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Informace z 6. zasedání zastupitelstva 

Zasedání dne 29. června se zúčastnilo 9 zastupitelů a 15 občanů. 

Příspěvek na autobusovou dopravu 

Byl schválen příspěvek na autobusovou dopravu linky Žamberk – Brno. Obec 

Rychnov na Moravě se bude podílet částkou 21.344 Kč. 

Dotace z programu obnovy venkova 

Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o dotaci z Pardubického kraje na 

úroky z úvěru na bytové domy v celkové výši 100.000 Kč. 
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Studie možností likvidace odpadních vod v obci 

Bylo rozhodnuto, že zpracovatelem ekonomicko-technické studie na likvidaci 

odpadních vod bude Ing. Oldřich Rec. 

Inventarizace majetku obce 

Zastupitelstvo schválilo předloženou zprávu inventarizační komise a uložilo 

starostovi obce zajistit nápravu zjištěných nedostatků. 

Rozpočtová změna  

Byla schválena RZ č. 1/2015, kterou se rozpočet obce navyšuje 

o 1.068.488 Kč. 

Hospodaření a účetní závěrka PO MŠ za rok 2014 

Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku MŠ a hospodaření MŠ. Zisk roku 

2014 byl převeden do fondu rezerv.  

Hospodaření a účetní závěrka obce za rok 2014 

Zastupitelstvo obce vyjádřilo souhlas c celoročním hospodařením obce 

s výhradami. Dále přijalo nápravná opatření ke zjištěným nedostatkům, 

následně byla schválena i účetní závěrka obce. 

Informace ze 7. zasedání zastupitelstva 

Zasedání dne 31. srpna se zúčastnilo 6 zastupitelů (Sekanina, Pospíšilová, 

Švehla omluveni) a 27 občanů. 

Výstavba chodníků 

Výstavba chodníků na návsi bude zahájena 29. září a ukončena do 30. 

listopadu 2015. Zhotovitelem stavby bude společnost Hroší stavby Morava 

a.s., cena díla je 1.813.175 Kč. Po nutnou dobu tj. 5. - 30. října bude 

přesunuta autobusová zastávka v obou směrech k obecnímu úřadu.   

Aktualizace POV 

Byla schválena aktualizace dotačního programu obnovy venkova, kde 

poskytovatelem je Pardubický kraj. V tomto programu bude obec i v budoucnu 

žádat o dotaci na úroky z úvěru.  
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Smlouva o přijetí dotace 

Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o přijetí dotace z Pardubického kraje 

na podporu hospodaření v lesích ve výši 22.704 Kč. 

Pronájem (pacht) zemědělských pozemků 

Zastupitelstvo obce schválilo výši pachtovného za obhospodařovanou půdu ve 

výši 3.000 Kč za hektar půdy. Pachtovní smlouvy budou uzavřeny na dobu 

neurčitou s dvouletou výpovědní lhůtou. 

Plnění rozpočtu obce 

Předsedající seznámil přítomné s plněním rozpočtu obce k 31. červenci, kdy 

konstatoval, že rozpočet je plněn dle předpokladu. K uvedenému datu obec 

v příjmové části obdržela 8.909.420 Kč a ve výdajové části vydala celkem 

7.980.906 Kč. 

Adventní koncert 

Zastupitelstvo rozhodlo o pořádání adventního koncertu v kostele Sv. 

Mikuláše. Koncert se bude konat v rámci oslav výročí obce. 

Stížnosti a podněty Milana Katovského 

Do zastupitelstva byl zařazen bod, který měl zastupitele i občany seznámit 

s aktivitami stěžovatele Milana Katovského. Přítomní byli seznámeni 

s provedenými kontrolami i jejich výsledky. Kontroly se týkaly pracovníků VPP, 

jejich práce, dodržování předpisů a údajného zneužívání pracovníků. Fyzickou 

kontrolu v obci provedl inspektorát práce pro Pardubický kraj a již několikrát 

Úřad práce Svitavy. Pracovníci úřadu práce navštěvují za stejným účelem (tj. 

kontrolou pracovníků) obec poměrně často, například i třikrát týdně. 

