
 březen–duben 2022  

Rychnovské listy 

 
 

Informace z 23. zasedání zastupitelstva  
Zasedání se konalo v pondělí 28. února, zúčastnilo se ho 8 zastupitelů 
(H. Pokorná omluvena) a 5 občanů.  

Inventarizace majetku obce 
Byla projednána a schválena inventarizace majetku obce k 31. 12. 2021. 
Inventarizací nebyl zjištěn rozdíl, dále bylo rozhodnuto o vyřazení majetku 
v hodnotě 126 906,35 Kč. 
K 31. 12. 2021 obec vlastnila pozemky v celkové hodnotě 20,34 mil., a čtyři 
pozemky určené k prodeji (lokalita Housličky) v hodnotě 1,39 mil., budovy 
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v celkové hodnotě 47,27 mil., stroje a zařízení v hodnotě 5,74 mil., nehmotný 
majetek v hodnotě 515 tis. (územní plán). 
Drobný dlouhodobý majetek obce je v celkové hodnotě 5,68 mil. Z toho MŠ má 
ve výpůjčce majetek v hodnotě 192 tis. 
Majetek, který obec vložila do svazku Skupinový vodovod má hodnotu 14,75 
mil. 
K 31. 12. 2021 obec eviduje nedokončený majetek ve výši 23,17 mil.: 

• Projekty – ČOV + kanalizace – 3,75 mil., Most M02 - 408 tis., lokalita 
Housličky – 408 tis., rekonstrukce MŠ - 97 tis., rekonstrukce 
dřevodílny – 164 tis. 

• Stavby před kolaudací – Chodníky II. etapa – 17,55 mil., 
vodovodní řád - dolní konec – 735 tis. 

Zůstatek nesplaceného dlouhodobého úvěru obce na výstavbu bytových domů 
činí k 31. 12. 2021 3,92 mil. Úvěr bude obec splácet do roku 2033.  
Zůstatek nesplaceného krátkodobého úvěru obce na výstavbu chodníků činí  
k 31. 12. 2021 4,27 mil. Úvěr začala obec splácet v září 2021 se splatností do  
roku 2026. Celková výše úvěru čerpání byla 4,6 mil. 
Jiný úvěr ani půjčku obec nemá. 
V pokladně byl k 31. 12. 2021 zůstatek ve výši 32 tis. Kč.  
Na bankovních účtech vedených u KB a ČNB bylo k 31. 12. celkem 13,38 mil. 

Vklad nově vybudovaného majetku vodovodu 
Byl schválen vklad nového majetku vodovodu do svazku obcí v hodnotě 
15 642,30 Kč. 

Smluvní vztahy 
Bylo schváleno uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného 
břemene pro ČEZ, dále byl schválen nákup lesních pozemků od paní 
Brázdilové. Projednán a schválen byl odkup pozemků dotčených stavbou 
chodníků. 

Schválení nových stanov regionu MTJ 
Byl projednán a schválen návrh nového znění stanov dobrovolného svazku 
obcí regionu Moravskotřebovsko Jevíčsko. 



3 

Aktuální informace k projektům 
Kanalizace – byl vybrán administrátor dotaci a výběrových řízení na 
dodavatele stavby a technický dozor. Dále byli přítomní seznámeni 
s předpokládaným harmonogramem projektu kanalizace. 
Přestavba MŠ – probíhají dokončovací práce na projektové dokumentaci. 
Přestavba kravína na dřevodílnu – bylo schváleno navýšení plánovaného 
výdaje o 500 tis. Kč z důvodu nového výběru automatického kotle na štěpku. 

Různé 
Přítomní byli informováni o navýšení ceny vodného, a to od 1. dubna 
o 2 Kč/m3. 
Projednána a schválena byla žádost o dotaci skupinového vodovodu na 
pořízení vzduchotechniky pro vodojem ve vlastnictví obce.   
Novou členkou investičního výboru byla zvolena Hana Šmídová. 
Zastupitelstvo souhlasí s nabídkou částečné kapacity ubytovny pro ukrajinské 
uprchlíky, dále byl schválen nákup materiální výpomoci v hodnotě 50 tis. Kč 
a také vyjádření solidarity Ukrajině vyvěšením ukrajinské vlajky.  

