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 květen–červen 2022  

Rychnovské listy 

 
Informace z 25. zasedání zastupitelstva  

Zasedání se konalo ve středu 22. června, zúčastnilo se 8 zastupitelů 
(H. Pokorná omluvena) a 4 občané.  

Projednání a schválení účetní závěrky a hospodaření obce a MŠ 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo předložené dokumenty k účetním 
závěrkám a závěrečným účtům obce a MŠ za rok 2021. 

Úprava rozpočtu obce v roce 2022 
Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1/2022, kterým se navyšuje rozpočet 
obce v příjmové části o 810 000 Kč a ve výdajové části o 460 000 Kč.  
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Poskytnutí dotace 
Byla schválena smlouva o dotaci z programu obnovy venkova Pardubického 
kraje. Na základě této smlouvy získá obec dotaci 100 000 Kč na zábradlí 
a opravu mostu u čp. 48. 
Dále bylo schváleno podání žádosti o individuální dotaci ve výši 50 000 Kč 
z rozpočtu Pardubického kraje. Tato dotace bude použita na výstavbu 
autobusové čekárny u koupaliště. 

Převody pozemků 
Byl schválen bezúplatný převod pozemků dotčených výstavbou chodníků. 
Jedná se o pozemky ve vlastnictví státu a Pardubického kraje. 
 
Bližší informace získáte přímou účastí na zasedáních obecního zastupitelstva 
nebo ze zápisů ze zasedání, které jsou zveřejněny na webu obce. 
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Kultura pro rok 2022 
Pozvánka na kulturní akce 
2. a 3. července Vítání prázdnin 
- dvoudenní zábava pro celou rodinu v areálu koupaliště 
3. září Ukončení prázdnin 
- podrobné informace budou zveřejněny 

Kiosek koupaliště 2022 
S vítáním prázdnin bude tradičně zahájen každodenní provoz kiosku 
koupaliště. V letošním roce máme pro návštěvníky kiosku několik novinek. Tou 
nejzásadnější je přechod na ekologický provoz kiosku, spočívající v zásadním 
omezení prodeje nápojů v PET lahvích. Nově budou v nabídce tři druhy 
limonád čepovaných do vratných kelímků, konkrétně se bude jednat o 
KOFOLU, TOP TOPIC – pomeranč a VINEU. Na výčepu bude k dispozici i 
čepované pivo, a to hned ve třech variantách: JOSEF 11,5% hořký speciál, 
POMELO – nealko a YUZU&LIMETA ochucené alkoholické pivo. Věříme, že si 
každý zákazník najde to své. V PETkách bude i nadále v nabídce voda RAJEC. 
Kromě tradičních nanuků bude další novinkou točená zmrzlina od ALGIDY.  
Vzhledem k přechodu na vratné 
kelímky prosíme občany, aby 
počítali se zálohou kelímků. Záloha 
bude 50 Kč za kelímek a bude se 
týkat kelímků na čepované nápoje 
i kelímků na teplé nápoje.  
V letošním roce budete moci opět 
platit i bezkontaktním způsobem.  
V areálu koupaliště se nám 
podařilo vyřešit dlouholetý rest a 
konečně budujeme převlékárny, které jsou zastřešené a budou v nich i 
přebalovací pultíky.  
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Z obecního úřadu 
Dovolená na OÚ 
Z důvodu čerpání dovolené je naplánováno uzavření kanceláře obecního úřadu 
v pondělí 4. července a od 25. července do 7. srpna. Prosíme občany, aby pro 
návštěvu kanceláře OÚ v době prázdnin využívali úřední dny - tj. pondělí a 
středu, případně se předem domluvili na konkrétní den a čas.  
Děkujeme za pochopení a přejeme všem pohodové prázdniny. 

Výlukové jízdní řády autobusů 
Od 1. července do 31. srpna bude platit výlukový jízdní řád autobusové linky, 
který je přílohou těchto listů. 

Změna otevírací dobu samoobsluhy 
Pondělí 4. července 7:00 – 15:00,  
úterý a středa 5. a 6. července 7:00 – 10:30,  
čtvrtek 7. července 7:00 – 14:00. 

