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  červenec - září 2022  

Rychnovské listy 

 
Informace z 26. zasedání zastupitelstva  

Zasedání se konalo ve čtvrtek 11. srpna, zúčastnilo se 9 zastupitelů.  

Úprava rozpočtu obce v roce 2022 

Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 2/2022, kterým se navyšuje rozpočet 

obce v příjmové části o 1 015 500 Kč a ve výdajové části o 1 070 000 Kč.  

Převody pozemků 

Byl schválen bezúplatný převod pozemků státu a Pardubického kraje, které 

jsou dotčeny výstavbou chodníků. 
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Kanalizace 

Schváleno bylo podání žádosti o dotaci na výstavbu a na poskytnutí půjčky, 

výběr zhotovitele stavby a výběr technického dozoru. 

Vklad nově vybudovaného majetku vodovodu 

Schválen byl vklad nově vybudované přípojky vodovodu do svazku. 

 

Informace z 27. zasedání zastupitelstva  

Zasedání se konalo v pátek 16. září, zúčastnilo se 8 zastupitelů, 7 občanů 

a jeden host.  

Úprava rozpočtu obce v roce 2022 

Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 3/2022, kterým se navyšuje rozpočet 

obce v příjmové části o 2 416 600 Kč a ve výdajové části o 1 650 000 Kč.  

Zprávy výborů zastupitelstva 

Předsedové výborů zastupitelstva seznámili zastupitele s výsledky jejich 

kontrol a činností v roce 2022.  

Smluvní vztahy 

Byla schválena smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno se společností 

ČEZ. 

Zhodnocení volebního období 

Byla schválena zpráva, která zhodnotila celé funkční období zastupitelstva. 

Zpráva je součástí těchto listů. 

Mimořádná splátka a termínovaný vklad 

Obec přistoupila k předčasnému splacení úvěru na chodníky. Část volných 

finančních prostředků vložila obec na tříměsíční termínovaný účet. 

 

 

Bližší informace získáte přímou účastí na zasedáních obecního zastupitelstva 

nebo ze zápisů ze zasedání, které jsou zveřejněny na webu obce. 
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Zhodnocení volebního období 2018 – 2022 

Ve volbách do zastupitelstva obce v roce 2018 kandidovalo celkem 18 občanů, 

a to ve dvou sdruženích nezávislých kandidátů a jeden samostatný kandidát. 

Zvoleno bylo 9 zastupitelů: Ing. Pavel Baroš, Milan Hána, Josef Henzl, Radka 

Judová, Miroslav Sekanina, Hana Šmídová, Zdeněk Špičák, Miroslav Švancara, 

Ing. Petr Švehla. 

V roce 2022 zemřel Josef Henzl, který byl v zastupitelstvu nahrazen Mgr. 

Hanou Pokornou. 

Shrnutí období 2018–2022 

Mezi významné události tohoto volebního období patří výstavba chodníků 

a budování dřevodílny. 

Hlavní okruhy činnosti zastupitelstva 

• Vodovod a kanalizace 

Obec zůstává i nadále členem svazku obcí skupinový vodovod 

Moravskotřebovska, o majetek vložený do tohoto svazku se stará stejně jako 
o provoz VHOS a.s. Moravská Třebová. Výši vodného každoročně určují 

členské obce svazku. 

K problematice likvidace odpadních vod v obci byly dokončeny veškeré 
projekční práce, byl vybrán zhotovitel a v současné době je podána žádost 

o dotaci. Realizace je plánována na roky 2023–2024. Výběrovým řízením byla 
vybrána společnost GASCO s.r.o. která podala nejvýhodnější nabídku za 

celkovou cenu 98 898 000 Kč bez DPH. Předpokládaná spoluúčast obce je cca 

20 000 000 Kč a bude financována prostřednictvím úvěru. 

• Místní komunikace a chodníky 

Po celé volební období byly uvolňovány prostředky z rozpočtu obce na opravy 

místních komunikací. Opravovány byly i obecní polní a lesní cesty.  

