květen 2017

Rychnovské listy
.

Nejmladší (uprostřed) a nejstarší účastník XVI. ročníku Rychnovského šlapáku

Informace z 18. zasedání zastupitelstva
Zasedání dne 24. dubna se zúčastnilo 7 zastupitelů (omluveni K. Pastýř a
V. Šnajdr) a 6 občanů.
Zpráva finančního výboru
Předsedkyně finančního výboru B. Pospíšilová seznámila přítomné s výsledkem
provedené kontroly. Předmětem kontroly bylo použití finančních prostředků
poskytnutých obcí v roce 2016 a dále byl kontrolován stav pokladny. Finanční
výbor neshledal žádné nedostatky.
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Poskytnutí příspěvků z rozpočtu obce
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí příspěvků z rozpočtu obce v roce 2017
v následující výši: MS Rychnov na Moravě obdrží 20 tis. Kč na rekonstrukci
interiéru myslivecké chaty, Římskokatolická farnost obdrží 30 tis. Kč na nátěr
dřevěného interiéru poutní kaple, Oblastní charita v Moravské Třebové obdrží
příspěvek na činnost ve výši 10 tis. Kč. Dále zastupitelstvo schválilo příspěvek
na nákup knih pro výměnný fond knihoven Svitavska ve výši 2,- Kč/obyvatele.
Rozpočtová změna
Přijata byla první rozpočtová změna tohoto roku, ta počítá s navýšením příjmů
i výdajů v kapitole převodu vlastních fondů ve výši 833.500,- Kč, dále je
v příjmové části navýšen příjem dotací na VPP o 30 tis. Kč.
Schválení účetní závěrky a hospodaření obce za rok 2016
Obec hospodařila v roce 2016 s celkovými příjmy 15.924.279,07 Kč a výdaji v
celkové výši 12.726.454,76, tedy s přebytkem 3.197.824,31 Kč. Z přebytku
byla hrazena splátka dlouhodobého úvěru ve výši 367.171,50 Kč. Obec v roce
2016 poskytla příspěvky ze svého rozpočtu spolkům a organizacím v celkové
výši 352.255,60 Kč, na dotacích získala obec v roce 2016 příspěvky v celkové
výši 2.210.497,- Kč.
Schválení účetní závěrky a hospodaření MŠ za rok 2016
PO vykázala za rok 2016 hospodářský výsledek se ziskem 1.040,43 Kč. Tento
přebytek navrhuje ředitelka MŠ převést do rezervního fondu MŠ. V PO byla
zřizovatelem provedena finanční kontrola. Tato kontrola byla provedena dne
8. prosince 2016 a kontrolované období bylo 1. 1. 2016 - 30. 11. 2016.
Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky a porušení právních
předpisů. Organizace hospodařila v souladu se zřizovací listinou, náklady jsou
hospodárné a účelné. Účetní závěrku a hospodaření zastupitelstvo obce
schválilo. Zisk z hospodaření bude přesunut dle požadavků MŠ do rezervního
fondu.
Pozemky dotčené stavbou chodníků
Zastupitelstvo schválilo převod krajských pozemků pod chodníky a také
uzavření smlouvy o užívání na autobusové zálivy.
Mapování a obnova přídělů v k. ú. Rychnov na Moravě
Mapování i rekonstrukce přídělů jsou hotové. Nové mapové podklady by měly
být k dispozici od 25. 5. 2017. K rekonstrukci přídělů bude vydáno rozhodnutí
v dohledné době.
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Informace o nákupu strojů pro lesní hospodářství
Předsedající seznámil přítomné s nákupem malotraktoru a vyvážecího vleku
s hydraulickou rukou. Dále byly zakoupeny luční brány. Stroje budou
využívány pro lesní hospodářství obce, ale i pro údržbu zeleně 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
Chyba v minulém vydání RL
Omlouváme se tímto za chybu v minulém vydání RL. Šlo o informaci
k možnosti zápisu zájemců do pořadníku na palivové dříví. Bylo zde uvedeno
chybné datum otevření pořadníku.
Děkujeme za pochopení
Výsadba zeleně v obci
Jakožto zodpovědný hospodář provádí obec údržbu stromů na svých
pozemcích v zastavěné části obce. Jedná se o prořezávku větví, ale často i o
kácení přestárlých a poškozených stromů. Za pokácené stromy je uložena
náhradní výsadba a proto obec v letošním roce vysadila 21 ovocných stromů
na louce pod ubytovnou a 5 ovocných stromů v areálu koupaliště. Další
náhradní výsadba bude v letošním roce ještě provedena. Máme připraveno 15
ks kaštanů a v plánu je nákup dalších cca 10 stromů.
Na návsi byly vysazeny růže, šeříky a afrikány. V areálu koupaliště bude
provedena výsadba okrasných dřevin a květin.
Klub chovatelů
Informujeme občany, že se v naší obci našla parta nadšenců, která se
rozhodla založit Základní organizaci Českého Svazu Chovatelů Rychnov
na Moravě. Na svém ustavujícím jednání zvolili zakládající členové mimo jiné
předsedou ZOČSCH Rychnov na Moravě Miroslava Sekaninu ml., předsedkyní
revizní komise byla zvolena MVDr. Dominika Švehlová. V současné době jsou
prováděny úkony zápisu organizace u rejstříkového soudu. Bližší informace
k možnosti členství v této organizaci budou uvedeny po dokončení procesu
zápisu ZOČSCH Rychnov na Moravě.
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Brigáda na koupališti
Obec Rychnov na Moravě nabízí letní brigádu - obsluha kiosku koupaliště.
Zájemci se mohou hlásit v kanceláři OÚ.
Požadavky: ukončení ZŠ a věk min. 15 let, zodpovědnost, zdravotní průkaz,
ochota pracovat o víkendu, základní znalost PC, komunikativnost.

