Leden – únor 2020

Rychnovské listy

Informace z 10. zasedání zastupitelstva
Zasedání se konalo 17. února, zúčastnilo se ho 9 zastupitelů a 4 občané.
Inventarizace majetku
Zastupitelstvo schválilo inventarizaci majetku obce. K 31. 12. 2019 obec
vlastnila pozemky v celkové hodnotě 20,5 mil., budovy v celkové hodnotě
44 mil., drobný dlouhodobý majetek obce v hodnotě 9,4 mil., majetek vložený
do svazku Skupinový vodovod 14,7 mil. MŠ má ve výpůjčce majetek
v hodnotě 221 tis. Zůstatek úvěru obce na výstavbu byt. domů, činí 4,6 mil.
V pokladně byl zůstatek 36 tis. Na bankovních účtech bylo celkem 10,5 mil.

Prodej pozemku pro výstavbu rodinného domu
Byl schválen prodej pozemku par. č. 2034/2, který je určen k výstavbě
rodinného domu. Kupující je povinen vystavět na pozemku RD do 3 let.
Stažení pozemků z prodeje
Bylo rozhodnuto o stažení pozemků 2018/1 a 4142 určených k výstavbě
z nabídky k prodeji.
Nákup pozemků
Zastupitelstvo pověřilo starostu k jednání o nákupu pozemků vhodných pro
výstavbu RD par. č. 1955/2 a 2018/3.
Podpora knihovny
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí příspěvku do výměnného fondu knihoven
Svitavska. Výše příspěvku je 2 Kč na obyvatele.
Smlouvy s dodavateli energií
Zastupitelstvo schválilo smlouvy pro zasíťování lokality Housličky.
Výběr dodavatele fitness prvků
Zastupitelstvo schválilo dodavatele fitness prvků na dětské hřiště a do areálu
koupaliště, a to společnost COLMEX s.r.o. Zakoupeno a instalováno bude
11 fitness stanovišť s 12 cvičebními prvky za celkovou cenu 293 463 Kč.
Zpráva investičního výboru
Předseda investičního výboru seznámil přítomné s prací výboru a přednesl
doporučení na základě nichž starosta vznesl návrhy usnesení.
Byla schválena rekonstrukce elektroinstalace kiosku koupaliště.
Pro administraci zadávacího řízení pro výstavbu chodníků byla schválena
smlouva se společností INGENIRING KRKONOŠE, a.s.
Bylo přijato rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na zhotovitele projektové
dokumentace DSP a DPS „Splašková kanalizace a ČOV, pro obec Rychnov
na Moravě“ společnosti LK PROJEKT s.r.o. Cena díla je 675 240 Kč bez DPH.
Zpráva finančního a kontrolního výboru
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávy předsedů jednotlivých výborů,
kontrolami nebylo zjištěno žádné porušení.

Bližší informace získáte přímou účastí na zasedání obecního zastupitelstva
nebo ze zápisu ze zasedání, který je zveřejněn na webu obce.
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Informace z obecního úřadu
Vážení občané,
poplatky za komunální odpad, psa a ostatní platby můžete hradit hotově
i platební kartou v kanceláři obce, nebo na bankovní účet obce vedený
u komerční banky 115 - 7458450267/0100. Pro identifikaci platby
a spárování pohledávek je nutné zadat do poznámky k úhradě poplatku
jméno, druh poplatku, počet osob a číslo popisné.
Občané s trvalým pobytem jsou povinni zaplatit nejpozději do 30. září:

•
•
•
•

500,-Kč za komunální odpad za občana staršího 18 let,
250,- Kč za komunální odpad u osob do 18 let včetně,
100,- Kč za prvního psa,
150,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

