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Informace z 21. zasedání zastupitelstva
Zasedání konaného dne 2. října se zúčastnilo 6 zastupitelů (omluveni
B. Pospíšilová, K. Pastýř, P. Knoblich, P. Švehla omluvený pozdní příchod
v 18:25) a 8 občanů.
Prodej obecních pozemků
Schválen byl prodej pozemku p.č. 4205, tento pozemek je určen pro výstavbu
RD. Kupujícím je M. Křivohlávková z Lanškrouna.
Dalším schváleným prodejem je pozemek st. 209, jde o pozemek zastavěný
stavbou a schválen byl prodej vlastníkovy budovy. Vlastníkem budovy je
A. Dostálová z České Třebové.
Vklad majetku do DSO SV Moravskotřebovska
Byl sválen vklad nově vybudovaných vodovodních přípojek k domům čp. 138
a 196. Hodnota vkládaného majetku je 13 653 Kč bez DPH.
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Informace z 22. zasedání zastupitelstva
Zasedání konaného dne 6. listopadu se zúčastnilo 8 zastupitelů (omluvena
H. Šmídová, B. Pospíšilová omluvený pozdní příchod v 18:30) a 13 občanů.
Prodej a nákup pozemků
Zastupitelstvo schválilo nákup pozemku pro výstavbu RD p. č. 2034/9
a pozemku p. č. 671/4, který je vhodný pro plánování výstavby chodníků.
Dále byl schválen prodej pozemků, které obec vyhodnotila jako nepotřebné
a nabídla je současným uživatelům. Byl schválen prodej pozemků p. č. 485,
4140, 4200, 4171, 1030/5, 4178, 4269, 4217, 4193, 5636,5639, 4195, 4197,
4230, 4215, 4172, 4201, 4165 a 4101.
Rozpočtová změna
Byla schválena změna rozpočtu RZ 4/2017, navýšení příjmů o 1 484 060 Kč
a navýšení výdajů o 1 452 040 Kč. Příjmy i výdaje jsou upravovány dle
skutečně vynaložených financí a ve změně jsou započítány i očekávané příjmy
a výdaje.
Příprava rozpočtu obce pro rok 2018
Byl předložen a nenamítán časový plán přípravy rozpočtu obce pro rok 2018:







Do 19. listopadu - podání žádosti do rozpočtu,
20. – 22. listopadu - sestavení návrhu rozpočtu,
22. listopadu - odeslání návrhu rozpočtu obce zastupitelům,
29. listopadu - pracovní schůzka zastupitelstva k návrhu rozpočtu,
1. prosince - zveřejnění návrhu rozpočtu,
18. prosince - zasedání zastupitelstva obce, předpokládané schválení
rozpočtu obce.

Nový územní plán obce
Zastupitelstvo obce schválilo pořízení nového územního plánu obce.
Různé
Předsedající sdělil, že bude i nadále pracováno na majetkoprávním vypořádání
pozemků, přičemž je počítáno s nutností vypracování GP. Bude se jednat
o pozemky pro prodej i nákup.
Dále sdělil, že bude vytyčeno několik obecních pozemků, kde dochází
k nejasnostem se sousedními vlastníky, jedná se především o přístupy
do obecních lesů a pozemky obce v intravilánu.
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Pokračováno je na instalaci závor do lesních komplexů vlastněných obcí.
Starostovi obce byl předán protokol o provedených prohlídkách mostních
konstrukcí. S výsledkem kontrol se bude pracovat při tvorbě rozpočtu pro další
roky a dle doporučení se budou provádět běžné údržby mostů.

