
 říjen – listopad 2020  

Rychnovské listy 

 

Informace ze 14. zasedání zastupitelstva  

Zasedání se konalo 24. září, zúčastnilo se ho 8 zastupitelů (Radka Judová 

omluvena) a 4 občané. 

Dotace z Pardubického kraje 

Zastupitelstvo schválilo smlouvu o přijetí dotace na podporu hospodaření 

v lesích ve výši 66 375 Kč, poskytovatelem dotace je Pardubický kraj.  

Strategie rozvoje obce 

Zastupitelstvo schválilo strategický dokument Program rozvoje obce pro roky 

2020 - 2025. Dokument je k nahlédnutí na webu obce. 

Schválení úvěru 

Zastupitelstvo schválilo přijetí úvěru od KB ve výši 5 milionů na výstavbu 

chodníků.   
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Stroje pro dřevodílnu 

Byl schválen nákup terénní ještěrky DESTA za 180 tis. Kč. 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o aktuálním stavu s dodáním frézy 

na kulatinu a souhlasí s navrhovaným postupem právní zástupkyně obce Mgr. 

Aleny Straubové. 

Rekonstrukce MŠ 

Po odsouhlasení studie rekonstrukce MŠ bylo rozhodnuto o zadání vypracování 

projektové dokumentace na rekonstrukci a rozšíření MŠ a jídelny za cenu 

300 tis. Kč. Projektantem je Ing. Arch. Martin Nedvěd. 

Ceník úhrad za věcná břemena inženýrských sítí  

Zastupitelstvo schválilo ceník úhrad za věcná břemena na obecních 

pozemcích. Ceník je k nahlédnutí na webu obce. 

Úprava rozpočtu obce 

Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 2/2020, kterým se navyšují 

příjmy o 1 221 120 Kč a výdaje o 758 810 Kč. 

Zprávy výborů zastupitelstva  

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávy finančního a kontrolního výboru 

zastupitelstva, které byly bez závad. 

Informace z 15. zasedání zastupitelstva  

Zasedání se konalo 13. listopadu, zúčastnilo se ho 8 zastupitelů (Pavel Baroš 

omluven) a 2 občané. 

Převod majetku státu 

Zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod majetku státu na obec. Jedná se 

o pozemek par. č. 4187. 

Dotace pro rok 2021 

Bylo schváleno podání žádosti o dotaci z programu obnovy venkova 

Pardubického kraje na autobusové čekárny. Předpokládaná investice přibližně 

300 tis. Kč, z toho dotace kolem 100 tis. Kč. 

U ministerstva pro místní rozvoj bude požádáno o dotaci na rekonstrukci 

mostu č. M002 u čp. 18. Předpokládaná investice je ve výši 3 mil. Kč, z toho 

dotace až do 80% nákladů. 
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Úprava rozpočtu obce 

Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 3/2020, kterým se navyšují 

příjmy o 268 340 Kč a výdaje o 788 000 Kč. 

Smluvní vztahy 

Byl schválen individuální ceník úhrad za věcná břemena se společností ČEZ, 

který bude použit pro akci kabelizace dolního konce obce. 

Byla schválena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohoda o umístění stavby trafostanice u čp. 18 a smlouva o zřízení věcného 

břemene na pozemek okolo trafostanice na dolním konci obce. 

Rekonstrukce MŠ 

Zastupitelstvo obce schválilo uzavření příkazní smlouvy se společností Alatere 

profi s.r.o. na administraci dotace pro rekonstrukci MŠ za cenu 220 tis. Kč bez 

DPH.   

Příspěvky organizacím    

Zastupitelstvo schválilo příspěvky v celkové výši 61 500 Kč pro složky 

na základě jejich aktivit v průběhu roku. Hasiči – 22 tis., Myslivci – 8 tis., 

Stáj 2M – 2 tis., Farnost – 15 tis., Chovatelé – 6 tis., Krav Maga – 6 tis., Stolní 

tenis – 2,5 tis.  

