říjen 2016

Rychnovské listy

Informace ze 14. zasedání zastupitelstva
Zasedání dne 29. srpna se zúčastnilo 7 zastupitelů (omluven K. Pastýř,
P. Švehla) a 10 občanů.
Rozpočtová změna
Zastupitelstvo schválilo RZ 3/2016, kterou se upravuje rozpočet obce pro rok
2016 v příjmové části o 911.020 Kč a ve výdajové části o 960.170 Kč.
Převážná většina prostředků je v závislosti na využívání pracovníků VPP.
Smluvní vztahy
Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o dotaci na hospodaření v lesích,
poskytovatelem dotace je Pardubický kraj.
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Směna pozemků
Zastupitelstvo schválilo uzavření směnné smlouvy mezi obcí Rychnov
na Moravě a f. ZOS Rychnov na Moravě s.r.o., směněny budou pozemky dle
zveřejněného záměru směny č. 26/2016. Předmětem směny je 40 parcel
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v k.ú. Rychnov na Moravě vlastněných obcí o celkové výměře 71.105m , a 13
parcel v k.ú. Rychnov na Moravě vlastněných f. ZOS Rychnov na Moravě
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s.r.o. o celkové výměře 71.178m . Důvodem směny je získat pozemky pro
ucelení lesních komplexů vlastněných obcí a další zalesnění.
Krajské a senátní volby 2016
V obci Rychnov na Moravě se budou konat volby pouze do zastupitelstva
Pardubického kraje. V obci byl stanoven 1 volební obvod se sídlem v zasedací
místnosti OÚ, dále byl starostou obce stanoven minimální počet členů OVK
a to na 6 členů. Volby do zastupitelstva Pardubického kraje se budou konat ve
dnech 7. října v době od 14:00 do 22:00 hod. a 8. října v době od 8:00
do 14:00 hod. Občané mohou požádat o volbu do přenosné volební schránky,
svůj požadavek sdělte na OÚ do 7. října.
Nákup uvítacích cedulí
Byl schválen návrh na nákup tří uvítacích cedulí se znakem obce a piktogramy
turistických zajímavostí v obci. Dále dodatkovou tabulku s upozorněním
na zákaz podomního prodeje. Zakoupeno bude i oválné označení hasičské
zbrojnice, fasádní 3 ramenný držák na vlajky a dvě cedule parkoviště.
ZOO koutek
Mezi hospodou Na hranici a prodejnou Jednoty byl zřízen ZOO koutek obce
Rychnov na Moravě - plot i zvířata jsou obecní. V ZOO koutku je možné vidět
největšího králíka na světě „Belgický obr“ a také největší slepice na světě
„Brahmánky Kolumbijské“ a k nim plemeno drobné „Wyandotky zdrobnělé“.
Výstavba autobusové čekárny Rychnov - kostel
Byla dokončena výstavba nové autobusové čekárny na návsi, v krátké době
bude nainstalováno i nové světlo VO v blízkosti čekárny.

Bližší informace získáte přímou účastí na zasedání obecního zastupitelstva
nebo ze zápisu ze zasedání, který je zveřejněn na webu obce.
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Pozvání na veřejná zasedání zastupitelstva obce
Nejbližší zasedání zastupitelstva obce se bude konat ve středu 26. října
od 18:00 v zasedací místnosti. Zasedání, kde se bude schvalovat rozpočet
obce pro rok 2017, je plánováno na pondělí 19. prosince.

