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 leden - únor  2022  

Rychnovské listy

 
Pozvánka na 23. zasedání zastupitelstva  

Zasedání se bude konat v pondělí 28. února, srdečně zveme všechny občany. 

Hlavním bodem zasedání bude schválení inventarizace majetku obce 

k 31.12.2021, aktuální informace k projektu kanalizace a dalším plánovaným 

projektům. Na začátku zasedání bude skládat slib nová členka zastupitelstva, 

která nahradí nedávno zesnulého zastupitele pana Josefa Henzla.   
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Sloupek starosty 

Vážení spoluobčané, 

dnešní sloupek budu věnovat vzpomínce na spolupracovníka a také 

dlouholetého kamaráda Josefa Henzla.  

Ve středu 16. února naprosto nečekaně a náhle přestalo bít srdce 

Rychnováka. Člověka, kterému nebyla naše obec ani její občané lhostejní. 

Aktivně se podílel na chodu a vedení obce jak v letech devadesátých, tak 

znovu od roku 2010.   

Pepa byl mým průvodcem obecní problematikou, trpělivým učitelem, 

ochotným rádcem i upřímným kritikem, a to po celou dobu výkonu funkce 

místostarosty. Bohužel i já si tyto věci plně uvědomuji až po jeho odchodu 

a tímto mu za vše dodatečně děkuji. 

Převážnou část svého života byl limitován svým hendikepem, který jej 

limitoval, ale neomezoval. Vždy, když jsem jej viděl rýt zahrádku, opravovat 

spoluobčanům jízdní kola anebo jezdit na kole, měl můj obdiv. Nejednou jsme 

se společně vydali na putování na kole a 100 kilometrů v sedle pro něj nebyl 

problém.  Ač se to na první pohled nemuselo zdát, byl velmi společenský, rád 

navštěvoval veškeré kulturní akce v obci a pro mě zůstanou nezapomenutelné 

vzájemné souboje v šipkách. Mnozí také zajisté ví, že byl vášnivým fotografem 

a díky němu máme spoustu krásných fotek naší obce i fotografie z akcí.  

Odešel nečekaně, bez rozloučení. Už nikdy jeho ruka nerozezní zvon ve věži 

místního kostela. Navždy odešel člověk, který si zasloužil uznání.  

Pepa nebyl jen „soused“ jak jsme se osobně dlouhá léta oslovovali, ale hlavně 

to byt přítel. Přítel, který nezradí, pomůže i poradí. 

„S pánem bohem sousede“ 
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Kultura pro rok 2022 

Informace kulturního výboru  

Pro letošní rok se chceme vrátit do let před pandemií a znovu pořádat 

a podporovat společenské akce v naši obci. 

V březnu pozveme všechny ženy na oslavu MDŽ. 

V dubnu připravíme velikonoční dílničku, kde si budete moci vyrobit 

velikonoční dekorace, pomlázku a další.  

Posledního dubna se dočkáte tradičního pálení čarodějnic. 

V květnu si společně protáhneme tělo při Rychnovském šlapáku a také 

připravíme dogtrekking Rychnovská tlapka. 

V červnu potěšíme nejmenší oslavou dne dětí, ale i tatínky oslavou dne otců. 

Další plány raději nebudeme zmiňovat ať něco nezakřikneme.  

Bližší informace o jednotlivých akcích budou na plakátech, webu i Facebooku 

obce. 

Pokud to situace dovolí, obnovíme osobní blahopřání našim seniorům. 

Za kulturní výbor Hana Šmídová 

 

 

Nadační fond ZVONY 

NF ZVONY vznikl za účelem opravovat, udržovat, a starat se o vybrané 

církevní stavby ve farnosti Rychnov na Moravě. 

Příspěvky je možné dávat do určené kasičky v místním kostele, anebo zasílat 

na transparentní účet vedený u ČS a.s. Moravská Třebová: 6007873389/0800. 

Kompletní informace k tomuto nadačnímu fondu najdete na stránkách 

www.nfzvony.cz, případně na letáčcích. 

  

http://www.nfzvony.cz/
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Z obecního úřadu 

Poplatky 2022 

Poplatky za komunální odpad, psa a ostatní platby můžete hradit hotově 

i platební kartou v kanceláři obce, nebo na bankovní účet obce vedený 

u komerční banky 115-7458450267/0100. Pro identifikaci platby 

a spárování pohledávek je nutné zadat do poznámky k úhradě poplatku 

jméno, druh poplatku, počet osob a číslo popisné.  

