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Vážení spoluobčané,  

přinášíme Vám další vydání Rychnovský listů. Omlouváme se za pozdější 

vydání. V Rychnovských listech, které právě držíte, shrneme období října až 

listopadu a nahlédneme do blízké budoucnosti dění v naší obci. 

Volby do zastupitelstva obce 

Ve dnech 10. a 11. října se konaly volby do zastupitelstev obcí a měst. V naší obci 

se o hlasy voličů ucházely dvě sdružení nezávislých kandidátů a dva nezávislí 

kandidáti. Výsledky voleb jsou od jejich vyhlášení zveřejněny na webu obce, ale i 

přesto je připomeneme. 

Sdružení nezávislých kandidátů „Občané Rychnova“ 

1. Šnajdr Vladimír 106 hlasů 2. Luzár Jaroslav 80 hlasů 

3. Pastýř Karel 121 hlasů 4. Ing. Baroš Pavel 104 hlasů 

5. Knoblich Petr 126 hlasů 6. Ing. Nechuta Jan 155 hlasů 

7. Pospíšil Petr 73 hlasů  8. Budinová Monika 65 hlasů 

9. Novák David 50 hlasů 

Do zastupitelstva byli zvoleni tři kandidáti: Ing. Nechuta Jan (rezignoval, 

v zastupitelstvu nahrazen p. Šnajdrem), Knoblich Petr a Pastýř Karel. 

Sdružení nezávislých kandidátů „ Občané za rozvoj Rychnova“ 

1. Hána Milan 241 hlasů 2. Henzl Josef 161 hlasů 

3. Šmídová Hana 165 hlasů 4. Ing. Švehla Petr 214 hlasů 

5. Pospíšilová Božena 211 hlasů 6. Sekanina Miroslav 206 hlasů 

7. Hánová Hana 148 hlasů 8. Krmela Pavel 140 hlasů 

9. Judová Radka 171 hlasů 

Do zastupitelstva bylo zvoleno 6 kandidátů: Hána Milan, Ing. Švehla Petr, 

Pospíšilová Božena, Sekanina Miroslav, Henzl Josef, Šmídová Hana. 

Nezávislý kandidát Eduard Mengr získal 43 hlasů a nestal se členem zastupitelstva. 

Nezávislý kandidát Milan Katovský získal 36 hlasů a nestal se členem zastupitelstva 

K volbám přišlo celkem 330 voličů, což je 66,27 % z celkového počtu oprávněných 

voličů v naší obci. Všem zúčastněným voličům děkujeme za účast. 

Ustavující zasedání zastupitelstva obce 

Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce se konalo v pátek 07. 11. 

2014 od 17,00 v zasedací místnosti obecního úřadu. 

Zúčastnilo se 9 nově zvolených zastupitelů a 32 občanů. 

 

Do funkce dlouhodobě uvolněného starosty obce byl zvolen Milan Hána.  

Do funkce I. neuvolněného místostarosty byl zvolen Josef Henzl. 

Do funkce II. neuvolněného místostarosty byla zvolena Hana Šmídová. 

Předsedou finančního výboru byla zvolena Božena Pospíšilová. 

Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Ing. Petr Švehla. 

 

Informace z 1. zasedání zastupitelstva obce 

konaného 19. 11. 2014 od 18,00 hod. 
Zasedání se zúčastnilo 8 zastupitelů 1 omluven (Pastýř Karel) a 11 občanů. 

Na tomto zasedání byli zvoleni členové výborů zastupitelstva. Dále byli pověřeni 

zástupci pro jednání za obec. Ve svazcích, kterých je obec členem bude obec 

zastupovat starosta obce Milan Hána a ve školní radě ZŠ Třebařov Hana Šmídová.  



Dále bylo rozhodnuto o postupu přípravy rozpočtu obce pro rok 2015. Návrh 

rozpočtu obce bude zveřejněn na úřední desce obce, elektronické úřední desce i 

webu obce od 05. 12. a o jeho schválení bude zastupitelstvo rozhodovat na svém 

zasedání v pondělí 22. 12. 2014. 

Starosta seznámil přítomné s přípravou pozemkových úprav v naší obci. Úprava se 

bude týkat pozemků vedených ve zjednodušené evidenci. Dále bude provedena 

digitalizace intravilánu obce. Předpokládaný termín realizace pozemkových úprav i 

digitalizace je 04/2015 - 04/2016. Jakmile bude mít obec k těmto úpravám bližší 

informace, poskytne je občanům.  

Bližší informace získáte přímou účastí na zasedání obecního zastupitelstva 

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

 

Poslední zasedání zastupitelstva se bude konat 22. 12. 2014 od 18,00 hod. 

v zasedací místnosti OÚ. Protože se bude konat v předvánoční čas, bude to tak 

trochu sváteční zasedání, po jehož konci bude připraveno malé občerstvení pro 

zastupitele i občany. 

Informace Obecního úřadu 

Svoz plastů 

Poslední svoz plastů v tomto roce proběhne v pondělí 15. 12. 2014. 

První svoz plastů v roce 2015 bude v pondělí 05. 01. 2015. 

Děkujeme za spolupráci při sběru a třídění plastů v naší obci a věříme v dobrou 

spolupráci i v roce dalším. 

Prodej vánočních stromků 

Prodej vánočních stromků je závislí na klimatických podmínkách. Pokud bude 

počasí příznivé, stromky připravíme a včas o jejich prodeji bude informovat 

prostřednictvím rozhlasu a webu obce. 

Kácení dřevin rostoucích mimo les 

Upozorňujeme občany na změnu legislativy ve vztahu ke kácení dřevin rostoucích 

mimo les. Znovu je zavedena nutnost podání žádosti o povolení ke kácení. Kácení 

bez povolení je možné pouze u ovocných stromů. Žádost o povolení ke kácení je 

nutné podat na našem obecním úřadě. 

