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Rychnovské listy 

 
 

Volby pro období 2022–2026 

V pátek 23. září a v sobotu 24. září se konaly volby do zastupitelstva obce. 
V naší obci se voleb zúčastnilo 175 voličů, což představuje 36,76 % 
z celkového počtu oprávněných voličů. 
Do zastupitelstva obce kandidovala jedna volební strana s 9 kandidáty, kteří 
po volbách tvoří nové zastupitelstvo obce.  
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Informace z ustavujícího zasedání zastupitelstva 

Ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva, konaného dne 19. října, 
se zúčastnilo 9 zastupitelů a 12 občanů. 
Všichni zastupitelé řádně složili slib a tím splnili zákonnou povinnost 
pro vykonávání funkce zastupitele obce. 

Volba starosty obce 
Starostou obce byl zvolen Milan Hána. 

Volba místostarostů 
Prvním místostarostou obce byl zvolen Petr Švehla, druhou místostarostkou 
byla zvolena Hana Šmídová.  

Zřízení výborů zastupitelstva obce a volba jejich předsedů 
Byl zřízen finanční výbor – předsedkyní byla zvolena Radka Judová, kontrolní 
výbor – předsedou byl zvolen Miroslav Sekanina, kulturní výbor – předsedkyní 
byla zvolena Hana Šmídová, investiční výbor – předsedou byl zvolen Petr 
Švehla. 

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí  
Zastupitelstvo stanovilo měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněným členům 
zastupitelstva obce takto, místostarosta 4 000 Kč, předseda výboru 2 000 Kč, 
člen výboru 1 000 Kč a člen zastupitelstva 600 Kč. Při souběhu výkonu 
několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce 
poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží 
nejvyšší odměna.  

Informace z 1. zasedání zastupitelstva  
Zasedání se konalo 31. října, zúčastnilo se 8 zastupitelů (S. Vraspírová – 
omluvena) a 1 občan.  

Volba členů zřízených výborů 
Zastupitelstvo zvolilo členy jednotlivých výborů, členové byli voleni na základě 
návrhu předsedů výborů. Složení výborů: finanční výbor: Radka Judová, 
Martina Kuková, Stanislava Vraspírová, kontrolní výbor: Miroslav Sekanina, 
Ing. Pavel Baroš, Miroslav Švancara, kulturní výbor: Hana Šmídová, Hana 
Hánová, Božena Honsová, Milada Olosová, Jaroslava Vítková, investiční výbor: 
Petr Švehla, Pavel Baroš, Milan Hána, Miroslav Sekanina, Miroslav Švancara. 
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Delegování zástupce v dobrovolných svazcích obcí 
Zastupitelstvo určilo zástupcem obce s hlasovacím právem pro jednání 
jednotlivých svazků obcí, kterých je obec členem, starostu obce. 