Bylo pokračováno ve výstavbě chodníků, a to za podpory SFDI. Díky dotaci se 

podařilo vystavět cca 2 km chodníků a jedna lávka přes potok, do současné 

doby se jednalo o největší investiční akci obce.  

Byla provedena výměna zábradlí na mostě u OÚ. V letošním roce dojde ještě 

k úpravě mostu a instalaci mostního zábradlí mostu u č.p. 48. Havarijní stav 

mostu u č.p. 18 byl vyřešen dočasným mobilním přemostěním a je zhotoven 

projekt na výstavbu nového mostu. Byl zbudován chodník ke kostelu. 

• Vzhled obce, údržba veřejných prostor a lesa 

V obci bylo prováděno prořezávání a kácení stromů v blízkosti komunikací a na 

březích potoka. 
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Prostřednictvím zaměstnanců obce bylo prováděno pravidelné kosení trávy na 
březích Rychnovského potoka. Na tuto činnost každoročně finančně přispívalo 

povodí Moravy. 

O celkovou údržbu zeleně v obci se starají výhradně zaměstnanci obce, 

k plnění tohoto úkolu je průběžně dokupováno potřebné vybavení. 

Les postihla kůrovcová kalamita, z tohoto důvodu došlo k výraznému nárustu 

těžby. I díky nově zbudované dřevodílně se nám podařilo dřevo zpracovat 
a prodat za výhodnou cenu. Lesní porosty jsou postupně obnovovány i za 

pomoci místních spolků. Sázeny jsou převážně listnaté dřeviny, z jehličnanů 

pak borovice, jedle a modřín.     

• Veřejné osvětlení 

V obci dochází k postupnému navyšování světelných bodů, a to hlavně na 
místních komunikacích. Současně s výstavbou chodníků a postupnou 

kabelizací nízkého napětí je plánována i rekonstrukce osvětlení a rozhlasu.  

• Budovy a areály v majetku obce 

Ubytovna – obec provozovala ubytovnu do roku 2020, kdy začala platit 

omezení z důvodu pandemie. V současné době je ubytovna využívána 
v přízemí k trvalému bydlení a v patře je poskytnuto ubytování válečným 

uprchlíkům. V patře byl zbudován byt pro trvalé bydlení, který je obsazen 

obecní zaměstnankyní. Budova by měla projít celkovou proměnou, jejíž první 

etapou bude rozšíření MŠ. 

MŠ a tělocvična – připravuje se celková rekonstrukce mateřské školy včetně 

školní jídelny, tělocvična je využívána k rekreačním sportům a pořádání 

kulturních akcí. 

Areál koupaliště – bazén koupaliště je udržován a provozován v režimu 

přírodního koupaliště s možností osprchování solárně ohřívanou vodou, 
brouzdalištěm pro nejmenší a převlékárnami. Provoz koupaliště i kiosku je 

v režii obce. V areálu byly instalovány fitness prvky. 

Fotbalové hřiště – obec udržuje areál k jeho prvotnímu účelu, je příležitostně 

využíváno i k venkovním akcím.  

Veřejné dětské hřiště – byla provedena kompletní výměna herních prvků, 

tentokrát jsou konstrukce z akátového dřeva. Instalovány byly fitness prvky. 

Dřevodílna – obec zakoupila budovu bývalého kravína a přilehlé pozemky, kde 
zpracováváme prostřednictvím svých zaměstnanců dřevo z obecních lesů. 

V letošním roce i letech následujících bude probíhat rekonstrukce budovy 

a vybavení dřevozpracujícími stroji tak, aby odpovídala požadavkům na 

dřevodílnu. Vytápění budovy bude zajištěno kotlem na štěpku a piliny. 

Hasičská zbrojnice – na budově došlo k výměně oken a vstupních dveří, 

opravena a natřena byla fasáda budovy. 
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Bývalá Rychta na návsi – na budovu je zpracována studie přestavby na dům 

služeb s obecním úřadem.  

