
 únor 2019  

Rychnovské listy 

 

Informace ze 3. zasedání zastupitelstva 

Zasedání zastupitelstva obce, konaného 25. února, se zúčastnilo 9 zastupitelů 

a 10 občanů. 

Projednání a schválení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2018 

Ke konci roku obec vlastnila pozemky v hodnotě 20,5 mil., budovy v hodnotě 

43,5 mil., drobný dlouhodobý majetek v hodnotě 8,6 mil. Majetek vložený do 

svazku Skupinový vodovod má hodnotu 14,6 mil., MŠ má ve výpůjčce majetek 

v hodnotě 400 tis. Zůstatek nesplaceného dlouhodobého úvěru obce 

na výstavbu byt. domů činí 4,9 mil. Jiný úvěr ani půjčku obec nemá. 

Na bankovních účtech bylo k 31. 12. 2018 celkem 10,8 mil. 

Kontrolou nebyl zjištěn rozdíl. 
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Rozpočtová změna 

Byla přijata RZ 1/2019, kterou se navyšují příjmy o 56 900 Kč a výdaje 

o 24 225 Kč. 

Zpráva investičního výboru obce 

Investiční výbor se zabýval zadáním zpracování pasportu místních komunikací 

a dopravního značení. Zastupitelstvu předal doporučení k výběru dodavatele 

herních prvků na dětské hřiště u hasičárny. 

Výběr dodavatele herních prvků na dětské hřiště 

Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o dílo s TR Antoš s.r.o. na dodání 

herních prvků dětského hřiště za celkovou cenu 537 373 Kč. Realizace je 

plánována nejpozději do konce června 2019. 

Zpráva finančního a kontrolního výboru obce 

Zastupitelstvo si vyslechlo zprávy finančního a kontrolního výboru. 

Z provedených kontrol nevyplývají žádná doporučení. 

Nákup dopravního automobilu pro jednotku SDH 

Zastupitelstvo schválilo nákup dopravního automobilu pro jednotku SDH 

za finanční podpory GŘ HZS ČR a Pardubického kraje. Od GŘ by měla být 

poskytnuta dotace ve výši 450 tis. Kč a od Pardubického kraje 300 tis. Kč. 

Zbylou částku uhradí obec ze svého rozpočtu. 

Povodňová komise 

Byla schválena povodňová komise obce, jejímiž členy jsou Milan Hána, Petr 

Švehla a Luboš Pospíšil. 

Zhodnocení volných finančních prostředků 

Zastupitelstvo pověřilo investiční výbor zpracováním analýzy možností 

investování finančních prostředků obce pro jejich zhodnocení. 

Dění v obci 

Starosta informoval o aktuálních a připravovaných pracích v obci 

a o aktuálním stavu projektu kanalizace. 

 

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 

Palivové dříví 

Pro rok 2019 bude pořadník na palivové dřevo ukončen 15. března, 

na objednávky po tomto datu nebude brán zřetel. 

Vyhodnocení sběru papíru 

Do sběru papíru se v roce 2018 zapojilo 21 domácností. Občané nasbírali 

celkem 3 852 kg papíru. Podle pravidel obdrží každá domácnost 0,50 Kč 

za odevzdaný kilogram a nejlepších pět také bonusovou odměnu. Peníze je 

možné si vyzvednout do konce března v kanceláři OÚ. Nevyzvednuté peníze 

budou začátkem měsíce dubna předány mateřské škole. V roce 2019 platí 

pro sběr papíru stejná pravidla. 

Vyúčtování jízdného za období září – prosinec 2018 

Připomínáme rodičům dětí školou povinných, že se vyplácí jízdné za období 

září až prosinec 2018. 

Poplatky za komunální odpad a psa 

Pro rok 2019 platí stejná výše poplatku za svoz KO, tj. 500 Kč na poplatníka 

staršího 18 let. Sleva ve výši 250 Kč je poskytnuta občanovi mladšímu 18 let 

a od poplatku je zcela osvobozen poplatník po dovršení 80 let věku. 

Pro majitele rekreačních objektů stále platí výše poplatku 500 Kč za objekt. 

Poplatek za psa je 100 Kč, za každého dalšího psa stejného poplatníka je výše 

poplatku 150 Kč. Oba poplatky jsou splatné do konce září 2019. 

Služby v obci 

Česká pošta 

 přijímá listovní zásilky, balíkové zásilky a poukázky, 

 přijímá Balík do ruky, 

 ukládá Balík na poštu, 

 prodej tisku, poštovních potřeb, 

 sázkový terminál, 

 více informací o službách na tel. č. 461 323 124. 