Občané s trvalým pobytem jsou povinni zaplatit nejpozději do 30. září: 

• 500,-Kč za komunální odpad za občana staršího 18 let, 

• 250,- Kč za komunální odpad u osob do 18 let včetně, 

• 100,- Kč za prvního psa, 

• 150,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele. 

Od poplatku je možno zprostit občana po doložení potvrzení, že se trvale 

nezdržuje v obci a poplatek uhradil v místě stávajícího pobytu.  

Dále jsou od poplatku osvobozeni poplatníci, kteří v příslušném kalendářním 

roce dovrší 80 a více let, a děti narozené v příslušném kalendářním roce, pro 

zbývající část tohoto roku.  

Palivové dříví 

Pro rok 2022 je pořadník na palivové dřevo otevřen a je možné se do něj 

nahlásit. Cena zůstává stejná jako v roce minulém. 

Statistika obce 

Během roku 2021 došlo k následujícím změnám: 7 přistěhovaných, 

11 odstěhovaných, 4 narozených a 7 zesnulých občanů. 

K 1. 1. 2022 je v obci k trvalému pobytu hlášeno celkem 618 obyvatel 

v následujícím složení: 

Věk 0 - 18 19 - 50 51 - 65 66 - 79 80 - 99 Celkem 

Muži 84 147 51 39 10 331 

Ženy 52 124 47 41 23 287 
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Nejčastější jména v naší obci: 

 Mužská: Petr 21x, Jiří 20x, Pavel 18x, Josef 17x, Michal 13x 

 Ženská: Jana 13x, Hana 11x, Anna, Marie, Lenka a Ludmila 10x 

Tříkrálová sbírka 

V sobotu 8. ledna 2022 probíhala v naší obci Tříkrálová sbírka. Celkem v naší 

obci koledovalo 5 skupin koledníků: 

skupina paní Chlupové   8 159 Kč 

skupina paní Knoblichové  2 857 Kč 

skupina paní Krmelové   4 400 Kč 

skupina paní Markové   7 384 Kč 

skupina pana Žáka   1 830 Kč 

Celkem tedy koledníci v naší obci vykoledovali rekordních 24 630 Kč. Všem 

účastníkům tímto moc děkujeme. 

Konec používání starých kotlů se blíží 

Máte doma starší kotel na tuhá paliva? Pak se vás možná týká zákon 

o ochraně ovzduší. Ten od 1. září 2022 zakazuje používání všech kotlů 1. a 

2. emisní třídy. K této problematicy vypracoval krajský úřad Pardubického 

kraje leták, který je přílohou tohoto vydání.  

Aktuální informace z obce 

Připomínáme občanům, že pro informování obyvatel naše obec využívá místní 

rozhlas, vývěsky a úřední desku obce, web obce, Facebook a mobilní aplikace 

Česká obec a Mobilní Rozhlas.  

Jízdní řád autobusu 

Dle aktuální informace od dopravce bude prodloužena platnost výlukového 

jízdního řádu do 6. března a od 7. března by měly autobusy jezdit dle 

normálního jízdního řádu.  

Veřejné osvětlení v obci 

Vážení občané, moc se omlouváme za dlouhé čekání na opravu nefunkčních 

světel VO. Od října loňského roku jsme opravu světel řešili a opakovaně nám 

byl slibován termín opravy, ale bohužel k tomu nedošlo. A tak jsme museli 

hledat jinou firmu, která bude ochotná v zimních měsících opravu provést. Po 

několika neúspěšných pokusech se nám podařilo odvážlivce najít a světla byla 

v půlce února opravena. Ještě jednou se moc omlouváme a věříme, že se 

situace v budoucnu nebude opakovat.     
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Další střípky Rychnovské historie  

Minulý rok se náš kamarád Radim Vykydal probíral starou matrikou 

v Litomyšlském muzeu a narazil tam na pár stránek, které zmiňují Rychnov. 

Jedná se asi o zápisy rychtáře nebo panského úředníka Třebovského panství 

ze samého začátku osmnáctého století. Chceme Vám několik zajímavých 

zápisků z tohoto rukopisného dokumentu dnes připomenout. 

