prosinec 2015

Rychnovské listy

Novoroční přípitek a ohňostroj na návsi
Vážení spoluobčané,
první den současného roku jsme se sešli na návsi a jednalo se o příjemné
setkání. Protože se domnívám, že se lidé mají setkávat, rozhodl jsem se opět
uspořádat pro všechny občany společný přípitek na návsi. Srdečně Vás
všechny, bez rozdílu věku, zvu na novoroční přípitek. Bude to příležitost pro
setkání, budete se moci občerstvit, zazpívat si, připít si a potřást pravicí
s přáteli, sousedy a dalšími spoluobčany. Setkání se bude konat v pátek
1. ledna 2016 v 17:00 na návsi. Součástí setkání bude skromný ohňostroj
 tak dorazte včas.

Milan Hána
starosta obce

Informace z 8. zasedání zastupitelstva
Zasedání dne 14. listopadu se zúčastnilo 7 zastupitelů (omluveni Pospíšilová,
Pastýř) a 47 občanů.
Zpráva investičního výboru (MŠ, chodníky)
MŠ
Investiční výbor provedl kontrolu provedených prací, na které byla podána
žádost o navýšení příspěvku MŠ v roce 2015. Uvedené práce byly provedeny
a jejich úhrada byla zastupitelstvem odsouhlasena následujícím způsobem:
oprava bude uhrazena z rezervního fondu MŠ a současně obec navýší formou
příspěvku rezervní fond MŠ o 30 tis. Kč.
Chodníky
Investiční výbor byl zastupitelstvem pověřen k dozoru na stavbě chodníků
na návsi. Během provedených kontrol nebylo zjištěno žádné pochybení
a stavba byla provedena v souladu s projektem. Zastupitelstvo přijalo návrh
investičního výboru a schválilo přerušení prací v úseku od sochy u silnice
po vánoční strom. Tato část se vybuduje po úpravě projektu v jarních
měsících příštího roku. Upravený projekt bude počítat s chodníkem k jižní
bráně hřbitova.
Prodej pozemků
Zastupitelstvo schválilo uzavření 5 smluv o prodeji pozemků ve vlastnictví
obce o celkové výměře 2.418m 2 za celkovou cenu 16.926,- Kč
Rozpočtová změna
Byla schválena rozpočtová změna č.2/2015, kterou se navyšují příjmy obce o
3.664.940,- Kč a výdaje o 3.401.000,- Kč.
Představení technicko - ekonomické studie odkanalizování obce
Oslovený projektant podrobně rozebral studii a seznámil přítomné, z jakých
podkladů vycházel. Kompletní studie je k nahlédnutí na webu obce. Projektant
odpověděl na všechny položené otázky jak od občanů, tak od zastupitelů.
Otázky se týkaly převážně technických věcí kolem realizace likvidace
odpadních vod.
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Vklad majetku do DSO
Byl schválen vklad nově vybudovaného majetku vodovodu do svazku DSO
Moravskotřebovska v celkové částce 14.878,- Kč.
Dohoda o narovnání vlastnických vztahů
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh dohody o narovnání vlastnických
vztahů mezi obcí a manželi Černohousovými.

Informace z 9. zasedání zastupitelstva
Zasedání dne 21. listopadu se zúčastnilo 9 zastupitelů a 48 občanů.
Likvidace odpadních vod v obci
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu přípravou referenda o výstavbě tlakové
kanalizace v obci.
Stanovisko k podnikatelskému záměru
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s vybudováním pracoviště na ekologickou
likvidaci motorových vozidel v areálu f. ZOS, který je v blízkosti zástavby domů
čp. 132,134,135 a 208.