Informace z 24. zasedání zastupitelstva  
Zasedání se konalo ve středu 27. dubna, zúčastnilo se ho 9 zastupitelů 
a 3 občané.  
Na začátku zasedání složila slib nová členka zastupitelstva obce paní Mgr. 
Hana Pokorná.  

Dotace od Pardubického kraje 
Zastupitelstvo schválilo dotaci na přestavbu kravína pro rok 2023 ve výši 1 mil. 
Kč. Obec tímto přijala závazek k investici v roce 2023 v min. výši 2 mil. Kč, 
toto je v souladu s připraveným projektem přestavby. 

Prodej pozemku 
Byl schválen prodej pozemku par. č. 2161/1, kupujícím je vlastník domu 
čp. 230, který pozemek dlouhodobě užívá. 

Informace o stavu projektů 
Kanalizace – bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. 
V následujících dnech bude vypsáno výběrové řízení na technický dozor. 
Předpokládaný termín vypsání dotačního titulu je červen.  
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Přestavba kravína – v květnu budou zahájeny práce na přestavbě kravína. 
V pondělí nám byl dodán kotel na vytápění budovy. Veškeré práce bude řídit 
a dozorovat pan Luboš Majer, který je autorem projektu přestavby. 

Dočasné přemostění 
Již bylo instalováno dočasné přemostění mostu M002 u čp. 18. Jedná se 
o železnou konstrukci o průjezdné šíři 3 m, nosnost není omezena. 
Oboustranně je most doplněn dopravním značením upravujícím rychlost 
a upozornění na zúžení profilu vozovky. 

Lokalita Housličky 
V nejbližších dnech budou zahájeny práce na zbudování infrastruktury. 

Chodníky III. etapa 
Bylo zadáno zhotovení projektové dokumentace pro další část chodníků v obci. 
Dokumentace, která bude řešit výstavbu chybějících chodníků na spodním 
i vrchním konci obce bude zpracována stejnou projekční společností jako 
předcházející etapy. Dokumentace by měla být zpracována tak, aby bylo 
možné počátkem příštího roku požádat o dotaci na realizaci. 

Vklad nového majetku vodovodu 
Byl schválen vklad nového majetku do svazku obcí v hodnotě 11 630,52 Kč.  
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 
7. května Den Matek 
- podrobné informace na letáku 
14. května Rychnovský šlapák 
- podrobné informace na letáku 
15. května Rychnovská tlapka 
- podrobné informace na letáku 
4. června Den dětí 
- akce bude na koupališti, bližší informace budou na plakátech 
11. června Den otců 
- akce bude na koupališti, bližší informace budou na plakátech 
 

Z obecního úřadu 
Odpadové hospodářství obce 2021 
Přinášíme vám přehled odpadového hospodářství obce. V naší obci byly 
náklady na likvidaci odpadů v roce 2021 v tomto členění: 

Vývoz popelnic  256 593 Kč 

Sklo  7 672 Kč 

Plasty  48 708 Kč 

Provoz sběrného dvoru  
• kontejnery  
• objemný odpad  
• správa dvoru  

197 460 Kč 
• 99 410 Kč 
• 59 295 Kč 
• 38 755 Kč 

Likvidace bioodpadu 38 217 Kč 

Výdaje celkem 548 650 Kč 
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Příjmy z odpadového hospodářství činily v roce 2021 celkem 354 927 Kč 
v tomto členění: 

Poplatek od občanů  243 360 Kč 

Poplatek od firem  9 600 Kč 

Prodej surovin 33 369 Kč 

Příspěvek od EKO KOMU za třídění  74 336 Kč 

Příjmy celkem 360 665 Kč 
 

Obec v roce 2021 doplatila za likvidaci odpadů z obecních prostředků 
celkem 187 985 Kč. 