Určení pravomocí a náplň práce místostarostů a jednotlivých výborů  
Zastupitelstvo schválilo náplň práce i kompetence místostarostů a jednotlivých 
výborů. 
I. místostarosta obce: plní funkci zástupce starosty obce v době jeho 
nepřítomnosti, vede investiční výbor zastupitelstva obce, má podpisový vzor 
jako příkazce účetní operace, zastupuje obec v ZŠ Třebařov, minimálně 
jednou týdně se zúčastní schůzky se starostou obce, podílí se na přípravě 
programu zasedání zastupitelstva, spolupodepisuje vyhlášky obce, nařízení 
obce a vnitřní směrnice, schvaluje pracovní cesty starosty obce. 
II. místostarosta obce: plní funkci druhého zástupce starosty obce v době jeho 
nepřítomnosti, vede kulturní výbor zastupitelstva obce, zastupuje obec při 
jednání s MŠ Rychnov na Moravě, v případě požadavku přednáší smuteční řeč, 
minimálně jednou týdně se zúčastní schůzky se starostou obce, podílí se na 
přípravě programu zasedání zastupitelstva, spolupodepisuje vyhlášky obce, 
nařízení obce a vnitřní směrnice, schvaluje pracovní cesty starosty obce. 
Finanční výbor: provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními 
prostředky obce, provádí kontrolu vyúčtování poskytnutých příspěvků, dále 
plní kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce, kontrolu provádí 
minimálně dvakrát za kalendářní rok, předkládá zastupitelstvu obce zprávu z 
provedené kontroly a dává doporučení, pro provádění kontroly v zákonem 
stanoveném rozsahu může požadovat předložení dokumentů od zaměstnanců 
OÚ, kontrolu je třeba nahlásit minimálně sedm dní předem, pro provedení 
kontroly je nutná účast min. 2 členů výboru. 
Kontrolní výbor: provádí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce, provádí 
kontrolu dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti obce, 
dále plní kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce, kontrolu 
provádí minimálně dvakrát za kalendářní rok, předkládá zastupitelstvu obce 
zprávu z provedené kontroly a dává doporučení, pro provádění kontroly v 
zákonem stanoveném rozsahu může požadovat předložení dokumentů od 
zaměstnanců OÚ, kontrolu je třeba nahlásit minimálně sedm dní předem, pro 
provedení kontroly je nutná účast min. 2 členů výboru. 
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Kulturní výbor: výbor má na starost kulturní dění v obci, zajišťuje vítání 
občánků, oslavy Dne matek, MDŽ, podílí se na kulturních akcích pořádaných 
obcí, zasílá gratulace jubilantům, kondolence pozůstalým, osobně gratuluje a 
předává balíčky (poukazy) významným jubilantům, plní úkoly, jimiž jej pověřilo 
zastupitelstvo, jedenkrát ročně předkládá zastupitelstvu zprávu o své činnosti.  
Investiční výbor: koordinuje aktualizace koncepce rozvoje obce a jejího území, 
zajišťuje výběrová řízení, doporučuje zastupitelstvu nejvhodnějšího uchazeče, 
u stavebních akcí plní funkci stavebního dozoru, předkládá zastupitelstvu 
návrhy investičních akcí, zhodnocuje a navrhuje opravy a rozšíření místních 
komunikací, chodníků a VO, zajišťuje pravidelnou kontrolu staveb v majetku 
obce, dále plní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. 

Rozpočtové opatření 
Byla schválena úprava rozpočtu obce prostřednictvím rozpočtového opatření č. 
4/2022. Příjmová část rozpočtu bude navýšena o 320 000 Kč a výdajová část 
rozpočtu bude ponížena o 3 717 500 Kč. 

Smluvní vztahy 
Byla schválena smlouva o dotaci z Pardubického kraje ve výši 50 000 Kč. 

Různé 
Žádost České pošty, s. p. 
Zastupitelstvo pověřilo investiční výbor k jednání s Českou poštou o odkupu 
nabízených nemovitostí a provozu služby Pošty Partner. Po jednání předloží 
zastupitelstvu návrh dalšího postupu. 
Příprava rozpočtu obce pro rok 2023 
Byl představen postup tvorby rozpočtu obce pro rok 2023: 

• do 20. 11. podání návrhů pro rozpočet, 
• do 25. 11. odeslání návrhu rozpočtu obce zastupitelům, 
• 2. 12. pracovní schůzka zastupitelstva k návrhu rozpočtu, 
• 4. 12. zveřejnění návrhu rozpočtu, 
• 19. 12. zasedání zastupitelstva obce, předpokládané schválení 

rozpočtu obce pro rok 2023. 
 
Bližší informace získáte přímou účastí na zasedáních obecního zastupitelstva 
nebo ze zápisů ze zasedání, které jsou zveřejněny na webu obce. 
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Z obecního úřadu 
Veřejné osvětlení a rozhlas na spodním konci obce 
Z důvodu probíhající kabelizace nízkého napětí a odstraňování sloupů vedení 
došlo na dolním konci obce od října k dočasnému omezení provozu veřejného 
osvětlení a obecního rozhlasu. Sloupy a potřebné vedení jsou v majetku ČEZu. 
Bohužel se obci nepodařilo vyjednat jejich zachování, a proto muselo dojít 
k odstranění světel a reproduktorů. Obnovení provozu je předpokládáno spolu 
s výstavbou chodníků v této části obce, ke které by mělo dojít v roce 2023. 
Celá tato situace nás velmi mrzí ale bohužel nemá jiné řešení. Prosíme 
občany, aby dbali zvýšené opatrnosti při pohybu v této části obce. Jako 
dočasnou náhradu za chybějící rozhlas můžete využít obcí nabízenou službu 
„Mobilní Rozhlas“, leták pro registraci najdete jako přílohu těchto listů. Službu 
mohou využívat i občané s pevnou telefonní linkou (čtená SMS) a v případě 
mobilního telefonu i bez internetu (SMS). 
Kaufland nabízí brigádu – roznos akčních letáků v naší obci. Činnost je 
vykonávaná na základě Dohody o provedení práce, odměna 380,- Kč za 
roznos. Tel. č.:  724 872 122; 724 872 243; e-mail: distribuce@kaufland.cz 
MUDr. Grepl informuje občany o tom, že ve čtvrtek 10. a v pátek 11. 
listopadu bude ordinace UZAVŘENA.  