Vedoucí místní jednoty upozorňuje zákazníky na to, že
ve dnech 5. 6. - 7. 6. 2017 bude obchod z důvodu
čerpání dovolené uzavřen.
Z tohoto důvodu nabízí obec svým občanům možnost odvozu
na nákup do Qanta v Žichlínku. Na nákup Vás odvezeme obecní
dodávkou, která bude jezdit ve směru Rychnov - Žichlínek a zpět
s pravidelným odjezdem z parkoviště u obchodu, v 7:30, 8:30 a
9:30, dále pak v 13:30 a 14:30. Tuto náhradní možnost bude obec
nabízet po všechny tři dny.

Kulturní akce
Ohlédnutí za Rychnovských šlapákem a Rychnovskou tlapkou
V sobotu 20. května se konal již 16. ročník Rychnovského šlapáku. V letošním
roce byly připraveny tři trasy: 6 a 10 km pro pěší a 5 km pro kočárky. Celkem
se pochodu zúčastnilo 95 nadšenců z Rychnova i okolí. Velký obdiv zaslouží
nejstarší účastník, který i přes zdravotní problémy úspěšně zdolal 5 km trasu.
Všem účastníků děkujeme.
V neděli 21. května se konal II. ročník Rychnovské tlapky. Připravena byla
13 km dlouhá trasa. Účastníci obešli celý poldr a vystoupali na Rychnovský
vrch. Této túry se psy se zúčastnilo 37 týmů z různých koutů ČR. Na startu
jsme přivítali týmy například z Pardubic, Slatiňan, Brna i Svitav. Potěšila nás
účast našich občanů.
Všem účastníkům děkujeme.

4

Plánované akce
3. června - Den dětí - fotbalové hřiště
SDH zve všechny dětičky i jejich rodinné příslušníky na oslavu dne dětí.
V letošním roce se akce uskuteční v areálu fotbalového hřiště.
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.