Rozpočet obce pro rok 2021 

Tvorba rozpočtu obce pro následující rok.  

• do 23. listopadu podání žádosti a návrhů pro rozpočet, 

• do 23. listopadu sestavení návrhu rozpočtu, odeslání návrhu rozpočtu 

obce zastupitelům, 

• 30. listopadu pracovní schůzka zastupitelstva k návrhu rozpočtu, 

• 1. prosince zveřejnění návrhu rozpočtu a 

• 16. prosince zasedání zastupitelstva obce a předpokládané schválení 

rozpočtu obce pro rok 2021. 

 

 Bližší informace získáte přímou účastí na zasedání obecního zastupitels tva 

nebo ze zápisu ze zasedání, který je zveřejněn na webu obce. 
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Informace z obecního úřadu 

Provoz obecního úřadu 

Informujeme občany o omezení provozu úřadu obce. 

Pro veřejnost bude úřad otevřen v pondělí v době od 8:00 do 11:30 

a ve středu od 14:00 do 17:00. V případě potřeby je možná individuální 

domluva se starostou obce.  

Děkujeme za pochopení 

Kulturní akce 

Vzhledem k aktuální situaci se nebudou konat žádné tradiční předvánoční 

akce.  

5. prosince mohou děti očekávat překvapení od Mikuláše a čertů na zápraží 

svého domova. 

Vánoční soutěž 

K Vánocům neodmyslitelně patří pečení vánočního cukroví. Jedním z  tradičních 

druhů jsou perníčky. 

Ověřený recept 

600 g hladké mouky 

200 g moučkového cukru 

150 g másla 

200 g medu 

1 lžička jedlé sody 

2 lžíce kakaa 

2 lžíce perníkového koření 

3 vejce 

 

Postup: vše mícháme na jednou, musí 

vzniknout pevné těsto vhodné k vyvalování (je 

nutno počítat s následným vyvalováním při 

kterém použijete mouku a tou těsto ještě 

ztuhne, příliš mouky bude znamenat praskání 

těsta a tvrdé perníky). 

Hotové perníčky natřeme vodou a dáme péct. 

Pečeme na 200 °C. Jsou hned měkké. 

Poleva na zdobení: 160 – 200 g moučkového cukru, 1 bílek, 1 lžička citronové 

šťávy a 1 lžička solamylu. Vše důkladně vyšlehat.
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Úkol pro děti 

 

 

Nazdob perníčky těchto tvarů dle vlastní fantazie, kdo si netroufá na pečení 

může zdobení nakreslit do předložených tvarů. Své výtvory vyfoť a zašli 

do redakce Rychnovských listů na adresu info@rychnovnm.cz. Do textu uveď 

jméno, příjmení a věk.  

Uzávěrka zaslaných výtvorů bude 15. prosince. Všechny malé tvořitele čeká 

odměna.  

Úkol pro dospělé 

Upečte a nazdobte znak naší obce. Své výtvory doneste na obecní úřad 

do 15. prosince. Nejzdařilejší výtvor bude odměněn. Všechny donesené 

výtvory budou vystaveny za okny úřadu.   

mailto:info@rychnovnm.cz
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Střípky Rychnovské historie 6 

Dnes si připomeneme posledního německého ředitele rychnovské školy 

Karl Hawlitschek se narodil 10. listopadu 1886 v obci Horní Valchov-Podolí 

u Mohelnice jako syn sedláka. Poté, co navštěvoval pětiletou základní školu 

a třístupňovou střední školu v Mohelnici, nastoupil v roce 1901 

do protestantského institutu učitelů v Bielitzu, kde v roce 1906 maturoval. 

Zpočátku vyučoval na základních školách v Rozstání, Kunčině, Mladějově 

a Třebářově. V roce 1914 narukoval do c. a k. armády jako vojín k 16. praporu 

polních myslivců a byl na východní frontě zajat. Po šesti letech věznění 

na Sibiři (lágr Berezovka byl r.1920 osvobozen) se vrátil z první světové války 

cestou přes Vladivostok, Panamu, Gibraltar a Terst. 