Kultura  
Plánované kulturní akce  
11. listopadu - Svatomartinské menu 
Do 8. listopadu si můžete objednat Svatomartinskou husu. Cena za porci je 
350 Kč. Podáváno bude husí stehno, dva druhy zelí a tři druhy knedlíků. 
K menu bude možnost zakoupit čepované pivo a Svatomartinské víno. Menu 
bude vydáváno v zasedačce od 12 hodin do jídlonosičů s možností 
bezplatného rozvozu po obci. Pokud dáváte přednost servírované variantě tak 
si rezervujte místo od 14 nebo 18 hodin. V příjemné atmosféře si budete moci 
vychutnat jídlo i kvalitní nápoje. Objednávky a rezervace na tel. 774 852 285, 
733 121 966. 
17. listopadu - lampionový průvod  
3. prosince - rozsvícení vánočního stromu 



 

Vánoční soutěž 
Obec s podporou firmy KRM I LVA pořádá soutěž zaměřenou na 
Vánoce a mazlíčky. 

Pošlete vánočně laděnou fotku Vašeho mazlíčka (nebo jiného Vašeho 
zvířete) a vyhrajte pěkný (vánoční) dárek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie zasílejte do 30. listopadu na email 
vanoce2022mazlicek@seznam.cz 
Od 1. do 15. prosince do 12 hodin bude probíhat hlasování na facebookových 
stránkách obce a v 15 hodin proběhne losování o 2. a 3. místo. Losování 
budeme vysílat živě na facebookových stránkách obce.  
1. místo – fotografie s největším množstvím „lajků“ na fb stránkách obce 
získá 10kg pytel granulí značky Kořist Jehně s býkem, které do soutěže 
věnovala firma KRM I LVA. 
2. místo – losování o knihu Zmizelé Hřebečsko  
3. místo – losování o knihu Zmizelá Moravská Třebová 
Výsledky soutěže budou zveřejněny spolu s fotografiemi v prosincovém vydání 
Rychnovských listů, následně budou předány ceny. Zasláním fotografie 
souhlasíte s jejím uveřejněním na fb stránkách obce, webových stránkách 
obce a v prosincovém vydání Rychnovských listů.  Všichni zúčastnění dostanou 
od firmy KRM I LVA vzorek granulí pro psy a drobnou pozornost od obce. 
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VODNÁŘ. Další pověst (pohádka) o Rychnovském kopci. 
Před mnoha lety, kdy ještě jezera na kopci byla plná vody a ryb, vracel se 
chudý tkadlec Girschele z trhu v Moravské Třebové domů do Mariakrone (dnes 
Koruna). V otrhaných šatech a už značně unaven procházel kolem jezera na 
Rychnovském kopci. Najednou se z hlubin ozval strašlivý rachot, až mu uši 
zaléhaly a poutník se napůl vyděšen a napůl zvědav zastavil a zadíval se do 
bouřící vody. Vedle něho se znenadání objevil bohatě oděný pán a ptal se. 
„Člověče, proč tam tak stojíš? Nebojíš se a víš, co to znamená? To se duchové 
vod hněvají a chystají se tě zahubit.“ Chalupník se poděšeně otočil, sundal 
čepici a zdvořile odpověděl. “Často tudy chodím a ještě nikdy jsem takové 
burácení neslyšel. Neudělal jsem také nic, čím bych duchy vod rozhněval, 
pane.“ „Lidé toužící po zlatu, které je v hlubinách ukryto, často budí duchy vod 
házením kamenů. Ti se je potom snaží srazit do vody metáním zlatých nugetů. 
Ty se však tedy bát nemusíš. “Řekl cizinec, kterému dlouhý vous zakrýval 
hruď. „Chci tě požádat o jednu službičku“, pokračoval pán dále a ukázal na 
nádherné zlaté hodinky. “Pohlídej mi je na hodinu a pokud se včas nevrátím, 
budou tvoje“. Jen to cizinec dořekl, byl pryč. Chalupník měl velké nutkání 
s hodinkami odejít, ale vytrval i tehdy, když již hodina uplynula. Cizinec se 
náhle objevil, vzal si zpět hodinky a pravil. „Proč jsi nešel domů? Termín už 
uplynul. Jen pár lidi by se zachovalo tak poctivě jako ty a já ti za to věnuji 
malý dárek. Je z hlubin těchto vod. Uchovávej jej v bezpečí a neprodávej ho“. 
Cizinec poté podal ohromenému chalupníkovi nevzhledný a těžký kámen a 
zmizel tak náhle, jako se objevil. Girschele vložil podivný dárek do kapsy 
kabátu a spěchal domů. O svém dobrodružství vyprávěl rodině, ukázal jim 
kámen a poté ho odložil pod kamna jako bezcenný. Po celé vesnici se příběh 
rychle rozkřikl a lidé se mu vysmívali, že si nenechal zlaté hodinky a místo 
toho si přinesl obyčejný kámen. Po několika týdnech do vsi přišel obchodník, 
který se o podivném příběhu Rychnovského kopce doslechl a nabídl 
chalupníkovi za kámen 50 tolarů. Girschele však kámen prodat odmítl, i když 
obchodník svou nabídku navýšil třikrát. Za několik let se v obci objevil 
důstojník a ten chudému chalupníkovi nabídl 300 tolarů. „Panebože, za to 
bych mohl koupit domek,“ povzdechl si Girschele a s nabídkou souhlasil. 
Důstojník sumu zaplatil a chalupník vzal kámen zpod kamen. Teď teprve 
všichni vykřikli úžasem. Kámen byl totiž z ryzího zlata. Takto se tedy za jeho 
poctivost chalupníkovi odvděčil pán jezerních vod na Rychnovském kopci, 
Vodnář. 