Volby do zastupitelstva obce 
V letošním roce se volby do zastupitelstva obce budou konat v pátek 23. a v 
sobotu 24. září 2022. 
Podávání kandidátních listin – komunální volby 
Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí se podávají registračnímu 
úřadu v Moravské Třebové do úterý 19. července 2022 do 16:00 hod. 
Zmeškání uvedeného termínu a hodiny je důvodem pro vydání rozhodnutí o 
odmítnutí kandidátní listiny. Vzor kandidátní listiny pro sdružení nezávislých 
kandidátů a pro jednotlivé kandidáty, prohlášení kandidáta, petici na podporu 
kandidatury a další potřebné vzory naleznete na webových stránkách obce. 
 
Kdo může volit do komunálních voleb? 

• státní občan ČR, který má trvalý pobyt v obci a dosáhl 18 let věku, 
• státní občan jiného členského státu EU, který má trvalý pobyt v obci 

(popř. registrovaný přechodný pobyt v obci) a dosáhl 18 let věku – 
měl by sám požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů 
nejpozději do středy 21. září 2022 do 16:00. 
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Volit nemůže občan, který: 
• má zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu 

trestu odnětí svobody, 
• má omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, 
• má zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany 

zdraví lidu (např. karanténa na uzavřeném infekčním oddělení), 
• vykonává zahraniční službu vojáka z povolání nebo vojáka v záloze. 

Kdo může kandidovat? 
• volič = občan, který a dosáhl nejpozději 24. září 2022 věku 18 let, 
• občan, kterému v kandidatuře nebrání omezení osobní svobody 

z důvodu ochrany zdraví lidu či výkon služby vojáka v zahraničí, 
• funkce člena zastupitelstva je neslučitelná s funkcí: 

o vykonávanou zaměstnancem obce zařazeným do obecního 
úřadu, 

o zaměstnancem zařazeným do pověřeného obecního úřadu, 
krajského úřadu nebo finančního úřadu, a to za podmínky,  
že zaměstnanec vykonává přímo státní správu vztahující se 
k územní působnosti dané obce, 

• maximální počet kandidátů na kandidátní listině odpovídá počtu 
volených zastupitelů, v našem případě tady maximálně 9 kandidátů, 

• kandidátní listiny mohou podávat následující typy volebních stran: 
o politické strany 
o politická hnutí a jejich koalice 
o nezávislí kandidáti 
o sdružení nezávislých kandidátů 
o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých 

kandidátů. 
Více informací naleznete na webových stránkách obce www.rychnovnm.cz 
a v kanceláři obecního úřadu. 
 

 
Všem kandidátům nabízíme možnost zveřejnění jejich volebního programu 
v srpnových Rychnovských listech. Otištěny budou materiály doručené 
do 21. srpna 2022.  
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SDH Rychnov na Moravě 
Sportovní činnost SDH Rychnov na Moravě 

21. května se naši kluci zúčastnili základního kola okrsku Staré Město. Sešli 
jsme se na fotbalovém hřišti v Třebařově ve složení družstev z Borušova, 
Dětřichova, Mladějova, Rychnova a Třebařova.  
Závodilo se ve 3 disciplínách a to: štafeta 4x100 m s překážkami, 100 m 
překážek a požární útok. 
Kluci ve složení: Pospíšil Luboš st., Pospíšil David, Chlup Tomáš, Chlup Ondřej, 
Finger David, Přikryl Rostislav a Perchlík František, který je sice z Třebařova, 
ale je u nás členem, ukázali nejlepší výsledky a jednoznačně zaslouženě 
vyhráli. Velkou odměnou pro nás byl i fakt, že na 1. a 2. místě v běhu na 100 
m překážek byli bratři - 1.Tomáš a 2.Ondra Chlupovi :-). 
Svými výkony kluci postoupili do okresního kola, které za svitavský okres 
11. června pořádala obec Kamenec u Poličky. 
Tam jeli naši kluci ve složení: Pospíšil Luboš st., Pospíšil Luboš ml. (ten jel za 
námi 160 km, aby nás podpořil), Pospíšil David, Chlup Tomáš, Chlup Ondřej, 
Přikryl Rostislav, Perchlík František, Novák Miloš (ten zastoupil Fingera Davida, 
který si 2 dny před závody pochroumal nohu) a nový člen Burian Miroslav. 
Naši hoši začali v Kamenci suprově, když zaběhli 3. nejlepší štafetu z celého 
počtu 11 družstev. Na stovkách už měli větší konkurenci. Náš nejlepší Tomáš 
Chlup se umístil z 59 účastníků na 9. místě, Ondřej Chlup na 11., Miroslav 
Burian na 26., Luboš Pospíšil ml. na 31., David Pospíšil na 38. a Fanda Perchlík 
na 51.místě. Každému družstvu se započítávaly 4 nejlepší časy. Tady nám 
chyběl právě David Finger, který by pořadím určitě zamíchal a pomohl nám 
k lepšímu výsledku. 
Královská disciplína - požární útok - se klukům povedla také docela dobře, 
takže celkově skončili naši černí koně, jak je moderátor soutěže nazval podle 
barvy dresů, na krásném 5. místě. Určitě mohli zabojovat o 3. místo - stačily 
nám k tomu jen 2 body a dostat se tak do krajského kola, ale i tak je to pro 
Rychnov velký úspěch, který nepamatuji. :-D 
Děkuji a jsem na vás hrdá kluci. 

