 tun bioodpadu. 
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Střípky Rychnovské historie 8 

Již v několika článcích jsme, v souvislosti s hudbou, zmínili jméno Eduarda 

Deutsche (nar. 3.prosince 1887). Avšak již jeho dědeček, původně tkadlec, 

Josef Deutsch (nar. 1820) sloužil 6 let ve vojenské kapele v Brně. Poté hrál 

na trubku v císařském Vídeňském orchestru, slavného Johanna Strausse.  

V Rychnově poté založil dechovou kapelu a jeho syn Eduard později připojil 

smyčce. Kapelníka jim dělal ředitel školy Johann Lerch, po jehož smrti koupil 

jeho dům č.p. 227. Tento dům již nestojí, ale bylo to vedle současného č. 226.                                                                      

Také Eduard Deutsch působil ve vojenské kapele, a to konkrétně 

u 2 Tirolského císařského pluku pod velením dirigenta původem ze sousedního 

Damníkova, Bernharda Linharda. V průběhu světové války byl kapelníkem 

plukovní hudby a také“ lapiduchem“ na italské frontě.  Od roku 1919 

provozuje rodina Deutschů v Rychnově koloniál. Ve stejném roce Eduard 

přebírá vedení místní kapely a kostelního orchestru, dokonce je sbormistrem 

mužského pěveckého sboru. V Rychnově dokonce zakládá jazzový soubor, 

ve kterém účinkuje i jeho bratr Adolf a později i syn Erwin. Tento se skládá 

z 16 členů a hrají k tanci nejen v Rychnově, ale i v přilehlých obcích 

Hřebečska. 

Eduard Deutsch v kostelním orchestru působí a vede ho více než 30 let. Ani on 

však není ušetřen ran osudu. V roce 1944 mu umírá žena Anna a syn Erwin 

padl na východní frontě. Po odsunu se žení s Otilií Messerle z č. 190 a žije s ní 

až do své smrti v r. 1972 v Selbitz v Německu.  

Ke známým osobnostem v Rychnově spojených s hudbou, patří 

neodmyslitelně další člen rodiny Deutschů Cyril. Mladší bratr Eduarda 

Deutsche Cyrill se narodil 3. září 1892 v Rychnově. Vyučil se holičem a stejně 

jako jeho dva bratři ho k hudbě přivedl jeho otec. V Lanškrounském 

symfonickém orchestru, který měl kolem roku 1910 přibližně 45 členů, byl 

druhým trumpetistou. Roku 1911 přivedl Cyrilla Deutsche do Bolzana (tehdy 

ještě v Rakousku) Bernhard Linhard, aby se připojil ke stejné vojenské kapele, 

do které před pěti lety patřil jeho bratr Eduard. Cyrill hrál jako první houslista 

a sólista na klavír více než sedm let a povýšil postupně na vrchního 

feldwebela. První světovou válku zažil částečně v Haliči a na italské frontě. 

V roce 1918 se oženil se ženou z Bolzana, stal se majitelem kadeřnického 

podniku a v roce 1920 byl spoluzakladatelem a dirigentem městské hudební 

skupiny Twelve Malgrein-Bozen. V roce 1940 se Cyrill Deutsch a jeho rodina 

přestěhovali z jižních Tyrol do Kufsteinu v Severním Tyrolsku. Zde byl 20 let 
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hlavním učitelem v městské hudební škole a 32 let dirigentem městské kapely.                                                                                      

Dožil jako důchodce v Kufsteinu, Stuttgarter Strasse 24. 

Jeho syn Walter Deutsch byl profesorem na Vídeňské hudební univerzitě.                                        

V něm a jeho pěti hudebně nadaných dětech žije umění německé rodiny 

hudebníků z Rychnova i nadále. 

Jiří Prudil 
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Zprávičky z naší školičky 

Kde se tu tak rychle vzalo? 

Zčistajasna je tu jaro! 

Ještě včera sníh byl všude, 

dnes už slunce pálit bude. 

Zima končí, jaro je tu. 

Všude kolem moře květů. 

Bílá s žlutou jim všem velí, 

lákají si k sobě včely. 

Vítáme tě, jaro, tady, 

už spěcháme do zahrady 

sluníčka si užívat. 

Máme po něm všichni hlad! 

 

Od našich posledních řádků uběhlo zase pár měsíců a my se vám hlásíme 

s dalšími informacemi z naší školičky.  Jak jsme minule psaly, tak se taky 

stalo. Bohužel jsme nemohli na plavání, na akce pořádané OÚ atd. Předškoláci 

nemohli k zápisu do ZŠ… Aby toho nebylo málo, zakázali nám také chodit 

do školky. 

My jsme ale nezaháleli a i tak jsme pracovali, jak jen to šlo. 

Předškolní děti dostávaly úkoly na doma, a aby to nebylo 

líto těm mladším, také se pro ně nějaký ten úkol našel. 

Připravili jsme VELIKONOČNÍ BOJOVKU – cesta na kapličku 

s plněním úkolů. Po svátcích jara bychom si ve školce 

povídali o zvířátkách a jejich mláďátkách. K tomuto tématu 

měly děti s rodiči usmažit palačinky a poslat nám fotografie. 

Také obrázky svých domácích mazlíčků nám děti zasílaly. 

Bylo moc milé vidět naše zlatíčka alespoň na obrazovkách mobilního telefonu. 
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Moc se nám po všech stýskalo. Když nám konečně dovolili jít do školky, 

omezili to pouze na předškoláky a na děti rodičů z IZS. Někteří nám stále 

nenastoupili z důvodu povinného testování. Doufáme, že i v našem kraji se 

situace bude dobře vyvíjet a pustí nám konečně všechny děti. 

Na závěr bych se chtěla vyjádřit k blížícímu se zápisu do MŠ pro školní rok 

2021/2022. Ten letos proběhne ve dnech 3.5. – 14.5.2021. Veškeré 

informace jsou dostupné na plakátcích v obchodě, na poště a také na 

stránkách www.rychnovnm.cz/ms. 

Jistě jste v minulosti četli, nebo jste slyšeli, že se připravuje rozšíření kapacity 

naší školky. Více než rok pracujeme na projektu, sháníme dotace. Bohužel pro 

letošní zápis kapacitu není možné navýšit a budeme toto řešit dál hned jak to 

půjde. Dvě děti dostaly odklad školní docházky, proto budeme moci přijmout 

pouze 5 dětí. 

Budeme se na vás těšit zase brzy ;-) 

Jana Pekařová 

ředitelka MŠ

http://www.rychnovnm.cz/ms


 

 

 

  



 

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 

Manipulace terénní DESTOU 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 100x100, 120x120, 150x150 mm, délka 4 m 4 700 Kč / m3 

Řezivo jiných rozměrů, až do délky 7 m 5 000 Kč / m3 

Doprava v obci 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/