Od poplatku je možno zprostit občana po doložení potvrzení, že se trvale
nezdržuje v obci a poplatek uhradil v místě stávajícího pobytu.
Dále jsou od poplatku osvobozeni poplatníci starší 80 let a zároveň ti, kteří
v roce 2020 dovrší 80 let.
Čipování psů - prosíme všechny občany, kteří si nechali očipovat své psy
mimo hromadné čipování v obci, aby poskytli na obecní úřad číslo čipu svého
psa. Obec pro snadnější identifikaci zaběhnutých psů pořídila čtečku čipů,
kterou je možno využít pro případnou kontrolu čipu.
Děkujeme za pochopení
Palivové dříví
Pro rok 2020 bude pořadník na palivové dřevo ukončen 31. března,
na objednávky po tomto datu nebude brán zřetel.
Vyhodnocení sběru papíru
Do sběru papíru se v roce 2019 zapojilo 20 domácností. Celkem bylo
nasbíráno 4 641 kg papíru. Podle pravidel pro sběr papíru obdrží každá
domácnost 0,50 Kč za každý odevzdaný kilogram papíru. Nejlepších pět
získává také bonusovou odměnu. (1. Mazancovi č.p. 224, 2. Fingerovi č.p. 87,
3. Luzarovi č.p. 161, 4. MŠ č.p. 166, 5. Petrovi č.p. 211). Peníze je možné si
vyzvednout do konce března v kanceláři OÚ. Nevyzvednuté peníze budou
začátkem dubna předány MŠ. Pro rok 2020 platí pro sběr papíru stejná
pravidla.
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Statistika obce
K 1. 1. 2020 bylo v obci trvalému pobytu hlášeno 624 obyvatel. Během roku
došlo k následujícím změnám: 7 přistěhovaných, 15 odstěhovaných,
7 narozených a 8 zesnulých občanů.
K 1. 1. 2020 je v obci k trvalému pobytu hlášeno 624 obyvatel v následujícím
složení:

Věk

0 -18

19 - 50

51 - 65

66 - 79

80 - 99

Celkem

Muži

84

144

52

41

8

329

Ženy

57

124

44

46

24

295

Nejčastější jména v naší obci:
Mužská: Jiří 22x, Petr 21x, Pavel 19x, Josef 18x, Michal 13x
Ženská: Jana 14x, Anna 11x, Hana 10x, Lenka 10x, Ludmila 10x
Tříkrálová sbírka
V sobotu 4. ledna 2020 probíhala v naší obci Tříkrálová sbírka. Celkem se
v naší obci vybralo 19 166 Kč a koledovalo 5 skupin koledníků:
•
•
•
•
•

skupina
skupina
skupina
skupina
skupina

paní Chlupové 5 154 Kč,
paní Krmelové 4 666 Kč,
paní Markové 4 134 Kč,
paní Knoblichové 3 445 Kč,
pana Žáka 1 767 Kč.

Děkujeme dobrovolníkům, kteří se do této akce zapojili. Náš dík patří i těm,
kteří ochotně přispěli do zapečetěných kasiček. Výtěžek Tříkrálové sbírky je
určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi
v tísni a dalším sociálně potřebným rodinám a osobám.
Příspěvek na opravu kostela formou výpomoci
Obec nabízí občanům možnost přispět na opravu kostela formou výpomoci
obci, odměna za tuto práci bude poskytnuta farnosti. Podrobnější informace
získáte na obecním úřadě.
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Kulturní akce
13. března – oslava MDŽ
Zveme všechny ženy na příjemné posezení v zasedací místnosti OÚ. Vystoupí
děti z MŠ, zajištěno bude odpovídající občerstvení.
4. dubna – Velikonoční dílnička
Zveme všechny tvořivé na jarní dílničku, která se bude věnovat převážně
přípravám na Velikonoce. Podrobnosti budou na plakátu.
30. dubna – Pálení čarodějnic
Zveme všechny občany již tradičně do areálu koupaliště.
Podrobnosti budou na plakátu.