Stavební lokalita housličky – na pozemcích kolem bývalé restaurace U 

housliček vzniklo 6 stavebních parcel a buduje se infrastruktura.   

• Kulturní dění v obci 

Po celé volební období byly podporovány kulturní i sportovní akce pořádané 

v naší obci. Obec sama pořádala kulturní akce, za nejvýznamnější považujeme 
především Otevírání koupaliště a vítání prázdnin, Ukončení prázdnin a 

Rozsvícení vánočního stromu s Rychnovským peklem. Obec prostřednictvím 
kulturní komise blahopřála jubilantům, vítala nově narozené občánky, 

zajišťovala oslavu MDŽ i Dne matek. Kulturní dění bylo bohužel výrazně 

poznamenáno pandemií koronaviru.  

• Komplexní pozemkové úpravy 

V obci byly zahájeny komplexní pozemkové úpravy, které řeší pozemky mimo 
zastavěné území obce. Bohužel z důvodu blokací ZOS Rychnov na Moravě 

a dalších významných vlastníků jsou v současné době pozemkové úpravy 
přerušeny. I nadále věříme, že se podaří v pozemkových úpravách pokračovat 

a obec dosáhne svých cílů.  

• Obec jako zřizovatel MŠ 

Obec maximálně podporuje fungování MŠ. Vzhledem k nárůstu počtu dětí 

pracujeme na rozšíření kapacity MŠ. Součástí školky je i jídelna, která nabízí 

stravování i cizím strávníkům. Obec zajištuje službu rozvozu obědů.       

• Spolek dobrovolných hasičů 

Pro jednotku SDH byla zakoupena nová 9místná dodávka, která byla pořízena 

s velkou podporou dotací. 

• Podpora opravy věže kostela 

Obec darem a půjčkou podpořila opravu věže kostela. V prostoru pod 
vrcholem věže byla umístěna časová schránka s odkazem budoucím 

generacím.    

• Strategie rozvoje obce 

Zastupitelstvo schválilo strategii rozvoje obce pro další léta.  

• Obec jako zaměstnavatel 

Obec je největším zaměstnavatelem v obci. V současné době má obec osm 

stálých zaměstnanců a až osm sezónních pracovníků a přes prázdniny šest 

brigádníků na koupališti. 
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Účast zastupitelů na zasedáních 

Celkem se za volební období konalo jedno ustavující a 27. řádných zasedání 
zastupitelstva obce. Omluveni byli: J. Henzl 3x, P. Švehla 1x, H., M. Sekanina 

1x, H. Pokorná 2x, P. Baroš 5x, R. Judová 4x, Z. Špičák 1x, M. Švancara 1x.   

Účast občanů na zasedáních zastupitelstva obce 

Veřejného zasedání se zúčastňovalo v průměru 5 občanů. Během koronaviru 

se občané zasedání nezúčastňovali, což se promítá do nižšího průměru.   

Rozpočtová odpovědnost zastupitelstva 

Zastupitelstvo obce ve svém funkčním období hospodařilo s dodržením 

pravidla dobrého hospodáře.  

 

Rekapitulace rozpočtu dle jednotlivých let: 

Rok 2018: 

příjmy rozpočtového roku 24 918 962 Kč  
výdaje rozpočtového roku 23 269 791 Kč 

rozdíl      1 346 871 Kč 

Rok 2019: 
příjmy rozpočtového roku 15 619 390 Kč  

výdaje rozpočtového roku 15 618 805 Kč 

rozdíl       585 Kč 

Rok 2020: 

příjmy rozpočtového roku 21 447 190 Kč  
výdaje rozpočtového roku 24 499 100 Kč 

rozdíl    - 3 051 910 Kč 

Rok 2021: 

příjmy rozpočtového roku 30 983 280 Kč  
výdaje rozpočtového roku 28 826 250 Kč 

rozdíl      2 157 030 Kč 

Rok 2022: 
oproti schválenému rozpočtu pro tento rok byla provedena prozatím úprava 

rozpočtu prostřednictvím 3 rozpočtových opatření. 
předpokládané příjmy běžného roku 20 559 100 Kč 

předpokládané výdaje běžného roku 28 123 960 Kč 
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Kultura v uplynulém volebním období  