Informace z 10. zasedání zastupitelstva
Zasedání dne 16. prosince se zúčastnilo 8 zastupitelů (omluven Švehla)
a 14 občanů.
Rozpočet obce pro rok 2016
Byl schválen vyrovnaný rozpočet obce pro rok 2016, kdy jsou předpokládané
příjmy i výdaje ve výši 10.433.700,- Kč.
Smluvní vztahy
Pro rok 2016 byla schválena smlouva na svoz KO firmou TS Moravská
Třebová.
Rozpočtová změna
Úprava rozpočtu obce pro rok 2015. Přijetím RZ3 se navyšuje předpoklad
příjmů o 1.976.570,- Kč a výdajů ve výši 1.151.300,- Kč.
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Stanovení stočného pro rok 2016
Byla určena výše stočného pro bytový dům čp. 55 a pro nájemníky byt. domů
čp. 219 a 220 a subjekty napojené na ČOV ve výši 39,- Kč/m3.
Informace o výši vodného pro rok 2016
Předsedající seznámil přítomné s posledním jednání členů DSO Skupinového
vodovodu Moravskotřebovska, kde mimo jiné byla schválena cena vodného
pro rok 2016 a to ve výši 42,40 Kč/m 3 vč. DPH.
Výše poplatků pro rok 2016
Pro rok 2016 zůstává stejná výše poplatků za psa a komunální odpad jako
v roce 2015.
Cena palivového dřeva pro rok 2016
Pro rok 2016 se zvyšuje cena palivového dřeva prodávaného obcí o 50,- Kč/m3
na 1.100,- Kč u dřeva měkkého a 1.600,- Kč u dřeva tvrdého. Cena je za
jeden přívěs malotraktoru cca 2,2 m3 včetně dopravy a DPH.
Přecenění pozemků ve vlastnictví obce reálnou hodnotou
Zastupitelstvo svým rozhodnutím přecenilo pozemky ve vlastnictví obce
reálnou hodnotou, pozemky budou účetně přeceněny k 31. 12. 2015.
Vyhlášení místního referenda
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě v souladu s ustanovením § 14 zákona
č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, vyhlašuje na území obce místní referendum o otázce:
„Souhlasím s tím, aby obec Rychnov na Moravě realizovala výstavbu tlakové
kanalizace v obci“.
Termín konání místního referenda je stanoven na sobotu 20. února 2016 v
době od 9:00 do 21:00 hod.
Místní referendum se zastupitelstvo obce rozhodlo vyhlásit z důvodu
závažnosti tohoto rozhodnutí, vzhledem k vysoké nákladovosti realizace
projektu.
Náklady spojené s provedením místního referenda byly odhadnuty ve výši
4.000,- Kč.
Náklady spojené s realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu byly
odhadnuty při odpovědi „ano“ ve výši 56 mil. Kč, zde je předpoklad získání
dotace až do výše 70%, při odpovědi „ne“ je předpokládaná výše nákladů
6 mil. Kč, tato částka by byla použita pro spolufinancování nákupu DČOV.
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Odměny členům komise nebudou vyplaceny žádné, komisi budou tvořit
členové zastupitelstva obce.
Změna nařízení vlády ČR
Od 1. ledna 2016 vstoupí v platnost nařízení vlády, které zvyšuje odměny
volených zástupcům cca o 3%. Vzhledem k této novelizaci nařízení vlády
zastupitelstvo schválilo zvýšení odměn u řadových zastupitelů o 30,Kč/měsíčně.

Bližší informace získáte přímou účastí na zasedání obecního zastupitelstva
nebo ze zápisu ze zasedání, který je zveřejněn na webu obce.

Informace z obecního úřadu
Změny provozních dob v období vánočních svátků
Obecní úřad: pro veřejnost bude otevřeno v pondělí 21. prosince 2015
v době od 8:00 do 12:00 a posledním dnem v tomto roce, kdy budete moci
navštívit náš úřad, bude pondělí 28. prosince 2015 a to v době od 8:00
do 12:00.
Knihovna: v tomto roce bude knihovna již zavřena a poprvé v novém roce ji
budete moci navštívit ve středu 6. ledna 2016.
Provozní doba místní pošty
Česká pošta informuje občany o provozu koncem roku 2015. Otevírací doba
bude následující:
Pondělí 21. 12. 2015
Úterý 22. 12. 2015
Středa 23. 12. 2015
Pondělí 28. 12. 2015
Úterý 29. 12. 2015
Středa 30. 12. 2015
čtvrtek 31. 12. 2015