Karl se v Rusku dal na poslední chvíli k čsl. legionářům, nejspíš, aby se dostal 

domů. Podle zákona, ale legionář nebyl. V záznamech z legií má chybně 

uvedeno místo narození Třebařov (před válkou tam jen učiteloval). 

V roce 1921 převzal funkci zástupce ředitele školy v Třebářově a v roce 1926 

vystřídal Adolfa Große jako ředitel školy v Rychnově. Karl Hawlitschek aktivně 

pracoval v různých spolcích. Spolku severomoravských Němců, Německém 

školském spolku a Německém kulturním spolku. 

Složení třídního sboru kolem roku 1928 bylo: učitel řemesel Franziska Schmid, 

učitel Wolfgang Maschtowskl, vedoucí učitel Karl Hawlitschek. 

Zajímavé je, že za první republiky mu nedělalo problémy podepisovat se jako 

Havlíček. Za II.světové války už v armádě asi nesloužil, ale ve wolkssturmu 

nejspíš byl zařazen. 

Po konci války v r. 1945 v srpnu, byl odveden do pracovního tábora 

v Moravské Třebové, jako většina práceschopných mužů z obce. Následně byl 

odsunut a informace o jeho dalším osudu nemáme. 

                                                      Luboš Pospíšil, Jiří Prudil, Tomáš Onderka   
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Zprávičky z naší školičky 

Listopad se mlhou šatí. 

Nejdřív listy buků zlatí, 

potom v celém okolí 

Všechny stromy oholí. 

Hlásíme se vám i v této nelehké komplikované době. Nám ve školce se stále 

dobře daří. Děti i zaměstnankyně jsou zdravé a to je to nejdůležitější. Kromě 

jednoho týdne – podzimních prázdnin – nebyl provoz MŠ nijak omezen 

a pevně věřím, že tomu tak zůstane i nadále. 

Podzim ve školce je barevný jako padající listí. Od začátku září jsme se 

zaměřili na adaptaci nově příchozích dětí. Učili jsme se pravidla, aby nám bylo 

společně ve školce hezky, také to, že jsme všichni kamarádi a neubližujeme si. 

Hráli jsme si na zahradníky - poznávali zeleninu, ochutnávali jsme ji. Zjistili 

jsme jaký je rozdíl mezi zeleninou a ovocem. Naučili jsme se některé 

jehličnaté a listnaté stromy a jak se jmenují jejich plody, zopakovali jsme 

barvy v podzimní přírodě a rozeznávali jsme počasí každého ročního období. 

Pouštěli jsme draky, dlabali dýni. Máme za sebou také první divadelní 

představní divadla Jójo. Toto divadélko k nám jezdí již několik let a jejich 

pohádky jsou pro děti velmi zábavné a naučné. Máme samozřejmě 

naplánované další pohádky, které se uskuteční podle situace. 

Teď už se připravujeme na zimu a na vše s ní spojené. Děti se těší na sníh 

a sněhové radovánky. Nejvíce však na Ježíška. Malují svá přání a dávají je 

za okno. Než ale přijde Ježíšek, čekáme ještě jednu návštěvu a to Mikuláše. 

No snad nebudou v karanténě :-D 

Přejeme všem pevné zdraví a dávejte na sebe pozor. 

Personální obsazení 

Jana Pekařová – ředitelka MŠ 

Naděžda Kostková – třídní učite lka 

Eva Chlupová – učitelka 

Eva Skalická – asistentka pedagoga 

Dana Kostková – školní asistent, školnice 

Věra Hlubinková – vedoucí jídelny, kuchařka 

Monika Burdová - kuchařka 

Kontakty 

MŠ 461 100 491, ředitelka 777 256 968, vedoucí stravování 732 305 020 

e-mail: ms@rychnovnm.cz  
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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 

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 100-150 x 100-150 mm, délka 4 m 4 700 Kč / m3 

Řezivo jiných rozměrů, až do délky 7 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/