Výsledkem kontrol je konstatování ÚP, že nedochází k porušení smlouvy 

uzavřené s ÚP a obcí na podporu zaměstnávání pracovníků VPP. Inspektorát 

práce vytknul absenci lékařských prohlídek pracovníků VPP a podpisy na 

seznámení se stroji, které používají pracovníci pro svoji práci (uvedené bylo 

napraveno a nedostatek odstraněn), dále bylo vytknuto nedodržení ustanovení 

zákoníku práce při evidenci pracovní doby, kdy zaměstnavatel má evidovat 

příchod zaměstnance do práce, dobu jeho pauzy na oběd a ukončení 

pracovního dne. V naší obci je již dlouhá léta používán tzv. výkaz práce, který 

si vedou jednotliví zaměstnanci. Do tohoto výkazu uvádějí druh práce, kterou 
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ten který den provedli a celkově odpracovanou dobu za konkrétní den. 

Nedochází tedy k tomu, že by nebyla vedena evidence odpracované doby 

zaměstnanců, pouze byla tato evidence vedena v rozporu se zákoníkem práce. 

Tento nedostatek byl okamžitě odstraněn. I přes okamžité odstranění vedení 

evidence docházky byla na naléhání stěžovatele obci udělena pokuta ve výši 

15 tis. Kč. Proti této pokutě podala obec odpor a prozatím nebylo sděleno 

rozhodnutí.  Během seznamování se zaslanými stížnostmi a podněty sdělil 

stěžovatel přítomným, že zaslal stížnost i na ministerstvo vnitra. Tuto 

skutečnost potvrdil starosta s tím, že byl MV požádán o podání vysvětlení 

ke skutečnostem, které uvedl stěžovatel do svého podání. (Obec již obdržela 

výsledek kontroly, kde je konstatováno, že se obec nedopouští žádného 

protizákonného jednání.) K pracovníkům VPP starosta sdělil, že obdržel 

stížnost těchto pracovníků na neustále obtěžování stěžovatelem. Tuto stížnost 

starosta odcitoval. Stěžovateli byl poté dán prostor pro vystoupení.  

 

Milan Katovský: Není pravda, že zaměstnance sleduji, naopak se bojím chodit 

po vesnici. Zaměstnanci pracují u občanů, kteří nejsou sociální případy a jsou 

placeni ze státních peněz. 

 

Z vystoupení stěžovatele není možné více doplnit, protože se jednalo pouze o 

emotivní výkřiky a slovní napadání starosty obce.  

Bližší informace získáte přímou účastí na zasedání obecního zastupitelstva 

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

Informace z obecního úřadu 

Brožura dTestu 

Přílohou tohoto vydání Rychnovských listů je brožura dTestu s názvem „Jak se 

vyznat v energetice“. dTest Vám také nabízí v pracovní dny od 9:00 do 17:00 

hodin bezplatnou spotřebitelskou poradnu na tel. čísle 299 149 009. Více 

informací naleznete také na www.dtest.cz 

Podomní prodej 

Připomínáme občanům, že v naší obci platí od roku 2013 tržní řád, který 

výslovně zakazuje podomní a pochůzkový prodej zboží a služeb. Bohužel 

někteří prodejci tohoto nařízení nedbají a snaží se Vám nabízet a mnohdy i 

http://www.dtest.cz/
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vnucovat podle nich „výhodné“ produkty či služby. Dbejte proto zvýšené 

opatrnosti! Pokud u Vašich dveří někdo takový zazvoní, upozorněte ho na to, 

že porušuje nařízení obce a obraťte se na obecní úřad, tel. č. 733 121 966. 

Věřte, že tím chráníte sami sebe i lidi ve svém okolí. 

Splatnost poplatků 2015 

Upozorňujeme občany na blížící se termín splatnosti místních poplatků za 

komunální odpad a psa. Splatnost poplatků je 30. září. Po tomto termínu může 

být poplatek až ztrojnásoben. 

Příspěvek na dopravu dětí ZŠ 

Upozorňujeme rodiče dětí dojíždějících do základních škol, že si mohou v 

kanceláři OÚ vyzvednout příspěvek na jízdné za období leden - červen 2015.  

Nárok na příspěvek mají občané Rychnova na Moravě, jejichž děti plní 

zákonnou školní docházku. Výše příspěvku na dopravu je 100,- Kč / kalendářní 

měsíc školního roku a vyplácí se vždy v lednu za období 9. - 12. a v září 

za období 1. - 6. 