COOP – samoobsluha 

 Výběr hotovosti na pokladně – Cash Back: Tato služba umožňuje 

vybrat pohodlně a rychle hotovost až 3 000 Kč. Stačí, aby zákazník 

uhradil nákup v hodnotě minimálně 300 Kč. Při výběru peněz 
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na pokladně pomocí karty Poštovní spořitelny nebo ČSOB je služba 

poskytována zdarma. 

 Placení složenek – cena platební služby 24 Kč. 

 Dárkové karty – nejnižší možná hodnota, kterou lze na kartu dobít je 

300 Kč. 

 Bezhotovostní platba kartou. 

 Dobíjení kreditu na mobilní telefon – u pokladny stačí pouze oznámit 

výši částky a telefonní číslo. 

Obecní úřady 

 výpis – 50 Kč za stranu 

o z bodového hodnocení řidiče 

o z insolvenčního rejstříku 

o z katastru nemovitostí 

o snímků z katastrální mapy 

o z veřejného rejstříku (obchodní, spolkový, nadační, ...) 

o z rejstříku trestů fyzických i právnických osob 

o z živnostenského rejstříku 

 ISDS – informační systém datových schránek 

o zřízení datové schránky – zdarma  

o vydání nových přístupových údajů – 200 Kč 

o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost 

a opětovné zpřístupnění 

o povolení příjmu poštovních datových zpráv 

 konverze dokumentů – převod z listinné do elektronické podoby 

a opačně – 30 Kč za stranu 

 základní registry 

o výpis z registru obyvatel – o výpis může zažádat osoba starší 

15 let; poskytovány jsou pouze údaje vedené k osobě 

žadatele a k osobě blízké (např. rodiče, dítě, prarodiče, 

manžel, sourozenec) pouze údaj o datu, místu a okresu úmrtí, 

popř. údaje prohlášení za nezvěstného či za mrtvého – 50 Kč 

za stranu 

 vidimace (ověření shody opisu nebo kopie s předloženou listinou) – 

30 Kč za stranu 

 legalizace (ověření podpisu) – 30 Kč za podpis 
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Statistika 

K 1. 1. 2018 bylo v obci k trvalému pobytu hlášeno 637 obyvatel. Během roku 

došlo k následujícím změnám: 14 přistěhovaných, 15 odstěhovaných, 5 

narozených a 9 zesnulých občanů. Celkový věkový průměr v naší obci je 40,92 

let. Z toho muži mají průměrný věk 38,34 let a ženy 43,70 let.  

K 1. 1. 2019 je v obci k trvalému pobytu hlášeno 632 obyvatel v následujícím 

složení:   

Věk 0
-5

 

6
-1

7
 

1
8

-2
9

 

3
0

-3
9

 

4
0

-4
9

 

5
0

-5
9

 

6
0

-6
9

 

7
0

-7
9

 

8
0

-8
9

 

9
0

-9
9

 

Celkem 

Muži 26 56 41 49 52 30 45 21 8 0 328 

Ženy 17 38 40 44 46 28 37 32 20 2 304 

 

Nejčastější jména v naší obci k 1. 1. 2019 

Mužská: Jiří 22x; Josef, Petr 20x; Pavel 18x; Jan, František 12x; Milan 9x. 

Ženská: Jana 17x; Anna 14x; Ludmila 12x; Lenka 11x; Hana 10x. 

Počet obyvatel naší obce jiného státního občanství: slovenské 1x, polské 1x. 

Tříkrálová sbírka 

V sobotu 5. ledna proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. I letos koledovalo 

5 skupinek koledníků: 

 skupina pana Žáka: 1 820 Kč, 

 skupina paní Krmelové: 3 545 Kč, 

 skupina paní Markové: 5 623 Kč, 

 skupina paní Chlupové: 4 346 Kč, 

 skupina paní Knoblichové: 2 926 Kč. 

Celkem koledníci v naší obci vykoledovali 18 260 Kč. Děkujeme 

dobrovolníkům, kteří se zapojili a všem, kteří ochotně přispěli do zapečetěných 

kasiček. Výtěžek poputuje na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, 

matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným rodinám a osobám. 
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Stolní kalendář obce na rok 2019 

Čtrnáctidenní stolní kalendář s fotografiemi z obce, plánem svozu odpadů 

a vyznačením plánovaných kulturních akcí pro rok 2019 je stále v prodeji. 

