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Informace z 11. zasedání zastupitelstva  

Zasedání se konalo 17. dubna, zúčastnilo se ho 9 zastupitelů a žádní občané. 

Projednání žádosti o prominutí penále 

Zastupitelstvo projednalo žádost společnosti SAP s.r.o., která dodala obci 

se zpožděním hasičské auto, o prominutí penále. Zastupitelstvo rozhodlo 

o neprominutí penále. 

Nabídka prodeje pozemků, budov a strojů od firmy ZOS 

Zastupitelstvo schválilo nákup nabízeného majetku firmy ZOS Rychnov 

na Moravě a s tím spojený prodej zemědělské půdy ve vlastnictví obce. Jde 

o nákup budovy kravína na spodním středisku a pozemků okolo ní. Za tento 

majetek obec nabídne cenově odpovídající výměru orné půdy. Zastupitelstvo 

dále schválilo nákup dřevoobráběcích strojů od firmy ZOS. 
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Vklad nově vybudovaného majetku vodovodu 

Zastupitelstvo schválilo vklad nově vybudovaného majetku vodovodu, do DSO 

SV Moravskotřebovska. Celková hodnota nového majetku je 9 308 Kč včetně 

DPH. 

 

Bližší informace získáte přímou účastí na zasedání obecního zastupitelstva 

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

Informace z obecního úřadu 

Ústenky pro občany naší obce 

Obec zajistila látkové ústenky pro občany ve věku nad 50 let, kteří je obdrželi 

do svých poštovních schránek. Další ústenky si občané mohli vyzvednout na 

OÚ a v obchodě. Počet poskytnutých ústenek považujeme za dostatečný a 

obec nebude další zajišťovat.  

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se bezplatně podíleli na šití ústenek.  

Fitness prvky 

V březnu byly instalovány zakoupené prvky v areálu koupaliště a na dětském 

hřišti. 

 

Studenti jako brigádníci  

Obec nabídla brigádu studentům středních škol. Zájemců se přihlásilo hodně, 

nejen z Rychnova. Obec dala příležitost 18 studentům. Pracují v lese, v obci 

na údržbě zeleně, úklidu veřejných prostor a v současné době vypomáhají 

v areálu koupaliště. 
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Dotazník pro obyvatele k rozvoji obce 

Přílohou těchto listů je dotazník pro obyvatele k připravované strategii rozvoje 

obce. Do domácností bude dodán jeden dotazník pro každého občana staršího 

15 let. Prosíme občany o vyplnění dotazníku a jeho odevzdání do 15. května. 

V případě, že vám nebude dotazník dodán, můžete si jej vyzvednout 

na obecním úřadě nebo stáhnout na webu obce. 

Jízdné za září – prosinec 2019 

Stále vyplácíme jízdné pro školáky za období září až prosinec 2019. Prosíme 
Vás, stavte se co nejdříve, a to v úřední dny, pondělí a středa 8 - 17 hodin.   

Z investičního výboru 

Projekt výstavby chodníků – bylo schváleno poskytnutí dotace od SFDI 

ve výši 12,4 mil. Kč, je ukončeno výběrové řízení na dodavatele stavby. 

Zahájení stavby se předpokládá letos v červnu a ukončení v květnu 2021. 

Přestavba MŠ – byla objednána studie na přestavbu MŠ s kuchyní a jídelnou 

u arch. Martina Nedvěda. Po odsouhlasení studie se bude pokračovat 

s projektem tak, aby bylo v letošním roce vydáno stavební povolení. 

Nové byty – byl osloven projektant Robert Kelnar, který připraví návrh 

na nové půdní byty v domě čp. 55. 

Strategie rozvoje obce – investiční výbor připravil dotazník pro obyvatele, 

který bude sloužit jako podklad pro strategii rozvoje obce. 

Kulturní akce 

Z důvodu probíhající koronavirové pandemie jsme byli nuceni zrušit kulturní 

akce plánované na březen a duben.  

Ze stejného důvodu se pravděpodobně nebudou konat ani plánované akce 

v květnu: Den matek, Rychnovský šlapák, Rychnovská tlapka a Den dětí. 

