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Rychnovské listy 

 

Informace z 20. zasedání zastupitelstva  
Zasedání se konalo 23. září, zúčastnilo se ho 9 zastupitelů a 2 občané. 

Úprava rozpočtu obce 
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 4/2021, kterým se zvýšily 
příjmy o 2 626 600 Kč a výdaje o 1 742 550 Kč. 
 
Schválení dotace z Pardubického kraje 
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 
165 000 Kč na projektovou dokumentaci kanalizace. 
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Zprávy kontrolního a finančního výboru 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávy předsedů výborů o provedených 
kontrolách. Kontrolami nebyly shledány žádné nedostatky. 

Stav projektů 
Zastupitelé byli seznámeni se stavem probíhajících projektů. 

Lokalita housličky 
Zastupitelé schválili regulativy pro výstavbu v této lokalitě.  

Pachtovní smlouvy 
Zastupitelé souhlasí se záměrem výpovědí pachtovních smluv na zemědělské 
pozemky. Při podpisu současných smluv bylo počítáno s ukončením 
pozemkových úprav, které smlouvy ze zákona ruší. Zemědělci však blokují 
pokračování pozemkových úprav, a proto bude dána všem výpověď. Ta je 
dvouletá a během této doby se bude jednat o podobě nových smluv. 

Informace z 21. zasedání zastupitelstva  
Zasedání se konalo 10. listopadu, zúčastnilo se ho 9 zastupitelů a 7 občanů. 

Prodej pozemků pro výstavbu RD 
Byl projednán a schválen návrh prodeje 5 pozemků v lokalitě u housliček. 
Jeden pozemek je stále k dispozici. Pozemky byly prodány za cenu 400 Kč/m2. 
Kupující mají povinnost vystavět rodinný dům do 4 let od koupě pozemku a při 
výstavbě jsou vázáni schválenými regulativy pro toto území.    

Převod majetku státu 
Byl schválen nákup pozemku pod autobusovou čekárnou na návsi. Cena 
pozemku je 2700 Kč, pozemek je v majetku státu a obec o něj požádala. 

Dotace 
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace od pardubického kraje na rekonstrukci 
kravína ve výši 800 tis. Kč. 
Z programu obnovy venkova Pardubického kraje pro příští rok bude požádáno 
o dotaci na nové zábradlí mostu u čp. 48. 
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Úprava rozpočtu obce 
Zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu obce prostřednictvím rozpočtového 
opatření č. 5/2021, kterým se zvyšují příjmy o 1 613 200 Kč a výdaje o 
1 040 800 Kč.  

Žádost farnosti Rychnov na Moravě 
Byla projednána žádost o prominutí letošní splátky půjčky, kterou má farnost 
od obce. Prominutí splátky bylo zamítnuto. Farnosti bude poskytnut příspěvek. 

Příspěvky organizacím 
Zastupitelstvo poskytlo příspěvky na základě sázení stromků pro SDH 22 000 
Kč, myslivcům 15 000 Kč a stolním tenistům 4 000 Kč. 
Za uspořádání koncertu v kostele a s přihlédnutí k žádosti o prominutí splátky 
půjčky byl schválen příspěvek pro farnost ve výši 40 000 Kč. 
Za uspořádání zájezdů na chovatelské výstavy byl poskytnut příspěvek klubu 
chovatelů ve výši 5 000 Kč. 

Příprava rozpočtu obce pro rok 2022 
Přítomní byli seznámeni s postupem pro tvorbu rozpočtu obce pro příští rok: 

• do 19. 11. podání žádosti a návrhů pro rozpočet 
• do 26. 11. sestavení návrhu rozpočtu, odeslání návrhu rozpočtu obce 

zastupitelům 
• 3. 12. pracovní schůzka zastupitelstva k návrhu rozpočtu 
• 4. 12. zveřejnění návrhu rozpočtu 
• 20. 12. Zasedání zastupitelstva obce, předpokládané schválení 

rozpočtu obce pro rok 2022 
Vyhlášky obce k odpadovému hospodářství 
Zastupitelé projednali návrh přípravy nových vyhlášek spojených s likvidací 
komunálního odpadu. Všichni souhlasili s návrhem starosty zachovat stávající 
výše poplatků včetně slev a zproštění. Vyhlášky budou předloženy ke 
schválení na prosincovém jednání a jejich platnost bude od 1. ledna 2022. 
   
 
Bližší informace získáte přímou účastí na zasedáních obecního zastupitelstva 
nebo ze zápisů ze zasedání, které jsou zveřejněny na webu obce. 
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Kulturní akce 
Vzhledem k současné situaci a nejistému vývoji jak pandemie, tak vládních 
nařízení nejsme schopni zodpovědně naplánovat akce s příchodem adventu.  
Pokud to bude možné tak jednotlivé akce budeme propagovat na plakátech, 
v rozhlase i na webu a Facebooku obce. 
5. prosince mohou děti opět očekávat překvapení od Mikuláše, čerta a anděla 
na zápraží svého domova. 