Sloupek starosty
Vážení spoluobčané,
prosím věnujte pozornost zákonu č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před
škodlivými účinky návykových látek (tzv. protikuřácký zákon).
Ve středu 31. 5. 2017 vejde v platnost tento zákon, který upravuje vše okolo
alkoholu a cigaret. Ve svém článku se budu věnovat věcem, které se týkají
obce.
Jako první zmíním ustanovení § 8 odst. 1) Zakazuje se kouřit
a) ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně
odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření
c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy
d) v dopravním prostředku veřejné dopravy
h) v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby
mladší 18 let
j) ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino, divadlo, výstavní a koncertní
síň a sportovní hala, a dále v jiném vnitřním prostoru po dobu pořádání
kulturní a taneční akce
Dalším ustanovením je § 18 zákaz vstupu pro osobu, která je zjevně pod
vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky odst. 1) Osobě, která je zjevně
pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a je ve stavu, v němž
ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, se
zakazuje vstupovat a zdržovat se
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a) ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, kde by mohla způsobit
sobě nebo jiné osobě škodu
b) v dopravním prostředku veřejné dopravy
c) ve veřejně přístupném prostoru budovy související s veřejnou dopravou
d) v přístřešku zastávky a nástupiště veřejné dopravy
h) na dětském hřišti a sportovišti určeném pro osoby mladší 18 let
j) v prostoru, kde probíhá sportovní akce,
k) v prostoru budovy orgánu veřejné moci, nezdržuje-li se tam osoba v
souvislosti s výkonem působnosti tohoto orgánu veřejné moci.
Ze zákona jsou citovány pouze ustanovení, u kterých se domnívám, že přímo
souvisí s obcí.
Věřím, že v naší obci bude zákon dodržován.
Kosení trávy příkopů u silnice
Příkop u silnice je dle zákona součástí silnice a jeho údržbu má provádět
správce, což je Správa a údržba silnic Pardubického kraje, která je současně
vlastníkem silnice i příkopů. Po mapování v naší obci se SUS stala vlastníkem
některých pozemků mezi ploty a příkopem. Z tohoto důvodu jsem požádal
vedoucího cestmistrovství v Moravské Třebové o setkání k řešení kosení
pozemků v jejich správě. SUS se ke své povinnosti hlásí, zástupce SUS
avizoval možnost schůzky počátkem příštího týdne. Nicméně bez ohledu na
povinnost vlastníka a správce silnice, jsem již nechal provést první sekání,
které bylo provedeno z časových důvodů v nejnutnější míře. Kompletní sekání
bude provedeno v dohledné době a bude provedeno dle zvyklostí posledních
let.
Voda na hřbitově
Připomínám občanům, že vodu na hřbitově lze používat pouze k zálivce a
úklidu na hřbitově. Děkuji všem, že toto budou akceptovat.

Přeji všem příjemné léto plné pohody a sluníčka.
Milan Hána
starosta obce
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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