O (ne)konání akcí bude obec průběžně informovat na webu a rozhlasem podle 

aktuální situace.  
 

Poděkování rodiny pana Františka Pěnčíka 

Rodina Šebrlova by Vám chtěla poděkovat za hezké rozloučení 

se zesnulým Františkem Pěnčíkem. 
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Aktuální stav služeb v obci a důležité kontakty 

Prodejna COOP je otevřena Po 7-15, Út 7-13, St 7-15:30, Čt 7-14, Pá 7-16, 

So a Ne zavřeno. 

Vyhrazená doba nákupu pro seniory nad 65 let v této prodejně není zavedena. 

Pošta je otevřena Po 8-11, Út 13-16, St 8-11, Čt 13-16, Pá 8-11, So a Ne 

zavřeno. 

Ranní otvírací doba do 9:00 je vyhrazena pro osoby starší 65 let a doprovod, 

držitele ZTP/P starší 50 let a doprovod, zaměstnance pečovatelských služeb. 

Mateřská škola je v provozu, dočasné uzavření je kvůli momentálně 

nízkému počtu dětí. 

Tel. 777 256 968 

Jídelna MŠ je v provozu, výdej obědů v jednorázových obalech probíhá 

okénkem ve dvoře v době 11:00-11:30. Je možné si domluvit donášku domů. 

Tel. 774 633 590 

Obecní úřad je pro občany v provozu Po a St 8–12 a 13–17, je nutné 

dodržovat stanovené podmínky pro vstup do kanceláře.  

OÚ zajišťuje nákup základních potřeb seniorům a dalším ohroženým skupinám 

obyvatel. Tel. 733 121 966 

Ordinace MUDr. Grepla pracuje v nouzovém režimu, čekárna je uzavřená, 

volejte na tel. 734 592 726 nebo 731 268 561. 

Autobusová doprava: od 1. května platí prázdninový režim jízdních řádů. 

Obecní knihovna je uzavřena. 

Svoz odpadů probíhá normálně dle plánu. 

Sběrný dvůr je v provozu v sobotu 9 - 12.  

Venkovní sportoviště na území obce jsou přístupná. 

Tělocvična je uzavřena.     

Hospoda Na hranici je uzavřena. 

V případě podezření na nakažení zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte 

svého praktického lékaře nebo hygienickou stanici na tel. 602 730 251. 

Centrální infolinka: 1212 (linky 155 a 112 volejte jen v případě vážných 

zdravotních problémů či ohrožení života) 
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Státní zdravotní ústav: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370 

(nepřetržitý provoz) 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje: 602 730 251 (všední 

dny 14-19, víkendy 9-19) 

Všeobecná zdravotní pojišťovna české republiky: 952 222 222 

Vojenská zdravotní pojišťovna české republiky: 844 888 888 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: 810 800 000 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a 

stavebnictví: 261 105 555 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: 800 209 000 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra české republiky: 844 211 211 

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna: 800 213 213 

Střípky Rychnovské historie 3 

Letos je tomu 75 let od skončení nejničivější války v dějinách a naší obce se 

toto období dotklo velmi zásadně. 

Po záboru pohraničí v roce 1938 se obec ocitla v říši za všeobecného nadšení 

většinou německého obyvatelstva. Záhy také většina mužů od 18 do 50 let 

musela narukovat a do roku 1945 jich 81 zaplatilo válku za třetí říši životem. 

I u nás se však najdou výjimky, že ne všichni podporovali Hitlera, neboť např. 

zahradník Alois Richter z č. p. 44 byl umučen v koncentračním táboře Dachau. 

Avšak zdejší němečtí obyvatelé většinou setrvali ve svém fanatismu, ve víru 

v Hitlera a jeho říši až do samého hořkého konce. V Rychnově se ještě 6. 5. 

1945 schází v hostinci Eduarda Jenische č. p. 194 (dnes je již zbourán) 

Volkssturm, ale nakonec nekladou Rudé armádě odpor. Ta dorazí do obce 

9. 5. 

Začíná rabování a krádeže sovětskými vojáky a záhy dorazí i první 

zlatokopové, rádoby partyzáni a rudé gardy.  

