
 

 červen - srpen 2021  

Rychnovské listy 

 
 

Informace z 19. zasedání zastupitelstva  
Zasedání se konalo 18. června, zúčastnilo se ho 9 zastupitelů a žádní občané. 

Schválení účetní závěrky a hospodaření obce a MŠ za rok 2020 
Zastupitelstvo vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením obce, schválilo 
účetní závěrku i výsledek hospodaření za rok 2020. 
Schválena byla i účetní závěrka a výsledek hospodaření MŠ. 
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Schválení dotace z Pardubického kraje 
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 
110 000 Kč na výstavbu autobusových čekáren. 

Poskytnutí dotace Skupinovému vodovodu 
Byla schválena dotace na rekonstrukci vodojemu v k. ú. Mladějov, který je ve 
vlastnictví obce Rychnov. Výše dotace je 251 441 Kč.  

Nákup strojů do dřevodílny a na údržbu veřejného prostranství 
Obec v letošním roce zakoupila systém VARI s kartáčem na zimní údržbu 
chodníků, bubnovou sekačkou na údržbu trávníků a vozíkem celkem za 94 
tisíc Kč. Za traktor byla zakoupena dvoububnová sekačka a travní plochy se 
sečou a suší na seno. Na dřevodílnu byla zakoupena omítací/rozmítací pila za 
cenu 165 tisíc Kč. 

Zpráva investičního výboru 
Zastupitelé byli informováni o stavu probíhajících i připravovaných projektů.  

Úprava rozpočtu obce 
Zastupitelstvo schválilo třetí úpravu rozpočtu obce pro tento rok. Příjmy se 
zvyšují o 7 722 000 Kč a výdaje o 7 903 000 Kč. 
Bližší informace získáte přímou účastí na zasedáních obecního zastupitelstva 
nebo ze zápisů ze zasedání, které jsou zveřejněny na webu obce. 

Kulturní akce 
Koupaliště 
Z důvodu vládních nařízení jsme nepořádali tradiční akce jako je Otevírání 
koupaliště a vítání prázdnin ani Loučení s prázdninami. Zvolili jsme volnější 
způsob akcí, zajištěním občerstvení, točeného piva a bohaté nabídky jídla. Pro 
nejmenší návštěvníky byla zábava zajištěna prostřednictvím hracího koutku 
s kuličkami a skákacím hradem.  
3. července - zahájení provozu kiosku na koupališti - grilované maso 
a hermelín, večer promítání fotbalového utkání ČR – Dánsko 
24. července – grilovačka s širokou nabídkou masa na grilu a makrel 
14. srpna – uzená žebra a maso z udírny. Večer jsme promítali českou komedii 
Ženská pomsta.  

Děkujeme všem kteří přišli.  
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Ukončení prázdnin v tradičním termínu jsme z důvodu nepřízně počasí 
nepořádali, chystáme pro vás vítání podzimu v termínu 18. září.  V tento den 
budeme připravovat hotovky které je možné dovézt až k vám domů.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Srdečně zveme na oběd či večeři, připraveno bude posezení i bohaté 
občerstvení.   
Objednat si můžete do čtvrtka 16. září 14:00 osobně nebo telefonicky na OÚ 
a my vám jídlo v sobotu dovezeme. V pátek bychom svezli jídlonosiče, 
ve kterých můžete zanechat peníze za objednané jídlo a v sobotu už bude vše 
bez starostí připravené u vašich dveří. V případě, že nemáte jídlonosiče, je 
možné jídlo dodat i v menu boxu za ten bude účtováno 5 Kč/ks.  
Slepice a králíci jsou z eko chovu v obecním ZOO koutku a divočina z čisté 
a zdravé přírody.  
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Ceny jídla 
• Polévka bude za 25 Kč 
• Hlavní jídlo bude za jednotnou cenu 55 Kč 

K podzimu patří i BURČÁK a opět ho pro vás budeme mít v nabídce, letos bílý 
i červený z vinařství Vajbar Rakvice. I burčák si můžete objednat až do domu. 
Cena 80 Kč/litr, stáčeno do 2 litrových PET. 
Další plánované akce: 
28. září – Drakiáda na fotbalovém hřišti, zábava nejen pro děti, v nabídce 
mimo jiné brambory pečené v popelu 
17. listopadu – Lampionový průvod – projdeme si střed obce a průvod 
ukončíme opékáním párků na fotbalovém hřišti. Jako překvapení bude 
„Ohňová schow“ (fb: ohnovaschow.cz) 
 

Z obecního úřadu 
Splatnost místních poplatků 
Upozorňujeme občany, že splatnost poplatků za komunální odpad a psa je 
do 30. září.   