Blahopřání
Touto formou bychom rádi popřáli našemu váženému stolně-tenisovému
doyenovi Mariánu Makyňovi k jeho významnému životnímu jubileu. Přejeme
vše NEJ v osobním, profesním (ať lítají holky) i sportovním životě a doufáme,
že zdraví vydrží, a ještě dlouho nás bude při hře s tím malým kulatým míčkem
prohánět.
Členové SK stolní tenis Rychnov na Moravě-Mladějov.
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Střípky Rychnovské historie 2
V roce 2019 to bylo právě sto let od úmrtí významného Rychnovského rodáka
a jednoho z mála Rychnováků, který získal šlechtický titul. Byl to c. a k.

podplukovník Josef Fischer Edler von Seekamm.
Narodil se 16. 7. 1845 v malém domku č.p. 201 (dnes přibližně na tom místě
stojí dřevěný domeček vedle hospody č.68). Ve škole ho ředitel Johann Lerch
řadil k nejnadanějším žákům, a i pan farář ho velmi chválil coby ministranta.
Po ukončení školní docházky se vyučil zedníkem. V roce 1866 byl povolán
do armády v Olomouci a jako myslivec 4. mysliveckého praporu (což byla elita
rakouské armády), se zúčastnil bitvy u Hradce Králové 3. 8. 1866 a slavného
krvavého boje o les Svíb. Po prohrané válce, jako horlivý a svědomitý vojín,
mohl nastoupit na kadetní školu ve Vídni a v roce 1871 složil na výbornou
důstojnické zkoušky.
Jako poručík se zúčastnil anexe Bosny a Hercegoviny. V roce 1886 byl
povýšen na kapitána, v roce 1896 na majora a v roce 1902 na podplukovníka.
Opakovaně byl dekorován různými řády a medailemi. Bydlel dlouhou dobu
v Praze na Smíchově, až později se přestěhoval do rakouského Gratzu.
Přes svoje vojenské povinnosti na svou rodnou obec nezapomněl a dovolené
tak trávil u své sestry Magdaleny Fischerové- Messerle v domku č.p. 190 (dnes
č. 76). Zaznamenána je jeho návštěva z přelomu století, kdy v doprovodu
Rychnovského faráře Antona Schöna navštívil kostel, zavzpomínal
na chlapecká léta a u oltáře se pomodlil.
Ve svých 57 letech v roce 1902 odešel na vlastní žádost do penze, a ještě
v témže roce se oženil. V roce 1904, v 59 letech!!! mu žena porodila syna.
Krátce po šedesátce mu císař František Josef udělil šlechtický titul. Zemřel
v Gratzu 1. 8. 1919.
Jiří Prudil
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Římskokatolická farnost Rychnov na Moravě
DOMINANTA RYCHNOVA VOLÁ O POMOC
Než jsem v létě 1985 přišel do Rychnova na Moravě, dostala se mi do rukou
čtyřdílná Encyklopedie uměleckých a historických památek naší země. Tam byl
uveden kostel v Rychnově na Moravě jako unikátní historická a umělecká
památka včetně hradební zdi, ve které jsou dosud patrné střílny. V dubnu roku
2019 jsme započali generální rekonstrukci kupole chrámu, která byla uvnitř
v havarijním stavu a hrozila zřícením, a současně, když už stálo lešení,
s revitalizací fasády věže včetně obnovy upadlých částí římsy. Bylo nutné
vyměnit 80 % nosných hranolů uvnitř kupole a téměř celé dřevěné bednění.
Když pracovníci sundávali už velmi poškozené zinkové oplechování kupole,
bylo vidět, jak byla celá kupole na četných místech prostřílena projektily
o průměru 4 cm včetně tubusu s historickými dokumenty, takže desetiletí
do kupole pršelo, sněžilo a zatékalo a následkem toho došlo k ještě větší
devastaci vnitřní konstrukce. Generální rekonstrukce začala začátkem dubna
a skončila prakticky v polovině prosince 2019. Celkové náklady na rekonstrukci
nosných dřevěných částí a oplechování kupole měděným plechem činí
2.296.000 Kč. Z Ministerstva zemědělství byla dotace 700.000 Kč, dotace
od Arcibiskupství olomouckého 500.000 Kč, dotace od obce Rychnov
200.000 Kč, půjčka od obce Rychnov, kterou musí farnost obci vrátit,
500.000 Kč, farnost Rychnov na Moravě uhradila 396.000 Kč. Revitalizace
fasády věže chrámu a obnova upadlých částí římsy přišla celkově na
311.000 Kč. Z toho Ministerstvo kultury poskytlo částku 100.000 Kč,
Pardubický kraj 120.000 Kč, farnost Rychnov uhradila 91.000 Kč. Veškeré
práce na kupoli a fasádě věže chrámu vykonala firma Lubomír Zvejška
z Gruny. Díky Bohu, podařilo se nádherné a obrovské dílo, na které není hrdá
a ze kterého nemá radost jen farnost, ale také všichni občané dobré vůle