8:00 - 11:00
13:00 - 16:00
8:00 - 11:00
8:00 - 11:00
13:00 - 16:00
8:00 - 11:00
zavřeno

Změna ordinace MUDr. Grepla
Ordinace MUDr. Grepla informuje své pacienty o provozu koncem roku 2015 a
začátkem roku 2016. Ordinační hodiny budou následující:
Středa 23. 12. 2015
Pondělí 28. 12. 2015
úterý 29. 12. 2015

7:30 - 10:00
8:00 - 11:00
8:00 - 11:00
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středa 30. 12. 2015
čtvrtek 31. 12. 2015

7:00 - 10:00
zavřeno

V novém roce bude ordinace ve Starém Městě otevřena:
5. 1. 2016 v době 13:00 – 16:00
7. 1. 2016 v době 13:00 – 16:00
zastupuje MUDr. Němcová
MUDr. Grepl - nová ordinační doba od 11. ledna 2016
Pondělí
7:00 - 12:00
Úterý
12:45 - 17:00 , 17:00 - 18:00 na objednání
Středa
6:00 - 7:00 odběr krve, 7:00 - 10:30, 10:30 - 12:30 prevence
Čtvrtek
12:45 - 16:00
Pátek
7:00 - 12:00
Upozorňujeme pacienty, že ve čtvrtek 14. ledna 2016 neordinujeme.
Prodejna Jednota
Čtvrtek 24. 12. 2015
Pátek 25. 12. 2015
Sobota 26. 12. 2015
Pondělí 28. 12. 2015
Úterý 28. 12. 2015
středa 30. 12. 2015
čtvrtek 31. 12. 2015
Pátek 1. 1. 2016
Sobota 2. 1. 2016

8:00 - 10:00
zavřeno
zavřeno
6:45 - 11:45
6:45 - 11:45
6:45 - 13:00
8:00 - 10:00
zavřeno
8:00 - 10:00

12:15 - 14:30
12:15 - 14:30

Svoz plastů a popelnic
Upozorňujeme občany, že v letošním roce bude poslední svoz plastů proveden
v pondělí 21. Prosince 2015 v ranních hodinách. Další svoz bude v novém roce
a to v pondělí 4. ledna 2016. V roce 2016 bude svoz plastů probíhat opět
každé pondělí.
Poslední vývoz popelnic v tomto roce bude ve středu 23. prosince 2015.
Po novém roce budou popelnice vyváženy každou lichou středu, první vývoz
v novém roce bude 6. ledna 2016. Kompletní termíny svozů pro celý rok tvoří
přílohu tohoto vydání RL.
Změna jízdního řádu autobusu
V příloze tohoto vydání RL naleznete nový jízdní řád autobusové dopravy
v naší obci.
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Informace z Římskokatolické farnosti
Betlémské světlo
Betlémské světlo bude 24. prosince 2015 k dispozici v kostele Sv. Mikuláše
a po obci se bude roznášet od 9:00 hod.
Bohoslužby v Rychnově na Moravě
Štědrý den - půlnoční mše ve čtvrtek 24. prosince od 22:00, slouží
P. K. Macků. Před mší od 21:30 srdečně zveme k poslechu vánočních písní
v podání Rychnovské scholy.
Boží hod vánoční - mše svatá v pátek 25. prosince od 9:30.
Svatý Štěpán - mše svatá v sobotu 26. prosince od 9:30
Nový rok - mše svatá v pátek 1. ledna od 9:30.
Tříkrálová sbírka
V sobotu 9. ledna 2016 proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka. Výtěžek sbírky
poputuje na účely oblastní charity v Moravské Třebové.