Výstavba chodníků - II. etapa dokončena 
Počátkem srpna byly dokončeny práce na výstavbě chodníků, v současné době 
se již připravují dokumenty ke kolaudaci a majetkoprávnímu vypořádání. Všem 
občanům děkujme za trpělivost s omezením, které během výstavby nastalo.  
Rekapitulace stavby: 
Vybudováno bylo cca 2,3 km chodníku v šíři 1,5 m, jedna lávka pro pěší, tři 
autobusové zálivy a tři autobusové zastávky. Celkové náklady stavby jsou 
16 946 949,60 Kč Vč. DPH, dotace SFDI činí celkovou částku 12 310 000 Kč 
a spoluúčast obce je ve výši 4 636 949,60 Kč (financováno prostřednictvím 
úvěru). 
Stavbu chodníků považujeme za zdařilou a věříme, že budou občané chodníky 
využívat. Jsme si vědomi závazku údržby chodníků, hlavně v zimním období 
a věříme že i toto zvládneme.  
Během výstavby muselo dojít k určitým změnám původního projektu, ale nijak 
výrazně se tyto změny neprojevily do fakturace. Veškeré součásti stavby jsou 
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dle projektové dokumentace a v souladu s podmínkami poskytovatele dotace. 
Po dokončení stavby byla některými zastupiteli obce požadována změna 
umístění dopravního značení u zastávek autobusu, ale i toto je v souladu s PD 
a požadavky SFDI a jakákoliv změna je možná až po 5 letech.  
Věříme, že budou chodníky sloužit svému účelu a občanům naší obce 
poskytnou bezpečí při pohybu u frekventované silnice. 
Rádi bychom pokračovali ve výstavbě chodníků a proto připravujeme projekt 
na zbylé části obce jak ve směru na Lanškroun, tak na Mladějov. Jedná se 
zhruba o 2 km chodníků, reálná výstavba je v roce 2023.  
  

Volby do PS PČR 
V letošním roce se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
Termín voleb stanovil prezident republiky na pátek 8. a sobotu 9. října. 
Volební místností v naší obci bude zasedací místnost OÚ a otevřena bude 
v pátek 8. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října od 8 do 14 hodin.  
Volič může do 1. října písemně nebo do 6. října osobně požádat o vydání 
voličského průkazu. 
Volič v naší obci může požádat o návštěvu volební komise, která přijede 
s přenosnou volební schránkou. Zájem o volbu do přenosné volební schránky 
sdělte na OÚ do prvního dne voleb. Volební komise bude s volební schránkou 
objíždět občany druhý den voleb okolo 11 hodiny.    

 
 

Další střípky Rychnovské historie  
„Osobnost naší obce“ 
Osobnost v tomto článku se sice nenarodila v Rychnově, ale valnou většinu 
života tu prožila. František Hána se narodil v roce 1922 v obci Blatnička 
u Uherského Hradiště a záhy se s rodinou přestěhovali na Slovensko do vsi 
Miloslavov. Po vzniku Slovenského Štátu se stává jeho občanem a v roce 1942 
rukuje ke Slovenským vzdušným zbraním. Je zařazen do spojovacího praporu 
4 letky (pozorovací) na letišti Bratislava – Biskupice. 
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Po zprávě o vypuknutí Slovenského národního povstání se dne 1. 9. 1944 
rozhodne se dvěma přáteli dezertovat. Tři dny jim trvá nebezpečná cesta 
na povstalecké území. V Baťovianoch (dnes Partizánske) se hlásí, kupodivu 
nikoli ke vznikající 1 ČS armádě, ale k partyzánům. Ti podléhají velením ne 
povstalecké armádě, ale přímo partyzánskému štábu v Kijevě. To nesmírně 
prohlubuje zmatky ve velení. S partyzány prodělává těžké obranné boje 
u Žiaru nad Hronom. V říjnu je mu svěřeno velení družstva, je povýšen 
na desátníka a bojuje u Zvolena. Porážka povstání ho zastihuje u letiště Tri 
Duby odkud odchází s oddílem por. Sečanského do hor. Skrývají se 
v bunkrech pod horou Vtáčnik, kde mu však velmi silně omrznou nohy. Pro 
nemožnost léčení na místě je tajně propašován do nemocnice v Bratislavě. 
Tam však brzy začíná být nebezpečno, a proto je převezen do soukromého 
bytu v Bratislavě. Další zastávkou je byt v Brodskom, kde ho léčí Dr. Veselý 
z Koutů. 
Vyléčen je 26. 3. 1945, ale pro nemožnost přechodu fronty se skrývá u rodičů 
v Miloslavově až do příchodu Rudé armády. Poté je přidělen na opravu 
místního letiště a po osvobození Bratislavy se přihlásil ke službě u ČS 
armádního sboru. Tam je přijat až po skončení války a službu vykonává 
do 1. 4. 1946. Koncem roku se pak přesidluje do Rychnova. 
U nás je pak dlouholetým členem svazarmu a hasičů. Je členem svazu 
slovenských partyzánů a svazu bojovníků za svobodu. Umírá v r. 2001. 
Za bojovou činnost je mu udělen čestný odznak partizánské brigády kpt. 
Nálepky, pamětní medaile k 20 výročí SNP a pamětní medaile k 55. výročí 
konce II sv. války.  
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Zprávičky z naší školičky 
Prázdniny nám utekly, 
jako voda v potoce 
a máme tu září a s ním 
nový školní rok. Některé 
děti chodily do školky také 
v červenci a v srpnu, ale 
nyní již máme začátek… 
Začátek my s novými 
kamarády u nás ve 
školičce a také začátek 
školy kamarádi, se kterými 
jsme se rozloučili. 