v Rychnově na Moravě, neboť farní kostel sv. Mikuláše, biskupa (1729)
a zároveň poutní chrám Panny Marie Rychnovské (1750) je dominantou obce
a unikátní architektonickou, historickou a uměleckou památkou. Kdo z Vás,
milí přátelé, pociťuje radost a hrdost z tohoto velikého díla a z krásy
rychnovského kostela, která je viditelná hned při příjezdu do Rychnova, může
svobodně a dobrovolně pomoci finančním příspěvkem na tomto díle
a na splacení půlmilionové půjčky obci Rychnov na Moravě. Své dobrovolné
příspěvky můžete oproti potvrzení o daru předat duchovnímu otci farnosti
nebo některému z věřících, kterému důvěřujete, nebo je můžete zaslat
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na účet Římskokatolické farnosti Rychnov na Moravě číslo 280640538 / 0300.
Za Vaši velkorysost, ochotu a pomoc Vám budeme velmi vděčni a věřte, že
milující a štědrý Bůh Vám to odplatí svou milostí a požehnáním ve Vašem
Životě. Já osobně Vám i Vašim rodinám a přátelům ze srdce upřímně přeji
všechno jen dobré ve všech dnech nového roku a sílu a odvahu překonávat
všechny těžkosti a obtíže, které se jistě také vyskytnou.
Pozdrav a přání do nového roku 2020
Šťastné a pokojné dny nového roku 2020 a dost odvahy překonávat všechny
obtíže a těžkosti, které se nám dostanou do cesty.
Šťastný nový rok nepřijde sám od sebe. Jak si ho šťastný uděláme, takový ho
budeme mít.
Mám dost času, Pane
Vyšel jsem, Pane, venku se lidé procházeli.
Chodili sem a tam, procházeli se, pospíchali, běhali.
Jezdila kola, jezdila auta, jezdila nákladní auta. Ulice se hýbala, město se
hýbalo, celý svět se hýbal.
Běhali, aby neztratili čas, honili se za časem, aby dohnali čas, aby získali čas...
Nashledanou, pane, omluvte mě, nemám čas.
Vrátím se, nemohu čekat, nemám čas.
Končím tento dopis, nemám čas.
Rád bych vám pomohl, ale nemám čas.
Nemohu přijmout pozvání, nemám čas.
Nemohu přemýšlet, číst, jsem na roztrhání, nemám čas.
Rád bych se modlil, ale nemám čas.
Ty to chápeš, Pane, že nemají čas.
Dítě si hraje a nemá teď čas...později...
Školák musí dokončit domácí úkoly, nemá čas...později...
Student má školu a tak mnoho práce, nemá čas...později...
Mladý muž se musí věnovat sportu, nemá čas...později...
Novomanžel se musí starat o zařízení bytu, nemá čas...později...
Otec rodiny se musí věnovat dětem, nemá čas...později...
Dědeček a babička musí hlídat vnoučata, nemají čas...později...
Nemocní...mají hodně starostí, nemají čas...později...
Umírající...nemají... - už je pozdě!... už nemají čas!
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Tak se lidé honí za časem, Pane.
Tráví svůj život v běhu, štváni spěchem, přepjatí, předření, pobláznění,
přepracovaní,
a nikdy nikam nepřijdou, schází jim čas, přes všechno jejich úsilí schází jim
čas,
dokonce jim schází mnoho času.
Pane, ty jsi se asi spletl ve svých výpočtech. Je v nich jedna všeobecná chyba:
hodiny jsou příliš krátké, dny jsou příliš krátké, život je příliš krátký.
Ty, jenž žiješ mimo čas, Pane, ty se usmíváš při pohledu na nás, jak zápasíme
s časem.
A ty víš, co děláš.
Ty se nemýlíš, když určuješ čas lidem.
Ty dáváš každému potřebný čas, aby mohl vykonat, co od něho žádáš.
Ale nesmí se čas ztrácet, časem mrhat, čas zabíjet...
Protože čas je tvůj dar pro nás, ale dar pomíjející. Dar, který se nemůže
uskladnit.
Pane, já mám čas.
Všechen můj čas mi patří, všechen čas, který ty mi dopřáváš,
léta mého života, dny mých roků, hodiny mých dnů, všechny mi náležejí.
Mou povinností je dát jim náplň pokojně a klidně, ale naplnit je úplně až po
okraj,
abych ti je mohl nabídnout a abys ty proměnil jejich vodu bez chuti ve
výborné víno,
jako kdysi v Káně jsi ji proměnil pro svatebčany.
Neprosím tě dnes večer, Pane, abys mi dopřál času vykonat to nebo ono.
Prosím tě o milost, abych uměl vykonat svědomitě, co ode mě žádáš, a v čase,
který mi dopřáváš. (Michel Quoist ze sbírky Setkání)
Váš duchovní otec a spoluobčan
P.ThMgr. Karel Jan Macků
V Rychnově na Moravě dne 10. ledna L.P.2020
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Zprávičky z naší školičky
„Únor bílý pole sílí“,
povídala babička.
Za komínem vítr kvílí,
spěcháme do teplíčka.