Pozvánka na akce v Hospodě na Hranici
24. prosince otevřeno 9:00 – 15:00
Pohodová nálada Štědrého dne, tak proč se nesejít v hospodě.
Zelná polévka - zdarma
Dršťková polévka - zdarma
Řízek (vepřový, kapr), bramborový salát - za symbolických 50,-Kč
26. prosince otevřeno od 15:00
Na Štěpána není pána a u nás i pro dámy.
Již tradiční losování o ceny.
Štěpánské speciality: hovězí TATARÁK a další
27. prosince otevřeno od 15:00
Již tradiční šipkový turnaj tentokrát o den déle. 
Startovné na šipkový turnaj je 20,- Kč.
Doporučujeme rezervaci místa, tento den mají v hospodě přednost účastníci
šipkového turnaje.
31. prosince otevřeno od 17:00
Rozloučení se starým rokem a přivítání nového.
Žádný vstupní poplatek, čeká Vás hodně pití, dostatek jídla, ale hlavně dobrá
nálada.
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650 let obce - čtvrté nahlédnutí do kroniky
Rok 1802
Stará školní budova, postavena v r. 1701, byla zbořena s výjimkou chlévů a
stodoly a za působení učitele Antona Matzeka byla v r. 1802 postavena
budova nová. Na škole byl nápis "Eine Wohnung zur Unerwachsenen
gewidmet". Ve velkých písmenech a textu byl skryt letopočet 1802
(chronogram).
Rok 1804
Je zachována podrobná zpráva učitele Antona Matzeka o situaci ve škole, o
počtu dětí v obci (180 chlapců, 164 děvčat schopných vyučování), z nichž
chodilo do školy pouze 106. Dopoledne chodila do školy první třída, odpoledne
druhá.
Rok 1805
V prosinci tohoto roku uložil francouzský generál městu a panství Moravská
Třebová odvádět jeho vojskům denně 1647 pecnů chleba, 618 měřic ovsa,
618 centů sena, 390 otepí slámy a dávat k dispozici 5 povozů. Z toho musela
obec Rychnov odvádět příslušný díl.
Rok 1809
Rychnovská fara musela odvést vojskům rakouského generála Bellegarda,
usídlenému v Mor. Třebové a v okolních dědinách, na státní vydání, 38 marek
a 37 lotů (150 gramů) stříbra.
Rok 1813
Za válek napoleonských a předtím za války s Pruskem se ukázal velký význam
dobrých silnic. Proto se přikročilo v tomto roce ke stavbě silnice Mor. Třebová
- Hřebeč. Obce v okruhu 2 mil (něm. míle = 7,5 km) musely přispívat na jejím
budování. Rychnov musel dodávat 8 dvouspřežních povozů, k tomu na práci 3
chalupníky (Sätler), 20 domkařů, 111 malých domkařů, 49 majitelů usedlostí a
94 ostatních osadníků. Tato pracovní skupina měla za úkol přivézt 250
kubických sáhů kamene a upravit úsek silnice v délce 256 sáhů, t.j. bezmála
500 metrů. V tomto roce je zaznamenáno, že v Rychnově bylo 139 dětí, které
byly dorostlé pro návštěvu školy, že však jich do vyučování chodilo jen 80.
Oproti tomu se dovídáme, že v té době bylo zavedeno nedělní vyučování pro
dospělé. Tohoto druhu vyučování se zúčastňovalo 50 pacholků a 60
služebných žen.
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Rok 1818
Ze školní kroniky vychází najevo, že rychnovská škola měla název "triviální"
(vyučovalo se třem hlavním předmětům) a že sem docházely i děti
z Mladějova. Tam školu neměli. Teprve později tam začal vyučovat "podučitel"
v soukromém domě. Škola tam byla postavena v r. 1820. Je to nyní dům