Informace z obecního úřadu
Volby do zastupitelstva Pardubického kraje
Ve dnech 7. a 8. října se konaly volby do zastupitelstev krajů. V naší obci jsme
volili zástupce do kraje Pardubického. Volební účast v těchto volbách nebyla
nijak závratná a v případě naší obce se jednalo o 25% oprávněných voličů.
V naší obci získala nejvíce hlasů ČSSD (32 hlasů) na druhé příčce se umístilo
hnutí ANO 2011 (24 hlasů). Podrobné statistiky najdete na webových
stránkách obce. Voličům, kteří se voleb zúčastnili, děkujeme.
Komunální odpad
Upozorňujeme občany na to, že splatnost místních poplatků pro rok 2016 byla
do 30. září 2016. Pokud poplatky ještě nemáte uhrazené, učiňte tak
neodkladně platbou v hotovosti v kanceláři OÚ nebo převodem na bankovní
účet č. 1283450339/0800. Pokud tak neučiníte, může Vám být poplatek
navýšen až na trojnásobek.
Rehabilitační cvičení
Obec Rychnov na Moravě srdečně zve všechny zájemce na rehabilitační
cvičení, které se koná každý čtvrtek v 17:30 v zasedací místnosti OÚ.
Doporučujeme si vzít vlastní podložku. Vstupné se neplatí.
Příspěvek na dopravu dětí školou povinných
Upozorňujeme rodiče dětí školou povinných, že pokud si ještě nevyzvedli
příspěvek na jízdné za období leden – červen 2016, nechť tak učiní v kanceláři
OÚ.
Nárok na příspěvek na jízdné mají občané Rychnova na Moravě, jejichž děti
jsou školou povinné. Výše příspěvku činí 100,- Kč/kalendářní měsíc školního
roku a vyplácí se vždy v lednu za období 9. – 12. a v září za období 1. – 6.
Příprava rozpočtu obce pro rok 2017
Informujeme občany o zahájení příprav rozpočtu obce pro rok 2017. Do
20. listopadu 2016 budou na OÚ přijímány podněty a žádosti pro rozpočet
obce na rok 2017. Žádosti doručí i spolky v obci, a to včetně uvedení účelu
použití příspěvku. Žádosti budou předloženy zastupitelstvu k posouzení.
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Kontrola kotlů
Vážení spoluobčané protože se blíží konec roku, dovolujeme si Vás upozornit
na novou povinnost kontroly kotlů na tuhá paliva. K této problematice jsme
obdrželi dokument od odboru životního prostředí MěÚ Moravská Třebová,
který citujeme níže.
Máte již zkontrolovaný spalovací zdroj na pevná paliva?
Povinnost zajistit provedení této první kontroly technického stavu a
provozu spalovacího stacionárního zdroje je provozovatel do 31. 12.
2016. Provádět ji musí jednou za 2 kalendářní roky prostřednictvím
osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího zdroje a má od něj
udělené oprávnění k instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá
osoba“). Povinnost je dána zákonem o ochraně ovzduší pro provozovatele
spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém
tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj
tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a předkládat na
vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení
této kontroly, vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární
zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a
tímto zákonem. Seznam odborně způsobilých osob k provedení této
kontroly, je zveřejněn na webových stránkách jednotlivých výrobců
zdrojů.
Obecní úřad s rozšířenou působností může tedy od 1. 1. 2017
požadovat předložení dokladu o provedení této kontroly. Porušení,
resp. nedodržení této povinnosti je podle zákona o ochraně ovzduší
přestupkem, za který může obecní úřad obce s rozšířenou působností uložit
pokutu do výše 20 tis. Kč.
V současné době je projednávána vládou další novela zákona o
ochraně ovzduší, která by umožnila kontrolním orgánům vstup přímo
ke zdrojům, do obydlí soukromých osob. Tato novela je prozatím ve
schvalovacím procesu.
Seznam techniků můžete najít na http://www.aptt.cz/ nebo přímo
na webových stránkách výrobců.
Níže uvádíme kontakty, získané z uvedené databáze, na některé techniky
v našem okolí.
Koudelka, Moravská Třebová, tel. 728 135 060, značky ATMOS, OPOP (H4)
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Dudek, Lanškroun, tel. 602 467 767, značky DAKON, BUDERUS
Lešikar, Lanškroun, tel. 723 786 255, značky BENEKOV term
Zezula, Dolní Čermná, tel. 603 942 128, značky SLOKOV
Kopecký, Damníkov, tel. 605 186 713, značky OPOP (H4), VERNER, ROJEK,
VOLKANO

Nahlédnutí do kroniky posedmé
RYCHNOV PO VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
Rychnovští Němci byli nuceni vzít na vědomí, že Rakousko-Uherská monarchie
a její spojenec Německo, válku prohráli, a že slovanské i jiné národy říše
nabyly státní a národní samostatnosti. Proklamování vzniku ČSR dne 28. října
1918 přijali němci žijící v našem okrese jako katastrofální důsledek prohrané
války, který německou panovačnost zle postihl.
ROK 1920
Na návrh strany německých křesťanských sociálů bylo v Rychnově založeno
prodejní a nákupní družstvo (konsum). Umístěno bylo v domě čp. 49.
V budově místní družstevní mlékárny byl
přistavěn byt pro vedoucího.
ROK 1921
U příležitosti oslav 40-letého výročí založení hasičského sboru zakoupila obec
motorovou stříkačku na benzin za 79 050,50 Kč a to od fy Czermak
v Teplicích.
Dne 8. září 1921 byl v kostele odhalen mramorový pomník k uctění památky
vojínů padlých v první světové válce. Náklad činil 12 000 Kč.
Dne 6. září 1921 bylo zahájeno vyučování v nově zřízené měšťanské škole.
O vzniku školy se zmíníme dále.
ROK 1923
Pro volby do obecního zastupitelstva se spojily všechny místní politické strany
a předložily společnou kandidátní listinu. Všech 18 kandidátů bylo z řad
zemědělců.
Navrženi a zvoleni byli:
Franz Jenisch čp.18,