Už je to zase nějaký ten pátek, co jste četli naše řádky. Zimní měsíce jsou
u dětí velmi oblíbené. Nosí si do školky svá sněhová vozidla a užívají si zimních
radovánek na hřišti a kopcích v blízkosti školky. Letošní zima nám ovšem moc
nepřála. Místo dovádění na sněhu téměř každý den chodíme na procházky
a poznáváme krásy Rychnova. Pomocí obrázků, knížek a různých jiných
materiálů se učíme o zimním počasí, o tom jak se oblékáme, jak se staráme
o zvířátka a ptáčky. Dozvěděli jsme se o životě lidí a zvířat v zemi kde je stále
zima a mráz a také o tom jaké známe zimní sporty. Povídali jsme si o tom, jak
se chráníme před nemocemi. I přesto nás navštívil bacil Emil a bába Chřipka.
Máme za sebou týdny, kdy nás bylo ve školce opravdu málo, ale snad už se
nám děti začnou uzdravovat a vracet. Čeká nás totiž ještě hraní na pohádky.
Děti se přemění v pohádkové bytosti, naučí se rozlišovat dobro a zlo a objeví
další moudrosti v pohádkách ukryté. Uděláme si ve školce karneval a začneme
se pomalu připravovat na příchod jara a jarní svátky. Jako každý rok zahájíme
plavecký kurz v Lanškrouně a s předškoláky začneme navštěvovat ZŠ a MŠ
Třebařov (místo kam nastoupí po hlavních prázdninách), aby se seznámili
s prostředím, s jejich novou paní učitelkou, s kamarády, kteří s nimi budou
chodit do třídy…
Nejbližší akce
Čtvrtek 5. března – zahájení plavání
Pátek 6. března – karneval v MŠ
Pátek 13. března – MDŽ – OÚ
Duben – zápis do ZŠ Třebařov, čarodějnice v MŠ
Středa 6. května – zápis dětí do MŠ pro rok 2020/2021
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Rozvoz obědů z MŠ
Školní jídelna stále nabízí možnost odběru obědů pro cizí strávníky.
Cena jednoho obědu je 65 Kč.
Jsme školní jídelna, vaříme především pro děti – to znamená z čerstvých
surovin, dle potravinového koše, ale jsou spokojeni také dospěláci, kteří u nás
obědy již odebírají. Jídelníčky jsou k nahlédnutí na webových stránkách
www.rychnovnm.cz.
S tímto je spojena nabídka dovézt oběd přímo k vám domů, aby jste nemuseli
nikam cestovat, pouze si počkat až vám bude oběd přivezen.
Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle 774633590 – vedoucí stravování,
777256968 – ředitelka školy, případně na OU.
Rozvoz bude zajištěn podle počtu zájemců.
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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
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