Sbírka Diakonie Broumov 

Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku použitého ošacení, 

která se v naší obci koná v týdnu od 5. do 9. října. Použité ošacení 

a nepotřebný materiál můžete v tomto termínu donést na OÚ. Více informací 

naleznete na webových stránkách obce. 

Provozní doba místní pošty 

Česká pošta informuje občany o tom, že od 1. září 2015 bude mít pobočka 

v Rychnově na Moravě změněnou otevírací dobu.  

Otevírací doba bude následující: 

Pondělí  8:00 - 11:00 

Úterý   13:00 - 16:00 

Středa  8:00 - 11:00 

Čtvrtek  13:00 - 16:00 

Pátek   8:00 - 11:00 

Sobota, neděle  Zavřeno  
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Změna ordinace MUDr. Grepla 

Ordinace MUDr. Grepla informuje své pacienty o tom, že od 1. září 2015 

dochází ke změně ošetřujícího lékaře a s tím i ke změnám ordinační doby. 

MUDr. Grepla bude od 1. září 2015 zastupovat MUDr. Petra Neužilová. 

Ordinační hodiny budou následující: 

Pondělí  8:00 - 12:00 

Úterý   12:45 - 17:00 

Středa  6:30 - 7:30 odběry krve 7:30 - 10:30 10:30 - 12:30 prevence 

Čtvrtek  8:00 - 12:00 

Pátek  8:00 - 12:00 

Kontakt do ordinace: 731 268 561; 734 592 726 

Nová účetní obce 

Obec vyhlásila výběrové řízení na pozici účetní obce. První řízení nebylo 

úspěšné, a proto se vyhlásilo druhé, ze kterého vzešla vhodná kandidátka. 

Tato nabídku obce přijala a je již vpracovním poměru. 

Ukončení provozu kiosku na koupališti 

Provoz kiosku bude ukončen pouťovou zábavou. Děkujeme všem zákazníkům 

za skvělou návštěvnost a těšíme se na další sezónu.  

Kulturní akce a dění v obci 

19. a 20. září -Připomínka Rychnovských poutí 

Viz. přiložený leták 

někdy v říjnu - Drakiáda 

Obec Rychnov na Moravě Vás srdečně zve na DRAKIÁDU, která se bude opět 

konat na místním fotbalovém hřišti. Termín této akce bude upřesněn na 

plakátech, obecním webu a v obecním rozhlase. I tento rok se můžete těšit na 

brambory pečené v popelu a jiné občerstvení.  

17. listopadu - Lampionový průvod 

Lampionový průvod se srazem na dvoře MŠ. Bližší informace budou sděleny 

na plakátu před akcí, na webu obce a hlášením v místním rozhlase. 
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650 let obce - třetí nahlédnutí do kroniky 

Pověsti o Rychnovském kopci a jeho tajuplných místech 

Rychnovští osadníci vzhlíželi odpradávna na zalesněný kopec, vypínající se nad 

dědinou po východní straně, jako na posvátnou horu, plnou krás, záhad a 

tajů. Je zde snad opravdu něco podivuhodného, když bájivá činnost lidová 

opředla vrch v dávných dobách i později před dvěma staletími pověstmi 

a dokonce i tvrzeními, že v těchto místech docházelo k zázračným uzdravením. 

Ve starších zápisech se připomíná, že na vrcholku kopce (Seekamm) bývala 

jezírka. Ještě nyní jsou tam prohlubně, dvě menší a jedna větší, v nichž se 

donedávna udržovala stálá voda. 

Na Rychnovském kopci se prý do nedávna včelařilo. Poddaní osadníci si tam z 

jara dávali s povolením vrchnosti své kláty se včelami a ponechávali je tam po 

celé léto. O včelaření na kopci je zmínka již v roce 1548. 

Píše se také o zvláštním zjevu na kopci. Podle zápisů ve staré školní kronice 

tvrdili staří lidé, že na kopci bylo někdy slyšet z velké hloubky jakési dunění či 

detonace. Geologové vysvětlovali tento zjev tím, že v zemském nitru není 

ještě ukončeno tvoření pohoří nebo že dunění je způsobováno tlakem 

podzemních plynů. 