První civilní poválečnou obětí se stává 11. 5. učitelka ručních prací Anna 

Pollak, zastřelena při znásilnění ruským vojákem v jednom domě 

v Lanškrouně. K největší tragédii pak dochází 5. 6. v rodině selské vdovy 

Amelie Schüch z č. p. 174 (dnes č. 146), jejichž dva mužští členové padli ve 

válce. Její vnuk Robert Wiche zastřelil v lesíku na rozhraní obcí Rychnov a 

Květná - Luková svou babičku, matku, tety Friedu, Olgu, Irene a své 
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sourozence Liselotte, Wolframa, Eike Marii a Degenharta, jemuž byly pouze 

dva roky a nakonec sám sebe. Dodnes tam jsou pochováni v hromadném 

hrobě. Ten samý den spáchali sebevraždu i učitel Hans Waschitschek a jeho 

žena Hedwig při pronásledování četníky a příslušníky RG. 15. 6. je zavražděna 

mladičká Elisabeth Klecker z č. p. 19 Ruskými vojáky při znásilnění. 20. 6. je 

selka Josefa Kaupa z č. p. 106, při výslechu ohledně úkrytu zbraní, který však 

zřejmě neexistoval, zmlácena pažbou a následně, z obavy před dalším bitím, 

páchá sebevraždu. Ještě na jaře r. 1946 je umlácen zemědělec Josef Kriegler 

z č. p. 98, když přistihl zloděje dřeva ve svém lese. Konečně je třeba 

připomenout i mlynáře Stefana Fischera z č. p. 155 (dnes č. 96), který umírá 

nešťastnou náhodou při spouštění mlýna 27. 5. zachycen řemenem. 

Celkem tedy 18 lidí z Rychnova tragicky umírá po květnu 1945, většinou 

vlastní rukou. Na celém Moravskotřebovsku je evidováno 1261 obětí. 

Mezitím je 13. 6. odvezeno 24 mužů do pracovního tábora v M. Třebové. 

21. 8. je následuje dalších 32 mužů do internačního tábora tamtéž. Později 

jsou do tábora v M. Třebové odesláni učitelé Leopold Heinrich, Karl 

Hawlitschek a Karl Hofman. Několik mužů jde pracovat do Mladějova a několik 

dokonce na Ostravsko a do Vítkovic. 

Do dvou let po válce je německé obyvatelstvo téměř kompletně odsunuto, 

téměř pětina domů zbourána a historie obce se začíná po šesti stech letech 

němčiny psát už pouze česky. 

Jiří Prudil 

Zprávičky z naší školičky 
Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021 

Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných 

zástupců. 

Zápis k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole proběhne v souladu 

s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy 

v období od 2. května 2020 do 16. května 2020. 

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání: 

 - Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí 

dítěte. (bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců) 

 - Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně 
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nebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími 

způsoby: 

1. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý 

email) ms@rychnovnm.cz 

2. poštou na adresu Rychnov na Moravě 166, 569 34 Rychnov na Moravě 

3. osobní podání (kontaktujte ředitelku školy: Jana Pekařová 777256968) 

4. do datové schránky - naše škola má svou datovou schránku ID tuqxn5q 

 - Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného 

zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, 

nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování 

podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní 

povinné předškolní vzdělávání (poslední rok před školou). 

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Postačí, když 

doložíte prohlášení o tom, že je dítě řádně očkované (ke stažení v přílohách) 

a kopii očkovacího průkazu. Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s 

očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi 

vakcínami, které v jeho věku má mít. V případě, že dítě nebylo očkováno 

podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku 

praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní 

nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

Doložte tedy prosím v termínu 2.5. - 16.5.2020 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ (viz příloha) 

PROHLÁŠENÍ O TOM, ŽE JE DÍTĚ ŘÁDNĚ OČKOVANÉ (viz příloha) 

KOPII OČKOVACÍHO PRŮKAZU A RODNÉHO LISTU 

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 

pěti let. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v 

MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho 

může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. 

Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu 

vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň 

s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. 

Máte-li dotazy, kontaktujte ředitelku školy na tel. 777256968  

Jana Pekařová, ředitelka školy 
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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 
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