150,-/hod/ pracovník

Práce tlakovým čističem

150,-/hod

Práce s motorovým kalovým čerpadlem

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.
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Zpráva o činnosti SDH Rychnov na Moravě
Kultura :
Dne 30.4.2017 pořádalo SDH již tradiční Pálení čarodějnic. Bylo vidět, že si
občané na tuto akci zvykli, protože letošní účast byla zatím největší, za což
moc a moc děkujeme. Taktéž chceme poděkovat Obci Rychnov na Moravě, že
byl skvěle připraven areál a hranice dřeva. O čarodějnici se letos postaral
velitel SDH Luboš Pospíšil. Spíš k poslechu než k tanci nám pouštěl hudbu
Tonda Žouželka, občané se asi styděli si jít za světla zatančit. To se zlepšilo po
setmění a i na ten tanec došlo a báječně jsme si to všichni, kdo se chtěl
pobavit, užili. Děkuji všem malým čarodějnicím a čarodějům, byli jste úžasní a
už teď se těšíme na příští rok. Všem, co se starali o občerstvení, děkuji za
výdrž a přeji jim, aby je ta energie neopustila ani do budoucna.
Sport :
Na letošní rok na nás opět vyšla soutěž okrsku Staré Město, jehož jsme
součástí. Do tohoto okrsku patří : Borušov, Dětřichov, Mladějov, Rychnov,
Staré Město a Třebařov.
V neděli 14.5.2017 jsme se tedy všichni sešli na místním fotbalovém hřišti a
proběhlo sportovní klání. Dorazilo všech 6 družstev mužů a 1 družstvo žen a
to z Mladějova.
Na programu byly tyto disciplíny:
požární útok, štafeta 4 x 100 m a jednotlivci 100 m s překážkami
Za náš tým bojovali: Luboš Pospíšil st., Luboš Pospíšil ml., David Pospíšil,
Martin Pospíšil, Jiří Novák, Miloš Novák ml., Pavel Sekanina, Tomáš Chlup,
David Finger a Rostislav Přikryl.
V požárním útoku bylo nejlepší mužstvo z Dětřichova, na štafetě byli nejlepší
Mladějováci, stovky jsme zvládli nejlépe my.
Za nás nejlépe zabojoval Luboš Pospíšil ml., dále David Finger, David Pospíšil
a Tomáš Chlup.
Po sečtení všech bodů vzešlo naše družstvo jako vítězné a tudíž jsme
postoupili do okresního kola, které se koná 1.7.2017 v Kamenci. Velký vliv na
tom měla nová hasičská stříkačka, kterou nám zakoupila Obec. Hodnota
požárního stroje byla 180 000,-.150 000,- zaplatila Obec, 30 000,- zaplatilo
naše SDH. Také jsme si zakoupili nový sací koš, proudnice, vozík na stříkačku
a spoustu dalších potřebných věcí. Dále jsme si pořídili nové sportovní dresy,
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na které nám Obec nechala udělat potisk s názvem SDH a s obecním a
hasičským znakem. Tímto chceme Obci Rychnov na Moravě opravdu moc
poděkovat a slíbit, že kdykoli bude cokoli potřebovat, může se na nás obrátit.
Děkujeme Také občanům, kteří skvěle fandili a vyburcovali naše kluky k tak
dobrým výsledkům.
Další plánované akce SDH:
3. 6. 2017 - Den dětí - fotbalové hřiště
15. 7. 2017 - 3. ročník soutěže O pohár starosty obce - fotbalové hřiště
Božena Pospíšilová
starostka SDH
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Zprávičky z naší školičky

Každá škola má svůj
konec, jako měla
začátek.
A co skončí, to už
nikdy nejde vrátit
nazpátek. Je to
pravda, je to pravda,
je to pravda HEPČÍ!
I když máme školku
rádi, prázdniny jsou lepší! Každá škola má svůj konec, i ta naše – tady je:
Ahoj, školko! Na shledanou!
Nazdar! Těpic! Adié!
Jako mávnutím kouzelného proutku jsme na konci školního roku. Na dveře
nám klepe měsíc červen a s ním loučení. Loučení našich skoro školáčků se
školkou. Už se u nás naučili, co bylo třeba a je čas, posunout se dál. Čeká je
samozřejmě další učení, hromada úkolů a nových znalostí, ale také noví
kamarádí, učitelé a spoustu nezapomenutelných zážitků. My jim přejeme, ať
se jim v životě daří a na naši školičku vzpomínají s úsměvem.
S předškoláky se sice rozloučíme, ale školka bude připravena pro nové děti.
Začátkem května proběhl zápis do MŠ. Byly přijaty 4 děti a stále jsou ještě
volná místa. V minulých listech jste se mohli dočíst, že plánujeme přestavbu
vchodu do MŠ. Přestavba bude probíhat o prázdninách, kdy bude školka
UZAVŘENA.

Provoz MŠ o prázdninách:
3. 7. 2017 – 14. 7. 2017 běžný provoz
17. 7. 2017 – 18. 8. 2017 MŠ UZAVŘENA
21. 8. 2017 – 1. 9. 2017 běžný provoz
Kuchyň bude uzavřena v termínu 17. 7. 2017 – 11. 8. 2017
Školní rok 2017/2018 bude zahájen v pondělí 4. 9. 2017
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Co nás ještě čeká:

pondělí 29. 5. fotografování dětí v MŠ

středa 31. 5. Den dětí v MŠ

čtvrtek 1. 6. poslední plavání a v 16:00 v MŠ schůzka rodičů s panem
učitelem – rodiče dětí, které po prázdninách nastoupí do ZŠ Třebařov

pátek 2. 6. výlet s rodiči – DINOPARK VYŠKOV

pondělí 5. 6. Divadelní představení v MŠ

Aktovkový den, loučení s předškoláky – spaní ve školce
- bude upřesněno na nástěnce v MŠ
Všem přejeme krásné prázdniny a příjemnou dovolenou!
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