Mimoto staří lidé tvrdili, že pozorovali další zajímavost. Když prý za svého 

mládí pozorovali od Mariánské studánky na Rychnovském kopci krajinu, bylo 

prý vidět sotva vrchol věže kostela v Tatenici, kdežto nyní je prý věž vidět až 

po okno. Zakládá-li se toto tvrzení na pravdě, pak lze míti zato, že vrstvy 

zemských hornin mezi oběma místy změnily svou polohu co do výšky 

posouváním zemských vrstev ve větších hloubkách. S tím může souviset 

i dunění. 

V lidové tradici se vrchol kopce nazýval "mořským hřebenem (Seekamm) 

a někteří geologové považují jezírka na něm za zbytky pravěkých moří, která 

kopec obklopovala. Bylo to miocenní moře v dobách třetihorních? Zálivy 

tohoto moře sahaly od jihu až do roviny k Lanškrounu a k Ústí nad Orlicí. 

Přibližnou hladinou tohoto moře představuje přibližně vrstevnice 400 m. 

Rychnovský vrch vyčníval z moře do výšky něco přes 100 m, měl-li ovšem 

tehdy nynější podobu. 
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V r. 1880 zaznamenal nadučitel Johann Wittmann pověst o Mořském hřebenu 

(Seekamm) na Rychnovském kopci. Zní stručně takto: 

Na Rychnovském kopci kdysi v temné minulosti stával zámek. Bydlela v něm 

žena, která prováděla hrůzostrašné čarodějnictví. Svými čáry způsobovala 

lidem v celém okolí mnoho škod, zejména na dobytku.Za své počínání se 

jednoho dne za trest s celým zámkem propadla do země. 

Příroda na Rychnovském kopci působí na návštěvníka neobvyklým dojmem. 

Johann Wittmann píše ve školní kronice o tom následovně: 

Na vrcholu kopce ve výšce 529 m nad mořem uprostřed vzrostlého lesa je 

velká louka, která se sklání k severu. O něco dál k jihu se nacházejí tři menší 

prohlubně ve tvaru mísy s napolo vyschlým bahniskem, které tvoří mokřinu, 

zarostlou ostřinou a mechem. Kolem dokola vládne úplné ticho a mlčení 

přírody. To u vnímavého člověka vyvolává melancholickou náladu. Místo kolem 

mokřin je považováno za středisko hukotu, který bývá někdy ze zemské 

hloubky slyšet, nejčastěji v létě za suchého a teplého počasí. Praví se, že 

hukot, vycházející ze země, bylo slyšet i v okolí kopce. Tolik je o Rychnovském 

kopci zaznamenáno. 

Dnešnímu pozorovateli se zdá, že uvedené skutečnosti a pověsti, vztahující se 

k Rychnovskému kopci, byly podkladem a předehrou k pozdějším zjevům, 

které se vynořily uprostřed 18. století a odehrávaly se na Rychnovském kopci. 

Zmíníme se o nich dále, aniž bychom k nim připojovali své úsudky. 

Jak vzniklo v Rychnově poutní  místo 

Podle zápisu ve farní kronice a archivu z let 1751 a později stává se z 

Rychnova od roku 1749 velké poutní místo, které lid počal nazývat "nový 

Mariazell" (Štýrsko v Rakousku). V dalekém okolí se pojednou rozšířila zpráva, 

že v Rychnově před soškou Panny Marie dějí se zázračná uzdravení 

nemocných poutníků. Skutečně, přicházeli sem z dalekého okolí lidé v tisících, 

aby zde před onou soškou Panny Marie nalezli útěchu nebo uzdravení. 

Co bylo příčinou tohoto dění? Je to několik pozoruhodných případů, které se 

udály po sobě na Rychnovském kopci nebo se k němu vztahují. 