Palivové dříví 
Omlouváme se za zpoždění s dodáváním palivového dřeva, které je způsobeno 
nutnou opravou traktoru. Rozvoz dřeva bude zahájen, jakmile bude traktor 
k dispozici.  

Konec používání starých kotlů se prodlužuje 
Máte doma starší kotel na tuhá paliva? Pak vás zajisté potěší prodloužení doby 
používání starých kotlů o 2 roky.   

Jízdní řád autobusu 
Upozorňujeme cestující, že od 12. června dojde ke změně dopravce 
zajišťujícího autobusovou dopravu v naši obci. Současně dojde i ke změně 
jízdního řádu, který vám bude s předstihem doručen do poštovních schránek. 
Novým dopravcem bude BusLine Pardubicko s.r.o. 
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Další střípky Rychnovské historie  
Málokterý z nás, včetně mě, si zřejmě v roce 2021 všiml významného výročí 
v naší obci, a to založení sboru dobrovolných hasičů. 
Stalo se to v roce 1881 a v roce 2021 tomu bylo právě 140 let. Na hasičské 
zbrojnici je sice letopočet 1879 uvedený i v kronice Rychnova ze 
sedmdesátých let, ale ve všech nám dostupných pramenech, včetně záznamů 
třebovského muzea je rok 1881. Domníváme se tedy, že při psaní české 
kroniky Rychnova došlo k chybičce. 
Prvním velitelem se stal Johann Sponer, sedlák z č.p. 1. Po něm postupně 
Franz Messerle z č. 190, Johann Linhart z č. 55, Stefan Fischer, Franz Müller, 
Franz Olbert.  V období II svět. války vedl sbor Josef Lipsky a během této 
doby sbor spadal pod řízení nacistické strany. Byl organizován vojenským 
způsobem velení a zřejmě spadal pod organizaci „Luftschutz“. 
První motorovou stříkačku sbor obdržel v roce 1922 a úspěšně se osvědčil při 
nasazeních v obci i okolí. 
Velikou slávu obec zažila 7. června 1931, kdy sbor dobrovolných hasičů slavil 
padesáté výročí založení. Členové se tu již objevili v nových uniformách, 
zakoupených v únoru z výtěžku spanilé jízdy hasičů přes obec. Na oslavu též 
přijelo mnoho přespolních sborů i se svými stříkačkami. Rychnovští hasiči 
předvedli cvičný zásah v hašení a dopoledne se všichni zúčastnili svaté mše 
před hasičskou zbrojnicí, kterou celebroval páter Albert Trčka. Kapela Eduarda 
Deutsche zahrála Schubertovu mši a zasloužilí členové obdrželi medaile. Na 
prostranství v místech dnešní kovárny proběhla slavnost, která pokračovala 
tancovačkou v hostinci Josefa Jarmera až do ranních hodin. 
I dnes po stočtyřiceti letech se nám podařilo zachránit několik artefaktů více 
než 100 let starých. V současnosti renovujeme dvě kožené přilby z přelomu 
století, jedna je i s podpisem, dále se nám zachoval katalog vídeňské firmy na 
hasičské vybavení z roku 1881 a v neposlední řadě i příručka pro hasiče ze 
začátku století i s podpisem velitele.  
Vše je možné si po domluvě s Lubošem prohlédnout. 