čp. 124, který se nazývá "stará škola". Nová mladějovská škola byla
vybudována v letech 1875-1877. Dokončena byla silnice spojující Mor.
Třebovou s Lanškrounem, což znamenalo pro Rychnovské velkou výhodu.
Silnice vedla až k zemské hranici.
Rok 1827
Hřbitov u kostela byl rozšířen.
Rok 1845
Dokončeno bylo budování dráhy spojující Olomouc s Českou Třebovou.
Doprava byla zahájena 1. září.
Rok 1848
Po revolučních událostech v Rakousko-Uherské monarchii došlo ke zrušení
poddanství venkovského lidu a k přeměně státu na konstituční monarchii, dále
ke zrušení místních vrchností, k úplnému zrušení robot a ke zřízení okresních
úřadů (hejtmanství), dále soudů a v obcích obecních zastupitelstev, v jejichž
čele stáli volení starostové.
Rok 1855
V zemi vypukla cholera. Celý náš kraj byl postižen. V Rychnově sklátila do
hrobu 66 lidí. Vymřely celé rodiny. Tak na příklad v domě čp. 7 zemřeli během
jednoho dne (7.8.1855) 53 letý sedlák Florian Fischer, 25 letý syn, 17 letá
dcera, 15 letý syn a 13 letá dcera.
Rok 1862
Vyhořelo staré rychtářství s výjimkou obytných budov. Shořelé hospodářské
budovy nebyly již obnovovány. Zato byly v příštím roce 1863 postaveny
budovy nového rychtářství. Jsou to dnešní popisná čísla 215 a 222.
Rok 1857
Školní budova měla čp. 174. V tomto roce bylo dětí s povinnou školní
docházkou 220 (98 chlapců a 122 děvčat). Název školy zněl "farní škola" a
jejím patronem byl majitel panství, "Jeho Jasnost Alois z Liechtensteinů".
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Rok 1866
Sotva byly zahojeny rány z válek napoleonských, již se objevila válka pruskorakouská v r. 1866. Pro náš kraj to začalo pochodem rakouského vojska do
Čech. Brzy následoval zmatený ústup po prohrané bitvě u Hradce Králové.
Tehdy všechny obce našeho kraje poznaly, co znamená hostit domácí i cizí
armády. V červenci přijel hlavní pruský stan do Svitav a vojska se rozložila po
vesnicích. Prušáci způsobili Rychnovským mnohá utrpení, útisk a hmotné
ztráty. Dne 8. června 1866 přijel do Rychnova prapor rakouských polních
myslivců č. 11 pod vedením plukovníka Friedricha von Schwab. Po
několikadenním pobytu odpochodovali. Poražená rakouská armáda dorazila do
Rychnova 5.7.1866 v zuboženém stavu. Vojáci byli roztrhaní, umazaní,
částečně beze zbraně, bez zásob a bez peněz. Prušáci je pronásledovali. Do
Rychnova dorazily 8.7.1866 prušácké jezdecké hlídky, za nimi pruská jízda: 1
důstojník a 26 jezdců. V těchto dnech prosili zástupcové města Mor. Třebové
sousední obce o pomoc při zásobování vojska, protože městské zásoby byly
vyčerpány. Rychnovští tehdy pomohli měšťanům zmírnit nouzi. Před těmito
událostmi stával bochník chleba 12 krejcarů a pak pojednou 1 zlatý. Rekvisice
poživatin a dalších potřeb pro pruskou armádu, provedené v Rychnově, byly
oceněny na 9000 zlatých.
Po skončené prusko-rakouské válce se dostavila v zemi cholera. V Rychnově ji
padlo za oběť 16 lidí. Objevil se i tyfus, který si vyžádal životy 5 lidí. V obci
bylo konstatováno i několik případu syfilidy.