Cena kalendáře je 90 Kč. 

Poděkování rodiny 

Rodina zemřelého Františka Borovce děkuje všem, kteří se zúčastnili 

posledního rozloučení ve Vejvanovicích. 

Komplexní pozemkové úpravy v katastru obce 

Upozorňujeme občany na probíhající terénní šetření v rámci pozemkových 

úprav v období březen až květen.   

Kulturní akce a volby 

8. března - MDŽ v zasedací místnosti OÚ 

Zveme všechny ženy na posezení k příležitosti mezinárodního dne žen. 

23. března - Maškaráda 

Zveme všechny dětičky na hrátky v tělocvičně. 

20. dubna - velikonoční dílnička 

Přijďte nasát velikonoční atmosféru do zasedací místnosti OÚ. 

30. dubna - Pálení čarodějnic 

Tradiční pálení na koupališti. 

10. května - Den matek 

Tradiční akce na obecním úřadě v zasedací místnosti. 

18. - 19. května - Rychnovský šlapák a Rychnovská tlapka 

Zveme všechny na další ročník oblíbené sportovní akce. Start je jako vždy 

na koupališti. 

24. - 25. května - volby do Evropského parlamentu 

Volební místnost bude na obecním úřadě. 
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Dění v obci 

Probíhají práce v lese na likvidaci kůrovcové kalamity. Budou opraveny cesty 

k čp. 23 dále k čp. 123 a také náhradní cesta při rekonstrukci mostu u čp. 17. 

Bylo zakoupeno pětimístné osobní auto Citroen Berlingo pickup. 

 

Do prázdnin proběhne kompletní obnova dětského hřiště. Z tohoto důvodu 

budou již na jaře odinstalovány současné prvky a hřiště bude mimo provoz. 

Děkujeme za pochopení, věříme, že se Vám nové hřiště bude líbit. 

Připravuje se demolice budovy bývalé hospody U Housliček. Na koupališti se 

okolo části bazénu připravuje položení dlažby. 

Upozorňujeme občany na možnost kácení stromů rostoucích mimo les jen do 

konce měsíce března. 

 

Jarní práce na zahradě 

A je to tady. Sníh roztál, sluneční paprsky září a tak vyrážíme nadšeně na 

zahradu. Stará tráva, suché listí, větve, ale co s tím? Ideálním řešením jsou 

domácí kompostéry. Pro ty, kteří je nemají, připomínáme kontejnery na 

biologicky rozložitelný komunální odpad, do kterých je možné tento druh 

odpadu umístit. Z provozních i ekonomických důvodů prosíme o ukládání větví 

mimo kontejnery. Větve budou následně poštěpkovány. Myslete na to, že 

uložením tohoto odpadu na kompost nebo do kontejnerů na bioodpad 

neobtěžujete lidi ve svém okolí tak, jako když tento odpad ještě mokrý pálíte. 

Pokud se přeci jen rozhodnete pro pálení, myslete na to, že rostlinný materiál 

musí být suchý, plošné vypalování travnatých ploch je zakázáno. 

 

Obec nabízí letní brigádu - obsluha kiosku koupaliště. Zájemci se mohou hlásit 

v kanceláři OÚ. Předpokládaná výše odměny za hodinu práce je 85 Kč. 

Požadavky: zodpovědnost, zdravotní průkaz, ochota pracovat o víkendu, 

základní znalost PC, komunikativnost. 

Obec nabízí brigádu na údržbu zeleně, jednalo by se o výsadbu a následnou 

péči o vysazené květiny na návsi. Předpokládaná výše odměny za hodinu 

práce je 85 Kč.   
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Zpráva o činnosti SDH Rychnov za rok 2018 

 V měsíci lednu se konaly výroční valné hromady (VVH) sborů v našem okrsku, 

kterých jsem se zúčastnila. 

6. ledna byla výročka v Borušově, kam jsme jeli s Lubošem. 

20. ledna jsme s Rudolfem Vágnerem (naším starostou okrsku) navštívili 

výročku v Třebařově. 

21. ledna jsem byla na výročce ve Starém Městě. 

27. ledna se konala VVH našeho sboru, kam přijel R. Vágner. Za 30 let 

u sboru dostal ocenění Miroslav Sekanina, za 20 let Luboš Pospíšil a Miloš 

Novák ml. 