Kulturní dění ve volebním období 2018 – 2022 

Po volbách se pokračovalo v naplánovaných akcích. Od jara 2020 jsme museli 

omezit kulturu kvůli covidovým nařízením. I tak jsme se snažili a několik akcí 

jsme pro občany uspořádali i v této temné době.  Například Korodějnice, 

Mikulášská nadílka až k domovu, pečení hus, individuální procházka přírodou. 

V letních měsících se situace s covidem vždy trochu uklidnila, a tak jsme mohli 

uspořádat tradiční akce, jako Otevírání a Zavírání koupaliště, letní kino, 

grilovačky apod. 

Až na jaře v letošním roce se opět vše otevřelo, a tak jsme uspořádali akce, 

na které jste byli zvyklí v minulosti (MDŽ, Velikonoční dílnička, Den matek, 

Šlapák, Tlapka, Den otců, Vítání a Ukončení prázdnin).  

Po celou dobu jsme vítali nové občánky obce a gratulovali jsme jubilantům 

nad 59let ke kulatinám a půlkulatinám a seniorům nad 79 let. 

Velké poděkování patří všem, kteří se na organizaci a přípravách akcí podíleli, 

členkám kulturního výboru, Zdatným seniorkám, hasičům, myslivcům, 

obecním pracovníkům a starostovi, který to vše řídil.  

Děkuji také všem občanům, kteří naše akce podpořili. 

Za kulturní výbor Hana Šmídová 

Zdatní senioři 

Naši činnost a pravidelné schůzky byly v době covidu utlumeny na nulu. 

Až teprve od jara jsme se opět dali dohromady a užíváme si pravidelné 

schůzky. 

Naplánované akce se ještě nerozběhly jak bychom si přáli, ale určitě se zadaří. 

Děkuji obci, jménem všech zdatných seniorů, za vstřícnost a podporu a těšíme 

se na další spolupráci. 

Za zdatné seniory Božena Honsová   
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Z obecního úřadu 

Posilující dávka očkování Covid 19 

MUDr. Grepl informuje své pacienty o tom, že začíná očkovat posilovací dávku 

proti onemocnění COVID 19. Protože je očkovací látka v lahvičce po šesti 

dávkách, je nutné se předem objednat na tel. čísle 731 268 561. 

Jízdné 

Informujeme rodiče dětí dojíždějících do základních škol, že za předchozí 

školní rok nebude jízdné vypláceno. Obec vynaložila nemalé finanční 

prostředky na zajištění školní linky v době, kdy ji dopravce zrušil. Děkujeme 

za pochopení.  

Do budoucna (pokud nenastanou nějaké nečekané skutečnosti), budeme 

vyplácet jízdné jednou ročně, a to v druhé polovině září za předchozí školní 

rok. Nárok na jízdné mají všechny děti „školou povinné“ bez rozdílu, jakou 

základní školu navštěvují. Žádáme rodiče dětí, které dojíždí do jiných 

základních škol než do Třebařova a nebylo jim v minulosti vypláceno jízdné 

nebo nastala změna školy, aby nás o této skutečnosti informovali. Na základě 

této informace děti v příštím roce zařadíme do seznamu k vyplácení. 

Poplatek za komunální odpad a psa 

Připomínáme občanům, kteří nemají zaplacené poplatky za komunální odpad 

a psa, že splatnost poplatků je 30.9.2022  

Volby do zastupitelstva obce 

Volby do zastupitelstva obce se budou konat v pátek 23. září od 14 do 22 

hodin a v sobotu 24. září od 8 do 14 hodin. Volební místností pro naši obec je 

zasedací místnost OÚ, kde na Vás bude čekat šest členů okrskové volební 

komise (dále OVK).  