První: Někdy před rokem 1749 se vydali na čekanou do lesa na Rychnovské 

kopci dva muži z Rychnova: zemědělec Grottfried Grolig s knížecím hajným 

Alexanderem Thielem. Když čekali v podvečer na srnčí, uslyšeli pojednou 

líbezný zpěv, jako když zpívají poutníci. Když nikdo nepřicházel, vydali se na 



9 

 

cestu ve směru, odkud hlasy přicházely. Čím více šli, tím více se neviditelní 

poutníci vzdalovali za zpěvu překrásných melodií. Tento nevysvětlitelný zjev 

lovce tak polekal, že se vrátili domů. Gottfried Grilig oznámil událost hned 

třebovskému děkanu Wallitzkemu a stoměstskému faráři Vogelovi a ještě 

dalším duchovním. Jmenovaný byl ochoten potvrdit pravdivost sdělení 

přísahou. Kromě toho potvrdilo více rychnovských občanů, že slyšeli v lese 

krásné melodie, které byly tak hlasité, že je bylo slyšet až v horní části 

Rychnova. 

Druhý: Dne 2.3.1751 napsal kooperátor Franrišek Hertzig ze Starého Města 

děkanovi dopis, v němž mu oznamuje toto: 

V roce 1746, když ještě o poutním místě v Rychnově nebylo žádné řeči, 

předpověděl mu občan Pavel Hornisch z Třebařova, že Rychnov se stane 

velkým poutním místem, k němuž budou přicházet z daleka početná procesí. 

V dopise je dosti podrobně líčeno, za jakých okolností a před kterými osobami 

předpověď učinil. V době, kdy kooperátor věc oznámil, byla v lese nad 

Rychnovem připevněna soška Panny Marie, vyřezaná ze dřeva. Byla to 

napodobenina mariánské sochy ve známém poutním místě Mariazell. Pojednou 

začala k sošce proudit procesí z mnoha obcí na Moravě, z Čech a ze Slezka. 

Kolem sošky hořely svíce a lampy, donesené sem poutníky. Po celé dny se 

kupily před soškou celé stovky lidí, modlících se a zpívajících. 

Třetí: Tento případ se týká původu oné sošky. Udál se před písemným 

sdělením předchozí události. V r. 1749 zjišťoval děkan Wallitzky se dvěma 

dalšími duchovními v Rychnově původ množících se procesí. Vyšlo najevo, že 

sošku dal zhotovit kovář Jakob Franz z Lusdorfu na Moravě u 

moravskotřebovského sochaře Frant. Seydtla. Došlo k tomu takto: Franz 

utrpěl před 7 lety úraz při pádu přes sáně, který mu způsoboval trvalé vnitřní 

bolesti. Léčení nic nepomáhalo. V největší tísni si Franz předsevzal, že vykoná 

pouť do Mariazell. Byl však upoután na lůžko a neměl k cestě finančních 

prostředků, protože nebylo výdělků. Úspory spotřeboval na léčení a léky. 

Obrátil se na přátele s prosbou o pomoc a ti mu pomáhali. Dali mu 32 grošů. 

V této smutné situaci se vydal na pouť do Mariazell. Došel vysílen do lesa nad 

Rychnovem a tam ve stínu stromu usnul. Zdálo se mu, že mu někdo 

připomíná, aby zamýšlenou cestu do Mariazell uskutečnil. Potom se probudil 

a cítil jakoby se ho někdo dotýkal a že jeho bolesti zmizely. Pak se vydal na 

pouť a vykonal tam pobožnost. Z Mariazell si přivezl obrázek Panny Marie 

a připevnil jej v lese na strom, pod nímž před časem spal a uzdravil se. 
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Obrázek však byl brzy deštěm poškozen. Dal proto na toto místo dřevěnou 

sošku Panny Marie a chodil se k ní modlit a zpívat se svou ženou a dětmi. Pak 

již k sošce putovali lidé, aby si u ní vyprosili zdraví. Stávalo se, že některý den 

se sešlo před soškou na 2 000 lidí. 

Když se věci uchopila církevní vrchnost, bylo rozhodnuto, že soška bude 

přenesena z lesa do kostela a tam postavena na hlavní oltář. Přenesení sošky 

do kostela bylo provedeno 25.7.1749 slavnostně za neobvykle velké účasti 

lidu. Je zaznamenáno, že se přenášení sošky zúčastnilo 20 až 30 tisíc 

poutníků. Tomu všemu ovšem předcházely případy podivuhodného uzdravení 

nemocných poutníků, kteří před soškou vykonali pobožnost. 