Sloupek starosty
Vážení spoluobčané,
je zde konec roku, který byl plný oslav výročí obce, byl to rok, kdy jsme na
návsi vybudovali první chodníky v obci. Jde o první rok nového zastupitelstva
obce. V tomto roce bylo v obci opět hodně věcí provedeno, mj. tradiční údržby
místních komunikací, budování cest pro zpřístupnění obecních lesů,
pokračovalo se na zlepšení areálu koupaliště, byla rozšířena síť veřejného
osvětlení atd. Samozřejmě ne vše šlo tak hladce, jak jsme si představovali, ale
vše naplánované se realizovalo v odpovídajícím duchu. Největší komplikací při
správě obce byla změna hlavní účetní obce, kdy v době dlouhodobé pracovní
neschopnosti účetní, bylo nutné provizorní řešení zajištěné externími
pracovníky. Situace se dostala až do stádia, že účetní obce požádala o
ukončení pracovního poměru a proto bylo nutné vypsání výběrového řízení na
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tuto pozici. Nová účetní obce byla vybrána a svoji práci začala vykonávat od
srpna tohoto roku. Hlavní komplikací při práci zaměstnanců obce, starosty
obce i pracovníků OÚ, byl aktivní občan naší obce M. K., díky kterému jsme
byli nuceni podávat vysvětlení různým institucím a ministerstvům, ale i tento
tlak jsme zvládli a jedeme dál. Situace mi připomíná jednání parlamentu, kde
mají také věčného rejpala, stěžovatele, potížistu a zdatného řečníka s iniciály
M. K., při tomto srovnání se pousměji a konstatuji, že každá obec má svého
Miroslava Kalouska.
V letošním roce byla zavedena povinnost obce umožnit občanům uložení bio
odpadu zvaného systémem BRKO, zde patří díky všem těm, kdo kontejnery
využívají.
Dovolte mi poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravách kulturních akcí
tohoto roku, děkuji i vám občanům naší obce za vaši účast na těchto akcích.
Tolik v kostce asi vše v ohlédnutí za tímto rokem, dále se budu zabývat rokem
příštím.
Rok 2016 bude pro obec přeci jen zvláštním, ona zvláštnost bude spočívat
v konání referenda v obci. Toto referendum bude prvním v obci a jeho
otázkou bude výstavba tlakové kanalizace v obci. Jde o velmi zásadní otázku
pro dění v obci pro příští roky, proto žádám občany oprávněné zúčastnit se
referenda, aby svoje oprávnění proměnili ve skutečnou účast a rozhodli tak
svým hlasem o tom zda se v obci bude stavět tlaková kanalizace. Referendum
se bude konat 20. února a do doby konání budou probíhat diskuze na toto
téma jak odborné tak neodborné.
Rozpočet obce pro příští rok byl sestaven jako vyrovnaný, avšak počítá
s nespecifikovanou rezervou, v rozpočtu je počítáno mj. s dokončením
chodníků na návsi, dalšímu rozšíření VO, nákupem vybavení školní jídelny,
úpravou lesních cest, aj. Věřím, že všechny plánované akce budou realizovány
ke spokojenosti občanů naší obce.
Jestliže ten uplynulý rok byl plný kulturních akcí, ani ten příští nebude příliš
pozadu. Připravíme pro vás tradiční akce a snad i areál koupaliště.
Hodně zdraví a úspěchů všem do nového roku přeji.
Milan Hána
starosta obce
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Nabídka služeb občanům
Mulčování malotraktorem

150,-/hod

Štěpkování větví

150,-/hod

Práce s křovinořezem

150,-/hod

Práce s motorovou pilou

150,-/hod

Práce s motorovou sekačkou

150,-/hod

Práce tlakovým čističem

150,-/hod

Přibližování navijákem

150,-/hod

Doprava materiálu na vleku malotraktoru

150,-/hod

Stříhání živých plotů

150,-/hod

Broušení řetězů motorových pil

30,-/kus

Broušení zahradního nářadí

20,-/kus

Veškeré služby provádí pracovníci obce a je nutno je objednat na obecním
úřadě. 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.

Obec Rychnov na Moravě
Rychnov na Moravě č. p. 63, 569 34
tel: 461 100 455,info@rychnovnm.cz
www.rychnovnm.cz
Úřední hodiny
Po, St: 8:00-11:30 12:30-17:00
Redakční rada
Josef Henzl, Milan Hána, Petr Švehla
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