Starostka SDH Božena Pospíšilová 
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Další střípky Rychnovské historie  
Dnes si připomeneme krásnou, dnes už polozapomenutou pohádku (pověst) 
o pokladu a o naší krásné a slavné hoře, které se říká různě: Rychnovský vrch 
(Reichenberg), kopec, nebo jak se jí dříve říkalo, Seekamm (jezerní hůrka). 
Dnes jsou na vrcholu jen takové bahnité prohlubně, ale podle svědectví lidí 
a kronik, tam bývalo poměrně velké jezírko, ve kterém nebylo možno najít dno 
ani pětimetrovou tyčí. Když jsem tuto pověst slyšel vyprávět naposledy, bylo 
to na základní škole.  
Kdysi stával na Rychnovském kopci, obklopen širokým příkopem hrad. Tento 
a mnoho okolního zboží patřilo Paní, která vedla bezbožný a hýřivý způsob 
života, praktikovala černou magii a tou dokázala uhranout lid i hospodářská 
zvířata na svém panství. A jaký pán, takový služebník; I další osazenstvo 
hradu a dvořané si nic nezadali ve zkaženosti. Lid v podhradí trpěl a prosil 
Boha o pomoc, jenž tak dlouho šetřil svou trestající paži. Jenže Paní uzavřela 
smlouvu s Ďáblem, která se však chýlila ke konci.  Strašný trestní soud na 
sebe nenechal dlouho čekat. O půlnoci, na den svatého Jakuba, se objevil 
pekelník se svým úpisem. Panstvo cítilo, jak se pod ním houpá zem, hřměl 
podzemní hrom a strašlivá bouře zahalila horu. Voda tekla dolů jako řeka 
a zalévala hrad. V bledé záři blesků se hrad potopil do syčivých, dunících vln, 
zatímco Čert vyrazil do pekla s potrhaným tělem hradní Paní. V den, kdy se 
hrad potopil, lidé tvrdili, že viděli temné věže hradu čnít nad hladinou jezera. 
Po ranním kokrhání kohouta se však potopily navěky i ty. Jednou se objevili 
dva odvážní plavci, kteří tvrdili, že důkladněji prozkoumají dno jezera. 
Přihlíželo tomu prý mnoho zvědavých lidí, kteří byli svědky tohoto podniku. 
Jeden z plavců se ponořil do tichého přílivu a poznamenal, že se na hladinu 
nevrátí dvě hodiny. Voda po skoku vytryskla v trychtýři, poté se povrch uhladil 
do čistého zrcadla. S hodinkami v ruce druhý čekal, až se objeví jeho 
kamarád; dvě hodiny už uplynuly a stále se nic nehýbalo. Nakonec se po další 
čtvrt hodině úzkostného čekání vytvořily točící se vlny, které se vlnily stále 
silněji. Vynořila se lidská postava se silnými pažemi a odvážný mladík plaval ke 
břehu. Po krátkém odpočinku řekl užaslému davu: „Když jsem dosáhl dna 
jezera, chtěl jsem ho začít zkoumat; ale jakmile moje noha našla pevnou 
půdu, popadly mě neviditelné ruce a vtáhly do trhliny, která byla úplně suchá, 
bez vody. Přede mnou stál malý muž, který se představil jako vládce hory. 
Šedovousý malý muž mě potom vzal za ruku a ukázal mi podzemní haly, kde 
se leskly drahokamy a zlaté a stříbrné pruty oslňovaly mé oči magickou září. 
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Na konci prohlídky pokladu, která jak se mi zdálo, trvala jen velmi krátkou 
dobu, jsem byl násilně vypuzen na hladinu, aniž bych viděl dno.“ 
Takže, jako v mnohých kopcích i hradních zříceninách je určitě poklad, tak 
i u nás jeden takový samozřejmě máme. 