Zpráva o zázračné moci mariánské sošky v Rychnově se roznesla rychle 

po celé zemi a Rychnov se stal pojednou věhlasným poutním místem. 

Vyjímáme z něho několik případů: 

1. Pětileté děvče, které pro oční chorobu ztratilo zrak a 8 týdnů již nevidělo, 

po vykonání pobožnosti před soškou počalo opět vidět. 

2. Žena, která po několik let neslyšela, po návštěvě sošky nabyla sluch 

3. Bezmocný občan, který nemohl chodit ani se postavit, po jednou vstal a 

chodil. 

4. Chromá žena počala chodit. 

5. Děvče ztratilo v nemocnici řeč a po pobožnosti rodičů před soškou 

nejenomže počalo mluvit, nýbrž nabylo i původního zdraví. 

6. Muž byl zbaven úplavice, která ho dlouho sužovala. 

7. Muž byl zbaven bolestí v nohou. 

8. Žena postižená rakovinou prsu byla uzdravena. 

9. Chromá ruka děvčete nabyla správné přímé polohy. 

Tolik praví zachované písemnosti. 

Rychnov v plné poutnické slávě 

Po druhé polovině 18. století stoupla v celé zemi a i za hranicemi státu sláva 

Rychnova jako vynikajícího poutního místa se zázračnou soškou Panny Marie. 

Do Rychnova přicházelo ze všech stran tolik procesí, že je nestačilo obsloužit 

ani 5 kněží. V roce 1751 bylo nutno zvýšit počet kněží z pěti na deset. 

Ve staré faře bylo místo jen pro 3 duchovní, takže ostatní museli býti 

ubytováni ve světničkách u sedláků. Duchovní přicházeli také s procesími, 
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takže i pro ně muselo být obstaráváno ubytování. Stalo se, že muselo být v 

jedné místnosti ubytováno i 10 kněží. 

Aby bylo tomuto stavu odpomoženo, přikročil v r. 1775 místní farář ke stavbě 

nové farní budovy. Stavba byla skončena v r. 1777. Byla postavena budova 

městského stylu s 12 místnostmi. Její zjev je tak imposantní, že vyhlíží jako 

klášter. 

Příliv poutníků stále vzrůstal. Například v r. 1751 se dostavilo do Rychnova 

128 procesí z různých měst a vesnic Moravy, Čech, Slezska, z Kladska a z 

Rakous. V roce 1753 bylo u přijímání 58 650 osob. V roce 1757 jich bylo 

dokonce 69 200, což znamená týdenní průměr 1000 osob. V zimních měsících 

příchod procesí ustal. Mnozí z poutníků zde zapisovali případy svých uzdravení. 

Někteří na znamení díků a vděčnosti přinášeli dary. Mezi dary byly dukáty, 

tolary, zlaté mince, miniaturní lidské údy ze zlata a stříbra (které byly 

uzdraveny). Jen v r. 1751 se shromáždilo 141 takových darů. Pocházely 

od osob nejrůznějšího zaměstnání. O uzdravení osob nechybí ani soudní 

a lékařské doklady. Peníze se v Rychnově hromadily. Byly věnovány 

na uměleckou výzdobu kostela, na stavbu farní budovy a děkanské budovy 

v Mor. Třebové a také na školní budovy v Rychnově. 

S procesími přicházeli do Rychnova i obchodníci a kramáři, kteří své stánky 

rozkládali před kostelem. Největšího rozsahu dosahovaly pouti v šedesátých 

letech 18. století. Pak nastalo mírné snížení počtu procesí, které trvalo asi 

10 let. Poté poutníků znovu přibývalo až do let kolem roku 1780. Když pak 

byla prováděna některá opatření císaře Josefa II., která znamenala omezení 

poutí, pociťuje se pozvolný pokles počtu poutníků. Ubývání procesí bylo 

nejpatrnější na rozhraní století 19. a 20. Bez vlivu nezůstalo ani to, že v té 

době vznikala v nedaleké cizině jiná velká poutní místa. Rychnov pak počal 

býti přehlížen. Vliv měla zajisté i stoupající vzdělanost lidu. 

Mariánská studánka na Rychnovském vrchu 

U stromu, pod nímž byl uzdraven Jakob Frank, byl nalezen pramen vody. 