11. února proběhla VVH našeho okrsku, tj. Staré Město. Ta se tentokrát 

konala v kulturním domě v Dětřichově, kam zavítal jak starosta okresního, tak 

i starosta krajského sdružení hasičů. 

27. dubna byla svolána na fotbalové hřiště brigáda, kde několik složek jako 

fotbalisti, myslivci a hasiči, chystalo dřevo na své akce. Toto dřevo dostaly 

složky od Obce. Za hasiče se zúčastnili 3 členové. 

30. dubna jsme již poněkolikáté pořádali Pálení čarodějnic. Kromě velké 

nabídky občerstvení jsme pro malé čarodějnice a čaroděje připravili několik 

soutěží. Na nákup cen nám věnovala Obec částku 1 000 Kč. K poslechu a tanci 

nám tentokrát hrál DJ Radek. Akce se velice vydařila a účast návštěvníků byla 

velká. 

20. května pořádalo SDH Dětřichov v Borušově okrskové cvičení. Naše 

družstvo obsadilo 3. místo, protože nám nevydržela 1 hadice nápor mašiny. 

Tomáš Chlup a David Finger obsadili 1. a 2. místo v jednotlivcích na 80 metrů. 

Tady ještě patří poděkování Evě a Pavlu Chlupovi, kteří se jako jediní 

Rychnováci přijeli na naše družstvo podívat a zafandit. 

3. června, tentokrát výjimečně v neděli, jsme uspořádali opět po roce Dětský 

den. Z fotbalového hřiště, kde se nám to v roce 2017 neosvědčilo, jsme se 

vrátili s pořádáním do areálu koupaliště. Sehnali jsme nejvíc sponzorů v naší 

historii a to: největším sponzorem byla firma ZOS, pan ing. Dosedla, obec 

Rychnov na Moravě, Petr Svoboda, Marcel Bartáček, který se nabídl bez 

oslovení, Miroslav Pejchar, Jan Fojtík, Josef Švec, Lenka Košková, Antonín 

Žouželka, SDH Rychnov na Moravě a SDH Žichlínek, kteří nám udělali pěnu 

a předvedli novou hasičskou Tatru. Měli jsme sehnané nejlepší kulturní vyžití 
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za celé období, kdy Dětský den pořádáme. Sehnali jsme kouzelníka, bublle 

funn, malování na obličej, děti dostaly spoustu cen za soutěže, pitíčka, 

zákusky a již tradiční meloun. Zprvu to ale vypadalo, že akci odpískáme, 

protože se spustila velká průtrž mračen. Kouzelník nám odjel, protože měl 

jinou akci, ale domluvili jsme se na náhradním termínu. Počasí se ale 

umoudřilo, tak jsme mohli oslavu Dne dětí začít. Celou akci nám uváděl 

starosta obce Milan Hána a musím říct, že to byl jeden z nejhezčích dětských 

dnů, co pamatuji. 

8. června jsme se v počtu 6 členů zúčastnili námětového cvičení všech 

6 sborů z okrsku v Mladějově, a to v lese pod Bisovým, kde se táhla dálková 

doprava vody z rybníčku do lesa. Cvičení proběhlo bez problémů. 

16. června jsme závodili na memoriálu v Dětřichově – skončili jsme 

na 5. místě. 

23. června jsme se spolu s klukama z Borušova zúčastnili okresního kola 

v Dlouhé Loučce, kde jsme sestavili my jednu štafetu a druhou oni. Kluci 

soutěžili i přes nepřízeň počasí dobře, (foukal hodně studený vítr), ale 

do krajského kola se nedostali.  

30. června naši kluci pomáhali obci u soutěží při Vítání prázdnin a otevírání 

koupaliště. 

30. června jsem se zúčastnila jako rozhodčí na krajském kole v Litomyšli. 

Měla jsem na starosti jednu etapu na štafetě 4 x 100 m a požární útoky mužů. 

1. července přijel již avizovaný kouzelník z Pálení čarodějnic, kdy se 

představil návštěvníkům koupaliště při vítání prázdnin. 

14. července jsme byli na oslavách 135 let založení SDH Kunčina. 

21. července jsme pořádali 4. ročník soutěže O pohár starosty obce 

Rychnova na Moravě. Zúčastnily se nás pouze 3 družstva: Udánky, Sušice 

a my. Takže jsme všichni skončili na bedně. Na tuto soutěž jsme si zakoupili 

nové stopky. 

28. července jsme se zúčastnili 140. výročí založení SDH ve Starém Městě. 