Ludwig Fischer čp.13,

Rudolf Homma čp.95,

Josef Blesl čp.210

Rajmund Hübl čp.136

Adolf Deutsch čp.33
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Franz Grolig čp.14

Josef Neubauer čp.126

Franz Fischer čp.188

Augustin Jarmer čp.215

Heinrich Homma čp.230

Ludwig Fischer čp.119

Franz Müller čp.251

Franz Schüch čp.174

Johann Linhart čp.55

Framz Prosser čp.35

Emil Hübl čp.229

Franz Minarsch čp.139

ROK 1924
V březnu koupila obec polovinu bývalé rychty pro umístění měšťanské školy.
Hned nato se dostavila stavební komise z okresního úřadu a ta schválila plán
na adaptace. V orfertním řízení byla práce zadána Rudolfu Ilgnerovi, staviteli
v Lanškrouně. Hned v květnu bylo s pracemi započato.
ROK 1926
V květnu 1926 prováděl zemský stavební úřad v Brně prohlídku studní
a pramenů pitné vody v Rychnově. Zjišťuje se, že většina studánek je
po zdravotní stránce závadná a navrhuje se pro případ, že uskutečňování
stavby veřejného vodovodu narazí na nepřekonatelné překážky, aby byly
hlavní studny v obci uvedeny do řádného stavu. Na rekonstrukci studní
poskytuje zemský úřad subvenci ve výši 40 000 Kč.
V roce 1926 byl z Moravské Třebové přeložen okresní soudce německé
národnosti Dr. Viktor Hora ke krajskému soudu do Olomouce. Městská rada
podala proti tomuto přeložení protest s poukazem na to, že na jeho místo má
být jmenován soudce české národnosti. K tomuto protestu se připojilo i obecní
zastupitelstvo z Rychnova.
ROK 1927
Obec Rychnov zahajuje korespondenci se Severomoravskou elektrifikační
společností v Zábřehu o možnostech provést elektrifikaci Rychnova.
Okresní úřad provádí na žádost "Vodního družstva Rychnov, Mladějov a
okolí" komisionelní řízení ve věci meliorace pozemků v katastru obce.
Meliorace se týká 109.6736 ha půdy, z toho 27.3769 ha luk a 82.2967 ha
polí.
Při obecních volbách byly v Rychnově podány 4 kandidátní listiny a to:
1.Německá strana křesťanských sociálů (Deutsche christszociale WolksPartei), vedená Franzem Groligem čp.14 a Augustinem Jarmerem čp.215
2.Nepolitická hospodářská skupina(Unpolitische Wirtschlaftgruppe),
vedená nadučitelem Adolfem Grossem, majitelem
Schmidtem a majitelem usedlosti Leopoldem Messlerem.
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domu

Heinrichem

3.Svaz zemědělců (Bund der Landwirte), vedený Heienrichem Hommou,
zemědělcem čp.230, Franzem Dworschakem čp.190 a Emilem Hüblem čp.229.
4.Německá živnostenská strana (Deutsche Gewerbepatrei) vedená Johannem
Seidlem, kovářem Ludwigem Grillem elektrotechnikem a Franzem Hommou,
řezníkem.
Voličů bylo celkem 768. Výsledek voleb vyzněl takto:
1. Bund der Landwirte 277 hlasů