Jiří Prudil 
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Zprávičky z naší školičky 
PODZIM 
František Hrubín 
Padá listí, zlaté, rudé, 
je ho plná zahrada. 
A co potom padat bude,  
až to listí opadá? 
Potom bude padat sníh,  
co ho bude na větvích. 
Co ho bude všude, všude,  
jen to slunko bude rudé!  
 
V průběhu měsíce října jsme se ve školce zaměřili na podzim a vše co s ním 
souvisí. Povídali jsme si o podzimních plodech. Plody podzimu nás obklopují a 
proto je třeba se je naučit rozeznávat. Seznámili jsme se s ovocem a zeleninou 
pěstovanou na zahradě, ze které jsme si vlastnoručně vyrobili „školkový mošt“. 
Měsíc říjen je pro nás typickým podzimním měsícem, kdy jsou krásně zbarvené 
stromy, které postupně opadávají. Ve školce se v tuto dobu učíme 
pojmenovávat jehličnaté a listnaté stromy pomocí stolních a pohybových her. 
Na vycházkách s dětmi jsme sbírali mnoho přírodnin, například barevné listí, 
větvičky, žaludy, kaštany a šišky, ze kterých jsme si vyzdobili naši školičku. 
Dokonce jsme si natrhali i šípky a uvařili šípkový čaj.  
 K podzimu patří také neodmyslitelně dýně. Ty si ještě vydlabeme v dílničce. 
Jistě si stihneme také vyrobit drobnou dekoraci k Halloweenu. 
Dále jsme si povídali o počasí, které nás doprovází celým podzimem, ať už je to 
vítr, mlha, slunečno nebo charakteristické sychravo. Zároveň jsme se seznámili 
i s lesními zvířátky a povídali jsme si, co dělají na podzim a kteří ptáci odlétají 
do teplých krajin. 
Navštívilo nás divadlo JOJO s POHÁDKOU ZE PSÍ BOUDY, a máme za sebou 
také fotografování s podzimní tématikou. 
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Závěrem vás chceme seznámit s nejbližšími akcemi: 

Kouzelník Waldiny, drakiáda, vánoční fotografování a dílnička s rodiči. Dále se 
budeme chystat na vystoupení na vítání občánků a rozsvícení stromečku. 

Přejeme krásný podzim a budeme se těšit zase v příštím vydání zpravodaje. 

 

 

Personální obsazení 
Jana Pekařová – ředitelka MŠ 
Eva Chlupová – učitelka 
Dana Kostková – asistent pedagoga 
Věra Hlubinková – Vedoucí školní jídelny, kuchařka 
Monika Burdová – kuchařka, školnice 

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