Z loňských předškoláků 
nám dva zůstali 
s odkladem školní 
docházky a ostatní už 
navštěvují s aktovkami 
první třídy. Jedno dítko 
také odešlo do jiné školky. 
V letošním školním roce 
2021/2022 máme zapsáno 
25 dětí. Z toho 8 holčiček 
a 17 chlapců. Letos máme 
opravdu výjimečný počet 
předškoláků a to 11. Tyto děti mají poslední rok předškolního vzdělávání 
povinný a budou se celý rok připravovat na nástup do základní školy. Nadále 
čekáme na projekt na rozšíření kapacity MŠ. Již v minulých letech bylo žádostí 
o školku vyšší, než jsme bohužel mohli přijmout, tak budeme doufat, že se 
zadaří a co nejdříve se nové, krásné a moderní školky dočkáme. Čeká nás 
opět spoustu her, tvoření, cvičení, zpívání a jiných radovánek. Pracujeme 
podle celoročního programu JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA, VE ŠKOLCE JE 
VŽDYCKY PRIMA. 

Již tradičně nás budou navštěvovat divadélko JÓJO. Také budeme vystupovat 
na akcích pořádaných OÚ Rychnov na Moravě. Dále spolupracujeme se ZŠ 
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a MŠ Třebařov, s logopedkou a jinými odbornými pracovišti. Jsme zapojeni 
do projektu, který je spolufinancován Evropskou unií – PERSONÁLNÍ 
PODPORA V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Cílem projektu je podpora dětí ohrožených 
školním neúspěchem prostřednictvím personální podpory, rozvoj kompetencí 
pedagogů v oblasti projektové výuky a kompetencí pro podporu individuálního 
přístupu k dětem a zvýšení kvality práce při vzdělávání a výchově heterogenní 
skupiny dětí. Věříme, že letošní školní rok proběhne bez koronavirových 
a jiných komplikací a budeme si moci užívat všechny akce a aktivity, na které 
jsme byli zvyklí. Budeme se vám takto hlásit s novinkami a fotografiemi 
v každém vydání těchto listů. Závěrem vás chceme seznámit s nejbližšími 
akcemi, personálním obsazením a kontakty do MŠ. 

AKCE 

Družstevní slavnosti v Žichlínku, vyšetření očiček, logopedická depistáž, zimní 
fotografování, divadlo 

Bude také slavnost světýlek, drakiáda...termíny budou upřesněny. 

V prosinci také Mikuláš v MŠ, vystoupení při rozsvěcení stromu, besídka v MŠ 

Personální obsazení 

Jana Pekařová – ředitelka MŠ 

Naděžda Kostková – třídní učitelka 

Eva Chlupová – učitelka 

Dana Kostková – školní asistent, školnice 

Věra Hlubinková – Vedoucí školní jídelny, kuchařka 

Monika Burdová – kuchařka 

Kontakty 

tel. MŠ   461100491 

  777256968 – ředitelka 

  732305020 – vedoucí stravování 

e-mail:  ms@rychnovnm.cz 
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Jana Pekařová 
ředitelka MŠ 
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Prodej letošního sena z obecních luk  
 
Nabízíme k prodeji seno z otavy z obecních luk,  
balíky 38 x 47 x 70 cm,  
hmotnost cca 7 kg. 
Cena za jeden balík je 50 Kč. 
K prodeji máme cca 70 ks. 
Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě, po domluvě můžeme i dovézt. 
 

 

 

 

 



 

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 100x100, 120x120, 150x150 mm, délka 4 m 4 700 Kč / m3 
Řezivo jiných rozměrů, až do délky 7 m 5 000 Kč / m3 
Doprava v obci 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/
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