Vzniklé studánce se počalo říkat "Mariánská studánka" (Marienbründl). Bylo to 

také původní místo mariánské sošky a proto není divu, že poutníci přenášeli 

zázračnou moc sošky na vodu ve studánce. 

Aby toto místo zůstalo budoucím pokolením označeno, předsevzal si 

rychnovský kovář Mathias Staffa v r. 1850, že u studánky postaví kapličku. 
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K myšlence se připojili další občané. Zanedlouho dopravovali Rychnovští 

v kárkách a v putnách na zádech ke studánce stavební materiál. Na zděném 

sloupě za mřížkou byl umístěn obraz Bohorodičky. 

V září 1850 o mariánském svátku bylo slaveno v Rychnově sté výročí 

přenesení zázračné sošky z lesa do kostela. Jubileum bylo oslaveno velkolepou 

slavností. Na silnici byly postaveny slavobrány, jimiž procházela procesí. 

Slavnosti se zúčastnili vysocí státní úředníci, starostové okolních obcí a vysoký 

klerus. V té době byli v Rychnově ustanoveni 3 kněží, jimž v neděli 

a o svátcích přicházeli na výpomoc Františkáni z Mor. Třebové. Kostel 

poutníkům nestačil, takže zpovědnice musely být postaveny do řad 

na hřbitově. 

Po letech počal počet poutníků opět klesat. Ve 20. století se sice rychnovští 

duchovní snažili oživit příliv poutníků, leč bez velkého úspěchu. 

O vzhled kapličky v lese nad studánkou bylo stále pečováno. I studánka byla 

z milodarů rozšířena. Ke kapli byla přistavěna sloupová předsíň a opodál byla 

postavena křížová cesta, u níž zbožní poutníci vykonávali pobožnost. 

Nová kaple nad Mariánskou studánkou 

Za krutých mrazů v zimě 1928/29 vzala kaplička za své, protože zeď 

popraskala. Z příspěvků a za pomoci obyvatel kraje a přátel z ciziny byla 

v letech 1931 a 1932 postavena nová vzhledná a stylově vybavená kaple. 

Za velké účasti lidu byla posvěcena 2.7.1932. 

Tato kaple je ozdobou kraje a je doposud cílem domácích i cizích milovníků 

přírody, kteří se na tomto místě mají nad čím zamyslit. 

V současné době působí kaple, vedle ní studánka a v popředí křížová cesta - 

vše dobře udržováno - v lesním prostředí příznivým dojmem. Pro návštěvníky 

je zřízeno opodál pohostinství s přístřeším. 

Sloupek starosty 

Vážení spoluobčané, 

máme po prázdninách a jsou tu další Rychnovské listy tohoto roku. 

Prostřednictvím tohoto vydání si Vás dovoluji oslovit s prosbou, požádat 

o trpělivost a také podat vysvětlení na níže uvedená témata.   
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Svoz plastů v obci 

Již před nějakým časem byl v naší obci zaveden nový způsob svozu plastů, je 

to již delší dobu a proto připomenu důvod i způsob svozu plastů a připojuji i 

prosbu o spolupráci. 