Jiří Prudil 
 

Zprávičky z naší školičky 

Prázdniny nám klepou na dveře a my se opět hlásíme ze školky s krátkým 
čtením… 

 
Poslední dny ve školce byly především 
o loučení. Loučíme se s dětmi, které po 
prázdninách nastoupí do školy a místo nich 
nám přijdou noví kamarádi. Odchází nám 
11 předškoláků a při zápisu do MŠ byla opět 
všechna místa zaplněna 
V pátek 10. června přijelo divadlo Jójo 
s pohádkou „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“. Po 
pohádce následovalo pasování předškoláků. 
Děti dostaly šerpu jako velcí skoro školáci 
a také drobné dárečky na památku. Další týden 
ve středu jsme měli odpoledne s rodiči. Pobavili 
jsme se u 
scének, 
tanečků, 

písniček, básniček a muzikantských chvilek, 
které si předškoláci připravili se svými rodiči 
nebo sourozenci. Následně jsme se přesunuli 
na fotbalové hřiště, kde jsme opekli špekáčky 
a povozili jsme se na koni. Potom už se s námi 
rodiče rozloučili a my jsme přespali ve školce. 
Všichni byli stateční a zvládli to na jedničku. 
Dokonce děti absolvovaly malou stezku odvahy 
na zahradě MŠ. 
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Abych nezapomněla, máme za sebou také výlet s rodiči. Tentokrát jsme 
společně navštívili ZOO Olomouc. Počasí vyšlo a myslím, že si to všichni 
krásně užili. Nyní už se tedy připravujeme na prázdniny. Některé děti s námi 
budou ve školce také v červenci a srpnu. Jiní se budou připravovat na školu. 
Tímto bych chtěla připomenout prázdninový provoz pro nahlášené děti. 
Otevřeno bude 1.7. – 15.7.2022 a potom 22.8 – 31.8.2022. Mezi tím 
bude 5 týdnů zavřeno a budou probíhat přípravy na následující školní rok. 
Vedoucí školní jídelny oznamuje, že se bude vařit celé léto. Pouze 2 týdny se 
nebude vařit a to 18.7. – 22.7.2022 a 15.8.- 19.8.2022, kdy bude 
probíhat sanitární úklid. 
Přejeme všem dětem krásné prázdniny plné sluníčka a radovánek u vody. 
Rodičům a kolegyním příjemnou, zaslouženou dovolenou a budeme se těšit zase 
po prázdninách.  
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Nabídka služeb 

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. Minimální účtovaná doba prací je 30 minut. Práce mimo 
území obce kalkulujeme individuálně. Služby objednáte na OÚ. 

Prodej smrkového řeziva pro rok 2022 

Prkna síla 20-35 mm, délka 3-5 m 6 000 Kč / m3 
Fošny síla 40-60 mm, délka 3-5 m             
Střešní latě (60x40; 50x30), délka 4 m      

6 400 Kč / m3 
7 800 Kč / m3 

Řezivo délka 3-5 m 6 700 Kč / m3 
Řezivo 5,5-8 m 8 000 Kč / m3 
Řezivo 8,5-11 m 10 500 Kč / m3 

 

Poptávky zasílejte na: drevo@rychnovnm.cz 
 

 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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