Na prosinec připravujeme obecní kalendář, který bude doručen do každé 
domácnosti zdarma. 

Vánoce se blíží 
Podělte se s námi o svůj oblíbený recept na nepečené cukroví a inspirujte tím 
své spoluobčany. Recepty otiskneme v prosincovém vydání Rychnovských listů 
a jejich autory odměníme drobným dárkem. Recepty můžete zasílat na 
emailovou adresu nepecenecukrovi@seznam.cz nebo donést osobně do 
kanceláře OÚ, popřípadě vhodit do poštovní schránky umístěné na budově 
OÚ. K receptu je možné přiložit i vlastní fotografie cukroví. 

Sportovní zprávy 
SK stolní tenis Rychnov na Moravě – Mladějov 
Po 1,5 roční pauze způsobené koronavirem nám konečně v říjnu začala soutěž 
(uvidíme na jak dlouho). Nikam jsme se nepřesunuli a stále hrajeme regionální 
přebor našeho okresu. V ročníku 2021/22 se ho účastní 11 družstev z obcí 
Korouhev, Litomyšl, Morašice, Moravská Třebová, Polička, Rychnov-Mladějov, 
Svitavy a Vidlatá Seč. Náš cíl je jasný - dobře si zahrát, nebýt poslední a něco i 
vyhrát, tak snad se nám to splní. Prosíme, držte nám palce! Naše sestava je 
následující: 
Dokoupil Radek – Lanškroun, Fadrný Aleš - Moravská Třebová, Halačka 
Jaromír - Mladějov na Moravě, Haškovec Karel - Mladějov na Moravě, 
Makyňa Marian - Rychnov na Moravě, Mazal Petr – Lanškroun, Paterna 
Jiří - Rychnov na Moravě. 
Srdečně vás také tímto zveme na naše domácí zápasy (rozpis sezóny níže). 
Případní zájemci o "pinkání" jsou vítáni každý čtvrtek od 18:00 v tělocvičně. 
Nebojte se a přijděte se podívat či si zahrát. 

mailto:nepecenecukrovi@seznam.cz
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  Sportu zdar a stolnímu tenisu zvlášť. 
Za SK stolní tenis Rychnov-Mladějov, Karel Haškovec 

„Rychnovský sniper“ 
Dne 2. 10. se na střelnici ve Svitavách uskutečnil střelecký závod „Rychnovský 
sniper“ pod patronací obce Rychnov na Moravě. 
Celkem 15 účastníků se utkalo ve střelbě ze zbraní pamatujících II světovou 
válku o krásný pohár pro vítěze. Střílelo se na terče ve vzdálenosti 100, 90 a 
50m, což už mnohým z nás obrýlených dělalo značné potíže. 

Zvítězil Luboš Pospíšil, který si pro jistotu přinesl brýle několikery. Na druhém 
místě skončil Jiří Prudil a třetí Petr Švehla, kteří se o druhé místo museli utkat 
v rozstřelu. 
Na konec krásného závodu starosta Milan Hána rozdal ceny vítězům a všichni 
se spokojeni a nezraněni těšíme na další ročník. 

Jiří Prudil 

  

Datum 9:00 hod. 11:30 hod. 

12.2.2022 TJ Jiskra Litomyšl C TJ Vidlatá Seč B 

12.3.2022 TJ Sokol Borová-Korouhev D TJ Spartak Polička D 

26.3.2022 TJ Spartak Polička B TJ Spartak Polička C 
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Z obecního úřadu 
Vloupání do budovy obecního úřadu 
V noci z 23. na 24. září došlo k vloupání do budovy obecního úřadu, při 
kterém došlo k poškození obecního majetku. Při vloupání nebylo nic odcizeno. 
Vzhledem k poškození okenního rámu jsme byli nuceni přistoupit k výměně 
okna. Rozhodli jsme se pro výměnu všech oken kanceláře, drobné úpravy 
kanceláře a výmalbu.     
Aplikace Mobilní rozhlas 
Obec začala využívat novou mobilní aplikaci díky které můžou 
být uživatelé včas a dobře informováni o dění v obci.  
Pro stažení aplikace naskenujte kód.  

Generátor ozónu k zapůjčení 
Obec zakoupila Generátor ozónu WHITE 10000. Jde o průmyslový generátor 
ozónu, který je účinný proti virům, plísním a mikroorganismům v prostředí. 