V případě, že se nemůžete ze zdravotních důvodů dostavit do volební 

místnosti, kontaktujte kancelář OÚ na tel. čísle 461 100 455 nebo 774 85 22 

85, členové OVK Vás navštíví s přenosnou volební schránkou v místě Vašeho 

bydliště.  

I přes to, že v letošních „komunálních volbách“ kandiduje pouze jedna volební 

strana, Vaše účast u voleb je důležitá.   

Volební lístky byly všem voličům doručeny do poštovních schránek 

a budou také během voleb k vyzvednutí ve volební místnosti.  



 

11 

Další střípky Rychnovské historie 

Každý z nás už alespoň jednou byl na Mariánské studánce a ochutnal 

zázračnou vodu, která tam pramení. Málokdo si však uvědomí, že letos 

3. července bylo výročí vysvěcení znovupostavené kaple z roku 1932. Nedávný 

nález korbele s nápisem “na památku od Mariánské studánky“ kamaráda 

Tomáše Onderky, mě upozornil na toto, už devadesáté výročí vysvěcení nové 

kapličky. 

Historie Mariánské studánky se začala psát již v roce 1750, kdy se pod 

stromem, nedaleko pramene, zázračně uzdravil kovář z Lubníku Jakob Franz, 

putující nemocen do Maria Zell, jemuž se zjevila panna Marie Lurdská. Ten 

nechal na strom pověsit její obraz od lanškrounského malíře Antonína Zmola 

a později sošku od třebovského řezbáře F. Seydla. U příležitosti stého výročí 

byla soška i obraz slavnostně přeneseny do kostela a kolem pramene byl 

rychnovským kovářem zhotoven zamřížovaný prostor. V roce 1850 už na místě 

stála malá kaplička a Rychnovské poutě byly vyhlášené široko daleko. 

V roce 1914 byla kaple rozšířena a byla postavena dřevěná předsíň na 

ochranu poutníků i zarovnán prostor kolem. 

První světová válka měla i tu rušivý účinek. Zanedbaná údržba a silný mráz 

způsobil v zimě 1928/29, nejdříve praskání zdiva a pak jeho zhroucení. Kaple 

musela být zbourána. Avšak již na podzim roku 1930 proběhly první porady 

o výstavbě kaple nové, která by odpovídala věhlasu tohoto místa. V únoru 

1931 byl založen výbor pro výstavbu Mariánské kaple, jenž si nechal plány 

vypracovat v knížecí Lichtenštejnské stavební kanceláři architektem ing. 

Karlem Försterem. Náklady na stavbu byly vypočítány na 70000 Kč. Vzhledem 

k vysokým nákladům na stavbu byla vypsána sbírka. Navzdory hospodářské 

krizi, se sbírka utěšeně rozrůstala. Vybíralo se dům od domu, přispívali i 

krajané ze zahraničí a velkorysý dar 21000 Kč poslal Rychnovský rodák, žijící 

ve Čtyřiceti Lánech u Svitav, pan Josef Fischer. Mnoho místních také pracovalo 

na stavbě zdarma. 

Dílo prováděla Třebovská stavební společnost „Jakob Swatek“a hotovo bylo 

v červnu 1932. 

Pro zajímavost jen několik jmen známých obyvatel Rychnova jako členů 

komise: páter Albert Trcka, Franz Grolig, vrchní nadlesní Franz Dworschak, 

ředitel školy Karl Hawlitsek atd. Předsedou byl Augustin Jarmer. 
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Slavnost svěcení započala v sobotu 2. července 1932 okolo 18 hodin 

přivítáním Olomouckého biskupa excelence Dr. Josefa Schnitzela za účasti 

všech radních v čele se starostou a pokračovala prohlídkou kostela sv. 

Mikuláše. Poté se konal světelný průvod obcí a kolem kostela. 

Neděle 3. Července začala ranní bohoslužbou, zpověďmi a přijímáním 

v kostele. V 8 hodin se obrovský dav přesunul ke kapli, kde biskup Schnitzel 

uspořádal inauguraci, přednesl kázání a za pomoci několika kněží konal první 

bohoslužbu v nové kapli. Kostelní pěvecký sbor zapěl Schubertovu německou 

mši a dětský sbor píseň Marienlieder. Byli též vzpomenuti všichni padlí ze 

světové války. 