Autobusová doprava 

Od 14. 12. 2014 bude platit nový jízdní řád autobusové dopravy a ten je součástí 

tohoto vydání RL. Od 14. 12. 2014 bude také znovu zavedena linka Žamberk - 

Brno projíždějící přes naši obec. Tento spoj můžete využít  

ve směru na Brno: v pracovní dny odjezd 6:15, v neděli odjezd 13:48 

ve směru na Žamberk: v pracovní dny odjezd 15:14, v neděli odjezd 18:10. 

Tento spoj zastavuje pouze na zastávce Rychnov ObU (křižovatka). 

       

Kulturní akce 2014 

Prosinec  

 

05. 12. 2014 Rozsvícení vánočního stromu  

                       s Mikulášskou nadílkou 

- plakát je samostatnou přílohou 

Protože se akce koná v den, kdy navštěvuje Mikuláš s čerty domovy a 

rozdávají radost hlavně dětem, nabízíme možnost využít našich čertíků 

v pekle a Mikuláše i s anděly pro radovánky všech dětí. Máte možnost 

donést si speciální balíček pro konkrétní dítko a ten bude předán do 

správných rukou. Balíček je možné donést předem na OÚ.  

11. 12. 2014 Pečení koláčů 

Klub Zdatných seniorů pořádá pečení koláčů, které budou použity k 

občerstvení na vánočním koncertu. Zveme všechny zájemce do školní 

kuchyně na tuto zajímavou akci. Začátek pečení je ve 14,00 hod. 

13. 12. 2014 Vánoční koncert  

- plakát je samostatnou přílohou 

Na tento koncert bude možnost využít dopravy obecní dodávkou. Auto 

bude projíždět obcí a zastavovat u každé zastávky autobusu. Zahájení 

tohoto svážení bude v 17,15 na zastávce Rychnov dolní, poslední kolečko 

bude zahájeno v 17,45 na zastávce Rychnov dolní. Upozorňujeme zájemce 

o tuto dopravu, že v dodávce je 8 míst k sezení, proto by bylo vhodné 

nenechávat přepravu až na poslední svoz. 



15. 12. 2014 Pečení vánoček 

Klub Zdatných seniorů zve všechny zájemce na pečení vánoček a možná i 

dalšího vánočního cukroví. Pečení se bude konat v pondělí od 14,00 hodin 

ve školní kuchyni.  

Pozvánka na akce v Hospodě na Hranici 

24. 12. 2014 otevřeno 9,00 - 15,00 

Pohodová nálada Štědrého dne, tak proč se nesejít v hospodě. 

Zelná polévka - zdarma 

Dršťková polévka - zdarma 

Řízek (vepřový, kapr), bramborový salát - za symbolických 50,-Kč 

26. 12. 2014 otevřeno od 15,00 

Na Štěpána není pána a u nás i pro dámy. 

Již tradiční šipkový turnaj a losování o ceny. 

Štěpánské speciality: hovězí TATARÁK a další  

Startovné na šipkový turnaj je 20,- Kč.                                                              

31. 12. 2014 otevřeno od 17,00 hod. 

Rozloučení se starým rokem a přivítání nového. 

Žádný vstupní poplatek, čeká Vás hodně pití, dostatek jídla, ale hlavně dobrá 

nálada. 

 

Sloupek starosty 

Vážení spoluobčané, dovolte mi pár slov. 

Děkuji voličům za projevenou důvěru a za hojnou účast při volbách. Věřím, 

že důvěru voličů nezklamu a s podporou zastupitelstva budeme pokračovat 

v započaté práci. Hned na počátku nového volebního období je prvním 

úkolem sestavení rozpočtu obce pro další rok. Zastupitelstvo by i nadále 

mělo mít velký zájem na údržbě veřejných prostor, obecních budov a 

areálů. Ale také je potřeba myslet na rozvoj infrastruktury a celkový rozvoj 

obce.  

Všem občanům obce přeji poklidný adventní čas 

Nabídka služeb obce 

 

Mulčování malotraktorem 150,- Kč/hod. 
Štěpkování větví 150,- Kč/hod. 
Práce s křovinořezem 150,- Kč/hod. 
Práce s motorovou pilou 150,- Kč/hod. 
Práce s motorovou sekačkou 
Práce tlakovým čističem 

150,- Kč/hod. 
150,- Kč/hod. 

Přibližování navijákem  150,- Kč/hod. 
Doprava materiálu na vleku malotraktoru 150,- Kč/hod. 
Stříhání živých plotů 150,- Kč/hod. 
Broušení řetězů motorových pil 30,-   Kč/kus 
Broušení zahradního nářadí 20,-   Kč/kus 
Ostatní práce dle požadavků občanů obce Rychnov na Moravě, cena 

dohodou. 

Veškeré služby provádí pracovníci obce a je nutno je objednat na 

obecním úřadě. U prací účtovaným v hodinové sazbě je minimální 

účtovaná doba 30 minut a práce musí být prováděny v intravilánu 

(zastavěné části) obce. Mimo toto území je nutná individuální 

kalkulace.  

 

      Adresy Obecního úřadu: 

Rychnov na Moravě č. p. 63 

569 34 Rychnov na Moravě 

e-mail:    ou@rychnovnm.cz 

              info@rychnovnm.cz 

  podatelna@rychnovnm.cz 

web:   www.rychnovnm.cz 

Redakční rada: Josef Henzl, e-mail: josef.henzl@rychnovnm.cz 

                            Milan Hána, e-mail: milan.hana@rychnovnm.cz 

                  Eduard Mengr, e-mail: eduard.mengr@rychnovnm.cz 
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