3. srpna byl Luboš na pohřbu borušovského hasiče pana Pernici. 

28. srpna jsme s R. Vágnerem a Jiřím Bílkem z Rozstání jeli na smutnou akci, 

a to na pohřeb starosty SH ČMS Karla Richtra do Prahy. Plně obsazený 

hasičský autobus vypravený z Pardubic, nás dovezl na místo posledního 
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rozloučení s naším nejvyšším představitelem. Zúčastnil se ho např. ministr 

Hamáček nebo náš hejtman Netolický a spoustu i zahraničních hostů. 

22. září jsme závodili na memoriálu v Sušicích, klukům uteklo 3. místo o pár 

vteřin. Já jsem byla požádána, abych dělala hlavní rozhodčí. 

29. září byl memoriál v Mladějově, my jsme se z důvodu nemoci nezúčastnili. 

3. listopadu jsem zastupovala sbor na setkání představitelů SDH okresu 

Svitavy v Pohledech, kde jsem se nabídla, že budu dělat kronikářku. 

24. listopadu se Luboš zúčastnil školení velitelů ve Fabrice ve Svitavách.  

Během roku jsme společně s obcí požádali o dotaci na dopravní automobil. 

Sehnali jsme si člověka, který nám s tím pomáhal a za tuto aktivitu si nechal 

zaplatit 15 000 Kč, to jsme uhradili my hasiči. Dotace se žádala z Ministerstva 

vnitra a z Pardubického kraje, o příspěvek jsme požádali i obec.  

Během roku jsme koupili savicové šroubení a půlšroubení, obec nám zakoupila 

3x hadice B. 

K 31. 12. 2018 nás bylo 27 členů, z toho 3 ženy. 

Na letošní rok plánujeme již tradiční akce jako jsou: 

 Pálení čarodějnic - 30. dubna, 

 Dětský den - 1. nebo 2. června, 

 protože má naše sdružení letos 140. výročí od jeho založení, rádi 

bychom uspořádali ve spolupráci s obcí, menší oslavu, 

 ze soutěží se musíme zúčastnit okrskového cvičení, které bude letos 

11. května v Mladějově, když se nám podaří postoupit, čeká nás 

8. června okresní kolo taktéž v Mladějově, rádi bychom si jeli 

zasoutěžit 15. června do Dětřichova na Memoriál Karla Millara, 

 13. července uspořádáme 5. ročník soutěže O pohár starosty obce 

 14. září se rádi zúčastníme memoriálu Josefa Hubáčka v Sušicích a  

 28. září memoriálu Františka Malíška v Mladějově. 

Na všech plánovaných i nahodilých akcích rádi potkáme naše příznivce a už 

teď se na všechny těšíme. 

                                      Za SDH Rychnov na Moravě Božena Pospíšilová 
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Zprávičky z naší školičky 

 

„Únor bílý pole sílí“, 

povídala babička. 

 Za komínem vítr kvílí,  

spěcháme do teplíčka. 

 

Od našich posledních řádků se toho u nás opět mnoho přihodilo. Zimní měsíce 

jsou u dětí velmi oblíbené hlavně díky sněhové nadílce. Nosí si do školky svá 

sněhová vozidla a užíváme si zimních radovánek na hřišti a kopcích v blízkosti 

školky. Na zahradě potom stavíme sněhuláky, koulujeme se a vyšlapáváme 

obrázky do sněhu. 

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 Velikonoce a příchod jara. 

 

Nejbližší akce: 

Po 18.února – divadlo – O neposlušných kůzlátkách 

Pá 22. února – vyšetření očiček 

Pá 1. března - karneval v MŠ 

Pá 8. března - MDŽ – OÚ 

Duben - 4. dubna zápis do ZŠ Třebařov 

           - zahájení plavání, čarodějnice v MŠ 

8. května - zápis dětí do MŠ pro rok 2019/2020  
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Nabídka služeb občanům 

Mulčování malotraktorem 250,-/hod 

Štěpkování větví 200,-/hod 

Práce s křovinořezem 150,-/hod/ pracovník 

Práce s motorovou pilou 150,-/hod/ pracovník 

Práce s motorovou sekačkou 

Práce tlakovým čističem 

Práce s motorovým kalovým čerpadlem 

150,-/hod/ pracovník 

150,-/hod 

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 

 

 

Rychnovské listy: periodický tisk územně samosprávného celku, vychází 1x za dva měsíce. 

mailto:info@rychnovnm.cz
http://www.rychnovnm.cz/