Svoz plastů je prováděn zaměstnanci obce každé pondělí, pytle s plasty jsou 

svezeny na sběrový dvůr, kde následně zaměstnanci provedou roztřídění 

plastů tak, aby byla možná co nejekologičtější, ale i nejekonomičtější likvidace 

tohoto druhu odpadu. Plasty dělíme do několika kategorií: PET lahve, igelity, 

nápojové kartony a ostatní nezařazené plastové obaly. Zaměstnanci obce 

vytřídí svezené plasty dle výše uvedeného, přičemž jsou PETky a igelity 

prodány do výkupu plastů a nápojové kartony s ostatním odpadem 

likvidujeme prostřednictvím svozové firmy TS Moravská Třebová. Při zavedení 

tohoto způsobu třídění odpadu z plastu jsme Vás požádali o součinnost při 

třídění a pro splnění naší představy Vám začali bezplatně poskytovat pytle na 

odpad.  Pytle na odpad jsou v současné době občanům obce poskytnuty 

bezplatně a tato možnost je hojně využívána. Je mi jasné, že pytle používáte i 

na jiné účely než je uložení a následný odvoz odpadu jak plastového tak 

komunálního, ale dovolím si Vás touto cestou požádat o důkladnější třídění 

odpadů. Není rozhodující, zda mám na plast žlutý pytel, ale je důležité, abych 

do pytle vkládal pouze plastový odpad a to nejlépe v čisté podobě. Není totiž 

výjimkou, že jsou mezi plasty kelímky i s jogurtem a další obaly se zbytky 

jídla. Bohužel jsou i případy kdy se nejedná vůbec o odpad plastového 

původu. Pokud se potřebujete zbavit nějakého odpadu tak prosím použijte 

vhodnou nádobu. Nejhorší je, když v pytli s plastem najdeme vnitřnosti zvířat, 

tady už si dovolím mluvit o jakémsi druhu pomsty či naschválu 

zaměstnancům, kteří plasty třídí. Tyto škodolibce nebo ignoranty bych chtěl 

upozornit, že není pevně určený pracovník na třídění plastů a proto není 

vhodné touto formou jinému komplikovat práci. Nyní nastal čas připomenout 

nejvhodnější způsob třídění plastů v naší obci. Na plasty je vhodné mít dva 

pytle, do jednoho ukládat PETky, čisté igelity a nápojové kartony, do druhého 

pytle je vhodné ukládat ostatní plastové obaly. Děkuji předem za spolupráci. 

BRKO 

V obci jsou již tři kontejnery na biologicky rozložitelný komunální odpad, jeden 

je na horní točně, jeden za Rychtou na návsi a jeden u Housliček. 

Do budoucna je plánováno i umístění kontejneru ve spodní části obce. Dle 

plnění kontejnerů je zjevné, že mají své místo při třídění a likvidaci odpadu 
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v naší obci. K používání kontejnerů mám jednu prosbu. Do kontejnerů patří 

pouze BRKO, a proto prosím nevhazujte do kontejneru jiný druh odpadu. 

Například pokud ke kontejneru dovezete posekanou trávu v pytli tak je 

potřeba trávu z pytle vysypat a pytel si odnést domů na další použití či vložit 

mezi plastový odpad. Děkuji za pochopení. 

Veřejné osvětlení 

Ne všechno se daří a do této skupiny bohužel patří veřejné osvětlení v naší 

obci. Jak jistě víte máme světelné body  s LED technologií čímž je zajištěno 

kvalitní osvětlení. Bohužel v současné době nám nesvítí několik světelných 

bodů v obci, opravu nejsme schopni provést sami, a proto je domluvena 

u firmy. Prosím o trpělivost, na odstranění problému se pracuje a věřím, že 

v blízké době bude vše fungovat jak má. Děkuji za Vaši trpělivost. 

Čističky - DČOV 

Některým občanům naší obce se do poštovní schránky dostal leták s nabídkou 

realizace ČOV. Mě se tato nabídka dostala do ruky až s dotazem občana 

na bližší informace. K této nabídce tedy sděluji všem občanům, že toto není 

oficiální nabídka obce a jde pouze o aktivitu podepsaných občanů. Pro řešení 

likvidace odpadních vod v naší obci bylo zadáno zpracování ekonomicko-

technického posouzení. Zpracovaná studie bude předložena zastupitelstvu, 

které následně přijme závazné stanovisko pro řešení likvidace odpadních vod 

v obci.  

Pozvánka na připomínku Rychnovských poutí 

Sláva Rychnovských poutí je nám všem známa a proto Vás všechny zvu na 

jejich připomínku, která se bude konat v sobotu a neděli 19. a 20. září. 

V rámci této akce bude pokřtěna pamětní deska Jakoba Franze a také budou 

pokřtěny obecní symboly. Pozvánka je přiložena k tomuto vydání RL. 

Těším se na viděnou  

 

Milan Hána 

starosta obce 
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Nabídka služeb občanům 

Mulčování malotraktorem 150,-/hod 

Štěpkování větví 150,-/hod 

Práce s křovinořezem 150,-/hod 

Práce s motorovou pilou 150,-/hod 

Práce s motorovou sekačkou 

Práce tlakovým čističem 

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 
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www.rychnovnm.cz 
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