Jiří Prudil, Luboš Pospíšil 
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Zprávičky z naší školičky 

Hodné čarodějky? Kdo to kdy slyšel? 
 Kdo na ten nápad přišel?  
 A přece je jich hodně, 
 možná bydlí vedle v domě... 
Zdravíme vás opět z naší školičky. Tentokrát 
již v jarním období. 
V loňském roce, při příchodu přicházejícího 
jara, nás postihlo uzavření MŠ z důvodu 
nákazy COVID – 19, nemohli jsme spolu 
pozorovat nejen probouzející přírodu, ale ani 
vytvářet rozmanité výrobky a učit se nové jarní písničky a říkadla. Letos jsme si 
to plně vynahradili.  Trávili jsme hodně času venku, zvláště když svítilo sluníčko. 
Pozorovali jsme první jarní květiny – sněženky, zlatý déšť, sedmikrásky, fialky, 
pampelišky, ptáčky, kteří se vrátili z teplých krajin a společně čekali na 
velikonoční svátky, kde jsme barvili vajíčka a zkoušeli plést pomlázku. Dokonce 
jsme pekli i domácí mazanec, který jsme snědli při odpolední svačince. 
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Dále jsme se učili jarní básničky a písničky, kreslili a malovali, modelovali, stříhali 
a lepili. 
Po svátcích jara jsme si ve školce povídali o zvířátkách a jejich mláďátkách. Při 
té příležitosti jsme využili pozvání rodiny Olosové a Markové, kde jsme na vlastní 
oči mohli vidět hospodářská zvířata a dozvědět se zajímavosti o jejich chovu. 
Tímto bychom chtěli ještě jednou poděkovat za milé a vlídné přijetí.  
22.4. jsme oslavili Den Země. Povídali jsme si hlavně o tom, jak chránit naši 
„Modrou planetu.“ Poté jsme se zaměřili na recyklaci odpadů. Děti samy 
vyprávěly, jak s rodiči doma třídí odpad. V rámci vycházky jsme se vydali 
s velkým plastovým pytlem po okolí školy a sbírali do něj vše, co znečišťuje 
okolí a přírodu. Měli jsme velkou radost, že i my jsme přispěli k její ochraně, 
neboť jak my se nyní chováme k ní, tak ona se bude chovat k nám. A s 
tříděním odpadů by se mělo začít právě už od našich nejmenších. Dle přísloví: 
Co se v mládí naučíš, v stáří jako když najdeš.  

Dále jsme si povídali o dopravních prostředcích a o pravidlech silničního 
provozu. Nyní jsme se přesunuli do pohádkové říše plné čarodějnic a čarodějů. 
Oslava tohoto svátku patří ke každoročním akcím naší MŠ. Děti si zde užily 
čarování, rejdění na koštěti a plnění úkolů. 
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Opravdu se nám začalo blýskat na lepší časy. Všechny naplánované akce 
a vystoupení, jarní focení, MDŽ, plavecký výcvik v Lanškrouně se nám úspěšně 
vydařily. Také za námi do školky dojíždí paní logopedka z Moravské Třebové 
a nesmíme zapomenout na návštěvu krásných papoušků. Nyní už se 
připravujeme na vystoupení ke svátku všech maminek. 

Další významnou událostí pro naše předškoláky byl zápis do 1. třídy, který 
proběhl v Třebařově, musíme říct, že i když je nám to nesmírně líto, všichni naši 
předškoláci se oficiálně od 1. září stávají školáky. Máme před sebou poslední 
společné dva měsíce. Budeme si užívat na školní zahradě, dokončíme plavecký 
výcvik. 31.5. pojedeme na výlet do ZOO Olomouc. 10.6. budou naši předškoláci 
pasováni na školáky a týden na to přespíme ve školce. Poté již nás čekají 
prázdniny. 1. – 15.7. a 22.8. – 31.8. bude MŠ otevřena pro nahlášené děti, 18.7. 
– 19.8. bude školka zavřena. Budou probíhat údržby a přípravy na další školní 
rok. Čekají nás drobné personální změny, musíme se rozloučit s paní učitelkou 
Nadeždou Kostkovou, které se rozhodla odejít, tímto bych za celý kolektiv MŠ 
chtěla popřát hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v další životní cestě. 
Přejeme krásné jaro a budeme se těšit zase v příštím vydání zpravodaje. 
 



 

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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