Účinně bojuje se zápachem a zabezpečí kompletní 
dezinfekci prostorů. Přístroj disponuje výkonem 
10 000 mg ozónu za hodinu a je určený do 
středně velkých prostor. 
Pro nákup jsme se rozhodli vzhledem k současné 
virové situaci a věříme, že může pomoci 
v domácnostech, ale i školce. Generátor je možné 
po předchozí domluvě zapůjčit na obecním úřadě. 
Ke generátoru přiložíme i návod k obsluze a 
používání. Půjčovné je 200 Kč/den. 

Zbavte se exekucí díky Milostivému létu 
Milostivé léto je akce schválená poslanci, která trvá od 28. října 2021 do 28. 
ledna 2022. Umožní vám zbavit se vysokých exekučních poplatků, sankcí a 
úroků, které navyšují váš dluh, a ztěžují tak jeho splácení. Stačí, když zaplatíte 
původní dluh a poplatek 908 korun. Jak na to? Srozumitelný návod najdete na 
https://nedluzimstatu.cz/milostive-leto/. 
Nečekejte, na vše máte čas jenom do 28. ledna! 

  

https://nedluzimstatu.cz/milostive-leto/
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Další střípky Rychnovské historie  
„Les u mrtvých“ 
Jednou ze smutných skutečností Rychnovských novodobých dějin je existence 
několika hrobů, ne však na hřbitově, jak by se dalo očekávat, ale volně 
v krajině, v nevysvěcené půdě. Velká většina vznikla v letních měsících roku 
1945 převážně v lese „U mrtvých“ za Červeným potokem na hranicích katastru 
obce Rychnov a Luková. Nedávno jsme provedli, za pomoci spolupracovníků 
litomyšlského muzea, terénní průzkum celého lesa a nalezli jsme celkem 26 
nábojnic do tří různých vojenských pušek. 5 nábojnic do pušky Mauser K98k 
bylo nalezeno na malém prostoru asi 2x2 m severně od cesty. 8 kusů nábojnic  
8x52R M90 a 13 kusů 8x50R M 93 do starších pušek Mannlicher se našlo 
rozházené po okraji Rychnovské části lesa v délce asi 300m. Tyto pušky měl 
ve výzbroji Volkssturm a po válce se jich zmocnili nově příchozí Češi a 
Revoluční gardy. Za přispění pamětníků se nám podařilo přibližně lokalizovat 
ne jeden, ale kupodivu dva hromadné hroby v katastru naší obce. Dále nám 
pamětník označil ještě samostatný hrob jižně od cesty u osamocených stromů, 
ale zatím nemáme žádné povědomí o tom, kdo by tam měl být pochován a 
jestli se nejedná jen o povídačku. Asi 100m na sever od cesty, v kraji lesa, se 
nalézá hrob rodiny selské vdovy Amalie Schüch. O deseti členech této rodiny 
už jsme jednou psali v článku v dubnu 2020. Údajnou sebevraždu spáchali 
5.6.1945 a nábojnice nalezené v blízkosti to s největší pravděpodobností 
potvrzují.  Druhý hrob, o kterém jsme zatím nevěděli, leží na západním 
výběžku lesa asi 200m od cesty a mělo by v něm být pochováno 11 lidí z obce 
Ziegenfuß (Kozí noha, nynější Květná). Jsou to: 

• Karl Hübl, starosta Květné, narozen 26.8.1900 ve Vídni, 
• Rufina Maria Hübl (rozená Thoma), narozena 11.4.1903 v Lukové 

Jejich dcery: 
• Martha Hübl, narozena 7.6.1931 v Květné. 
• Edda Rufina Olga, narozena 2.10.1941 v Květné. 

Dále 
• Anna Hübl, narozena 6.5.1945 v Květné. 
• Wilhelm Marbach, učitel v Moravské Třebové, narozen 14.4.1910 v 

Českých Budějovicích. 
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• Anna Marbach (rozená Kvapil), narozena 24.7.1912 v Moravské 
Třebové 

Společně s rodinami Hübl a Marbach se podle matriky měla této tragédie 
účastnit i část rodiny Tscharnke. 

• Ludmilla Tscharnke (rozená Kvapil), sestra Anny Marbach, narozena 
2.5.1917 v Moravské Třebové 

• a její muž Walter Gustav Tscharnke, s Ludmillou byli sezdáni 
23.11.1939 ve Starém Městě u M.T. 

Walter se zřejmě nevrátil z bojů ve 2. sv. válce. 
• Jejich synové: Horst Walter, narozen 14.2.1941 ve Starém Městě u 

M.T. 
• Norbert Gustav, narozen 26.2.1944 v Moravské Třebové. 