6 mandátů

2. Deutsche christsozciale Volkspartei 252 hlasů

6 mandátů

3. Unpolitishe Wirtschalftspartei 121 hlasů

3 mandáty

4. Deutsche Gewerbepatrei 118 hlasů

3 mandáty

ROK 1928
Moravský zemský výbor doporučuje Rychnovu, aby uvažoval o zřízení
vodovodu, protože v okolí je hojnost vydatných pramenů vody.
Zima 1928 - 1929
Zima 1928 - 1929 je zaznamenána jako zhoubná zima sibiřská. V polovině
prosince 1928 nás překvapily silné mrazy a vzápětí napadlo asi 1 metr sněhu.
Počátkem ledna 1929 klesl teploměr na 300 pod nulu. Kolem 9. února
dostoupily mrazy největší níže, někam až na minus 370C.Tak neobvyklé mrazy
způsobily živočichům v přírodě přímou zkázu. Srnci, zajíci a koroptve hynuly
vysílením a žízní. Zajíci při tom ničili okusováním kmenů celé sady. Zvěř tehdy
hledala útočiště na okrajích vesnic ve stodolách a kolnách. Mrazy způsobily
velké ztráty na ovocném stromoví. Zjara se objevovaly velké mrazové pukliny
na kmenech a mnoho stromů pomrzlo. Zašlo tak mnoho švestek, třešní,
ořešáků a jabloní. Polní kultury byly naštěstí uchráněny sněhovou pokrývkou.
ROK 1929
Přestavba staré rychty na měšťanskou školu se protahovala dlouho v důsledku
pomalého přidělování finančních prostředků. Stavělo se od roku 1924 do
r. 1929. Konečné vyúčtování znělo na 420 000 Kč.
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Nabídka služeb občanům
Mulčování malotraktorem

200,-/hod

Štěpkování větví

150,-/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
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POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE
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Obec R y c h n o v n a M o r a v ě pořádá
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU
v sobotu 3. prosince 2016 od 16:00 hodin na návsi
PROGRAM:
- RYCHNOVSKÉ ČERTOVSKÉ PEKLO S ČERTOVSKOU HOSPODOU
- NEBESKÁ KOMNATA S MIKULÁŠEM A ANDĚLY (NOVINKA)
- MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA (PRO PRVNÍCH 150 DĚTÍ)
- VYSTOUPENÍ DĚTÍ MŠ RYCHNOV NA MORAVĚ
- ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
PO CELOU DOBU AKCE BUDE PRO ZÁJEMCE K DISPOZICI ČERTOVSKÉ PEKLO, KTERÉ
BUDETE MOCI NAVŠTÍVIT A DĚTEM TAK VYNAHRADIT NÁVŠTĚVU ČERTŮ U VÁS
DOMA. PRO TY HODNÉ BUDE OTEVŘENO NEBE S MIKULÁŠEM A ANDĚLY.
TEPLÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

10

Stránky mateřské školy

Milí spoluobčané,
máme tu podzim. Začal nový školní rok, listy se nám zbarvily různými barvami
a celá příroda se pomalu, ale jistě připravuje na dlouhou zimu. My se ale
k spánku nechystáme. Čeká nás spoustu tvoření, hraní, učení, zábavy
a různých akcí ve školce, nebo společně s rodiči a širokou veřejností.
Každoročně, v době uzavření MŠ, probíhají stavební úpravy a přípravy prostor
pro nový školní rok. Letos v létě to bylo malování ložnice, umývárny, šatny
a spojovací chodby do třídy. V plánu jsou další úpravy a dovybavení všech
prostor
školy
a
školní
jídelny.
Na
internetových
stránkách
www.rychnovnm.cz/ms můžete sledovat vše důležité o škole a fotogalerii.
Tyto stránky budou postupně aktualizovány a doplněny.
Pro školní rok 2016/2017 je do mateřské školy přijato 20 dětí. Tímto bych
chtěla informovat, že kapacita mateřské školy nebyla stále naplněna a děti lze
přijímat i v průběhu školního roku. Změny jsou také v personálním obsazení –
ředitelkou mateřské školy je paní Jana Pekařová, další paní učitelkou zůstává
Naděžda Kostková. O úklid a provozní záležitosti se stará slečna Magdaléna
Šmídová a v oblasti stravování paní Jana Šebrlová společně s paní kuchařkou
Ivonou Mackovou.
Na celý školní rok máme připravenu zase velkou spoustu různých činností a
akcí tak, aby byly spokojeny všechny děti i jejich rodiče. Fotografie budou
pravidelně doplňovány na internetové stránky školy. Už teď jsme se naučili, že
jsme všichni kamarádi, že je dobré si pomáhat a jak se chovat k dospělým.
Víme, že se střídají 4 roční období a co nám přináší podzim.
Dětem i zaměstnancům přeji spoustu krásných zážitků a společně strávených
chvil.
Jana Pekařová
ředitelka MŠ
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HURÁÁÁ
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Rychnovské listy: periodický tisk územně samosprávného celku, vychází dle potřeby.
Vydává obec Rychnov na Moravě, č.p. 63, 569 34 Rychnov na Moravě