Prostory kolem kaple a hostince také ještě nebyly zalesněny a poutníkovi se 

nabízel nádherný výhled na Třebářov a ke Krasíkovu. 

Podle dobových pramenů navštívilo tuto neděli Rychnov „30 000“ poutníků. 

To znamená, že zhruba na jednoho místního připadalo 30 návštěvníků. 

Neuvěřitelné, že? Pro všechny bylo nutno zajistit jídlo a pití. Všechna čest 

Rychnovským hostinským. 

Jiří Prudil 

  



 

13 

Zprávičky z naší školičky 

 

„Tak jsme se konečně dočkali!“ 

ŠKOLKA VOLÁ ! 

Září klepe na dveře školka zase otevře. 

Přijde do ní mnoho dětí, 

bude jich tu jako smetí. 

Stanou se z nich kamarádi, 

co se mají spolu rádi. 

 

Prázdniny skončily, a tak jsme se s dětmi opět přivítali v naší školce. Letos 

máme opravdu výjimečný počet nových dětí, a to 12, z toho 2 děti z Ukrajiny. 

Celkově tak do naší školky dochází 25 dětí, 10 holčiček a 15 chlapců. 

Předškoláků, tedy největších pracantů, kteří se musejí připravit na nástup do 

první třídy, je letos 7 a my doufáme, že si s námi svůj poslední školkový rok 

pořádně užijí. První dny byly pro mnohé děti ve znamení „oťukávání“. 

Seznamování probíhalo nejen s novými kamarády, ale také hračkami 

a školkovými pravidly. Za to nejdůležitější považujeme pusinkové pravidlo, 

které zní: „pusinku máme na hezká slova, nemluvíme sprostě, umíme 

pozdravit, poprosit i poděkovat, když jíme, tak nemluvíme, zbytečně nekřičíme 

a nehulákáme na sebe. Pevně věříme, že díky takovýmto pravidlům se nám 

spolu bude ve školce dobře dařit a užijeme si všechna dobrodružství, která 

nás čekají. 

A na co se společně můžeme těšit? 😊 

Kromě spousty her, tvoření, cvičení, zpívání a jiných radovánek nás již 

tradičně budou navštěvovat divadélko JÓJO. Také budeme vystupovat na 

akcích pořádaných OÚ Rychnov na Moravě, nebo chceme i nadále 



 

14 

spolupracovat se ZŠ a MŠ Třebařov. Děti také letos budou moci spolupracovat 

s logopedkou a dalšími odbornými pracovišti.  

Všechny plánované akce budou vždy zveřejněny na nástěnce. Nově letos 

zavádíme také aplikaci NAŠE MŠ, kterou si rodiče mohou stáhnout do svých 

mobilních telefonů. Zde se dozví témata každého nového týdne a budou si zde 

moci prohlédnout fotografie dění ve školce, nebo zde napsat případné 

omluvenky. Doufáme, že používáním této aplikace zlepšíme informovanost 

rodičů o dění ve školce a také naši vzájemnou komunikaci. I nadále budou 

maminkám a tatínkům k dispozici nástěnky v šatně naší školky, kde všechny 

informace také budou.  

Věříme, že letošní školní rok proběhne bez koronavirových a jiných komplikací 

a budeme si moci užívat všechny akce a aktivity, na které jsme byli zvyklí. 

Budeme se vám takto hlásit s novinkami a fotografiemi v každém vydání 

těchto listů. Závěrem vás chceme seznámit s nejbližšími akcemi, personálním 

obsazením a kontakty do MŠ. 

 

Akce 

Družstevní slavnosti v Žichlínku, logopedická depistáž, zimní fotografování, 

divadlo, slavnost světýlek, drakiáda,.. 

(termíny budou upřesněny) 

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 
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