Několik stavebních úprav starého kostela, ještě před jeho požárem ve 

třicátých letech 18. století. Např. v r. 1696 je v kostele postavena vysoká 

klenba nad budoucím novým 

oltářem. 1700 je vystavěn nový oltář 

a kazatelna. 1704 je vystavěn positiv 

varhan. 1706 jsou zasazeny nové 

varhanní píšťaly. 1715 je postavena 

zvonice. V této době je farářem v 

Rychnově pan pastor Mathias Josef 

Kunerth, který je zároveň farářem i v 

Kunčině. 

Dále se dovídáme, že v r. 1708 byla 

tak studená zima, že zmrzly i ovocné 

stromy a stromy v lese. Zima a 

padající větve zabily několik psů i lidí.                                                                                                           

1711 obec truchlí pro zemřelého císaře Josefa I a v obci je postavena škola.                                                                                    

1712 je v obci pozorován zvláštní úkaz: obrovské hejno kobylek, přes které 

nebylo ani slunce vidět, přeletělo obec ve větší výšce, než je zvonice, směrem 

do Čech a pak zase zpět.                                                                                                                              

1713 jsou na Moravě a poté v celé zemi zavedeny vyšší daně. V Praze a ve 

Vídni se objevil mor a nakazilo se tisíce lidí. 

1715 – Na začátku roku se mor objevil v Olomouci a Třebové, poté i u nás v 

Rychnově, Mladějově, Nové Vsi, Kunčině. Kupodivu, třeba Starému Městu se 

nákaza vyhýbá. Vesnice vymírají. Cestování je zakázáno a na všech silnicích 

hlídá vojsko. V té době je rychtářem v Rychnově Johann Linhardt, který na 

mor umírá s celou svou rodinou, kromě jednoho syna. Mor se objevuje i na 

úřadě a ve škole. Rychtářem se stává Prokop Homma a Rakouským císařem a 

Českým králem je v té době Karel VI. 

 Jiří Prudil, Luboš Pospíšil 
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Zprávičky z naší školičky 

„Únor bývá v roce druhý 

 nosí mrazu, větru dost. 

 V únoru se snížek sype 

 hlavně dětem pro radost.“ 

Zdravíme vás opět z naší školičky. Tentokrát už v roce 2022. Naposledy jsme 

se vám přihlásili před vánoci. Od té doby to zase tak strašně rychle uteklo a 

hodně se toho přihodilo.  Zimní měsíce jsou u dětí velmi oblíbené. Nosí si do 

školky svá sněhová vozidla a užívají si zimních radovánek na hřišti a kopcích v 

blízkosti školky. Letos toho sněhu bylo méně, ale i tak jsme si to užili. Alespoň 

jsme si zimu vykouzlili ve školce. Pomocí obrázků, knížek a různých jiných 

materiálů jsme se učili o zimním počasí, o tom, jak se oblékáme, jak se v zimě 

staráme o zvířátka a ptáčky. Dozvěděli jsme se o životě lidí a zvířat v zemi kde 

je stále zima a mráz a také o tom, jaké známe zimní sporty. Měli jsme ve 

školičce zimní olympiádu a fandili jsme našim sportovcům. Povídali jsme si 

o našem těle a o tom, jak se chráníme před nemocemi. Nyní jsme se přesunuli 

do pohádkové říše za drakem a princeznami, za Jeníčkem a Mařenkou a za 

jinými pohádkovými bytostmi. Děti se učí rozlišovat dobro a zlo a objeví další 

moudrosti v pohádkách ukryté. Pohádkové hraní ukončíme v pátek 25. února 

karnevalem a začneme se pomalu připravovat na příchod jara a jarní svátky. 

Snad už se nám začíná blýskat na lepší časy. Máme naplánované vystoupení 

na OÚ – 10. března MDŽ, jistě bude i posezení pro maminky. 17. března  

zahajujeme plavecký výcvik v Lanškrouně. Také za 

námi do školky dojíždí paní logopedka z Moravské 

Třebové – každý lichý pátek. Věřím, že už se nám 

nic rušit a zakazovat nebude a že nás čeká 

zábavné a krásné jaro. 

Pro rodiče dětí, které se po velkých prázdninách 

chystají do 1. třídy – zápis do ZŠ Třebařov se bude 

konat 7. dubna od 14:00 v budově ZŠ Třebařov. 

Veškeré informace dostanete u nás ve školce. 

Zápis do MŠ pro rok 2022/2023 bude začátkem 

května – bude upřesněno. 

Přejeme krásné jarní prázdniny a začátek jara 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 
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