Karl Hübl s rodinou bydlel v obci Ziegenfuß na rychtě. Tu převzal jeho otec 
Adolf Hübl, řídící učitel v Ziegenfuß, po svém příbuzném Franzi Jenischovi. 
Adolf jako jediný tragedii rodiny přežil. Ne však o mnoho, neboť zemřel 
v prosinci roku 1945 během odsunu poblíž Vysokého Mýta ve věku 85 let. 
Marbachovi byli od roku 1943 hlášeni na výminku rychty jako váleční uprchlíci. 
Pravděpodobnější důvod pro označení „uprchlík“ byla zřejmě potřeba 
rekonstrukce výminku, k níž Karl Hübl podal žádost. Takto se v Německé říši 
běžně obcházel zákaz veškerých stavebních činností, neboť uprchlíci byli 
jednou z výjimek pro povolení stavby. 
Jak zemřeli tito lidé zatím není jasné, ale podle rozptýlených nábojnic je 
pravděpodobné, že se taktéž o sebevraždu nejedná. Datování této události se 
shoduje s tragédií rodiny Schüch. Další zjištěnou obětí, která zemřela vlastní 
rukou 20.6.1945, je Josefa Kaupa z č. 106. Dnes již neexistující dům stával 
jako první v obci po pravé straně směrem od Žichlínka. Je pohřbena na 
neznámém místě na kraji blízkého lesíka. Není však uvedeno, jestli vpravo 
nebo vlevo od silnice. Lesíky jsou na obou stranách. 
Je zajímavé, kolik lidí z nedávné minulosti je pohřbeno ve volné přírodě 
v katastru obce Rychnov. Obecní úřad snad v blízké budoucnosti chystá 
turistickou cedulku s informacemi o těchto tragických událostech. 
 

Tomáš Onderka, Luboš Pospíšil, Jiří Prudil 
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Nalezené nábojnice z lesa „U mrtvých“ 

 
  



10 

Zprávičky z naší školičky 
Zalezli broučci do kapradí 
a spí už ve své postýlce.  
Jen jeden ještě trávou pádí  
ve strakaté noční košilce.  
Zima mu fouká na kolínka,  
v dešti se může utopit. 
Kampak běží? – pro polínka,  
aby si mohl zatopit. 

Hlásíme se opět po nějaké době od nás ze školičky v 
období, kdy je velká nemocnost a dětí chodí spíš méně. Věříme, že to brzy 
přejde a děti se nám uzdraví. 

Podzim ve školce je barevný jako padající listí. Od začátku září jsme se 
zaměřili na adaptaci nově příchozích dětí. Učili jsme se pravidla, aby nám bylo 
společně ve školce hezky, také to, že jsme všichni kamarádi a neubližujeme si. 
Hráli jsme si na zahradníky - poznávali zeleninu, ochutnávali jsme ji. Zjistili 
jsme jaký je rozdíl mezi zeleninou a ovocem. Naučili jsme se některé 

jehličnaté a listnaté stromy 
a jak se jmenují jejich 
plody, zopakovali jsme 
barvy v podzimní přírodě a 
rozeznávali jsme počasí 
každého ročního období. 
Pouštěli jsme draky, dlabali 
dýni. Máme za sebou 
divadelní představní 
divadla Jójo. Toto 
divadélko k nám jezdí již 
několik let a jejich pohádky 
jsou pro děti velmi 
zábavné a naučné. 

Proběhla logopedická depistáž a vyšetření očiček. Teď už se připravujeme na 
zimu a na vše s ní spojené. Uspáváme zvířátka a povídáme si o tom, jak se 
přes zimu staráme o ta, která nespí. Děti se těší na sníh a sněhové radovánky. 
Nejvíce však na Ježíška. Malují svá přání a dávají je za okno. Než ale přijde 
Ježíšek, navštívil nás Martin na bílém koni a čekáme ještě jednu návštěvu a to 
Mikuláše. 
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Nejbližší plánované akce: 

• 16.11. pohádka „O 
SNĚHOVÉM NADĚLENÍ“ 

• Vystoupení našich dětí 
při rozsvícení stromu 

• Návštěva dančí obory 
• Mikuláš v MŠ 
• Ježíšek v MŠ a tvoření 

s rodiči 
Vše dle aktuální koronavirové 
situace. Termíny budou upřesněny 

A pro připomenutí ještě kontakty: 

tel. MŠ 461100491 
777256968 – ředitelka 
732305020 – vedoucí stravování 
e-mail: ms@rychnovnm.cz 

Jana Pekařová, ředitelka MŠ 

 

Školní jídelna nabízí knedlíky k prodeji 
 
Objednávky přijímáme vždy do čtvrtku do 12:00 na tel.: 732 305 020 
nebo osobně ve školní jídelně. 
 
Začínáme od 26.11.2021 
 
Knedlíky si lze vyzvednout vždy v 
pátek do 13:00 ve školní jídelně, 
nebo nechat dovézt s rozvozem 
obědů. Cena jednoho knedlíku je 30 Kč. 
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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. 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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