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

Informace z obecního úřadu
Vyplácení jízdného
Připomínáme rodičům dětí školou povinných, kteří si ještě nevyzvedli jízdné
za období leden až červen 2017, že si ho můžou v kanceláři OÚ stále
vyzvednout.
Změna ordinace ambulance MUDr. Grepla
Informujeme občany o tom, že v níže uvedené dny pan doktor neordinuje:
Čtvrtek 9., pátek 10., čtvrtek 16. a pátek 24. listopadu.
Poplatky za KO a psa
Vyzýváme občany, kteří doposud neuhradili poplatek za KO či psa ať tak učiní
neprodleně. Splatnost poplatků byla do 30. září.
Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR v naši obci
Volební účast v naší obci byla 48.8 % oprávněných voličů, odevzdáno bylo
241 platných hlasů. ANO 2011- získalo 91 hlasů, SPD T. Okamura - získalo
28 hlasů, ČSSD - získala 27 hlasů, shodně 19 hlasů získali Česká pirátská
strana a KDU-ČSL, KSČM - 18 hlasů, STAN - 14 hlasů, ODS - 8 hlasů, TOP 09 6 hlasů, Strana svobodných občanů - 4 hlasy, ROZUMNÍ - 3 hlasy, Strana
zelených - 2 hlasy a po 1 hlasu Cesta odpovědné společnosti a Sportovci.
Děkujeme všem, kteří si cestu k volební urně našli, a do budoucna si přejeme
větší volební účast. Další možnost bude mít v lednu při volbě prezidenta
republiky.
Zákaz kácení smrkového a borového porostu
Ministerstvo vnitra vydalo veřejnou vyhlášku - návrh opatření obecné povahy.
Opatření obecné povahy:
1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního
zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních
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porostech dřevin rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.)
a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých,
b) zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření.
2. Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních
parků a na lesy v jejich ochranných pásmech, a dále na těžby mimořádné.
3. Nařízení uvedené v odstavci 1 písm. a) platí do 31. prosince 2017, nařízení
uvedené v odstavci 1 písm. b) platí do 31. března 2018.
4. Toto opatření obecné povahy je závazné ode dne nabytí jeho
účinnosti.(14. 09. 2017)
Podání daňovým k dani z nemovitosti
Vzhledem k digitalizaci, které proběhla v naší obci, je de facto každý vlastník
povinen podat nové přiznání k dani z nemovitých věcí. Toto přiznání se
podává v lednu, údaje uvedené v přiznání musí korespondovat s evidencí
v katastru nemovitostí k 1. 1. kalendářního roku kdy se přiznání podává.
Abychom občanům alespoň trochu usnadnili tuto jejich povinnost, zajistili jsme
tiskopis daňového přiznání, který si můžete vyzvednout na OÚ a pokud budete
mít zájem, pomůžeme vám se základním vyplněním přiznání a můžeme vám
bezplatně poskytnout informativní výpis z LV. Na Finanční úřad v Moravské
Třebové se s přiznáním můžete dostavit v lednu - pondělí a středa. Vzhledem
k aktuálnosti dat doporučujeme návštěvu FÚ od 8. ledna.
Stolní kalendář obce pro rok 2018
Obec i pro příští rok připravuje čtrnáctidenní stolní kalendář s fotografiemi
z obce, plánem svozu odpadů a vyznačením plánovaných kulturních akcí
pro rok 2018. Předpokládáme, že kalendář bude v prodeji od počátku
prosince, o jeho prodeji budete informováni prostřednictvím rozhlasu, mobilní
aplikace i webu a facebooku obce. Cena kalendáře bude 95 Kč a je možné si
jej předem zamluvit.
Novela zákona o pohřebnictví
Dne 1. září 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví, která přináší několik změn. Například:



provozovatel pohřební služby musí vydat vystaviteli (objednateli)
pohřbu doklad o pohřbení,
k uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je nutné předložit List o
prohlídce zemřelého,
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rakve mají být vyráběny spíše z měkkého dřeva (urychlení zetlení
ostatků),
dále je v občanském zákoníku upraven postup k opuštěnosti majetku:
pokud nájemce nevykonává vlastnické právo k hrobovému zařízení
(např. pomník, náhrobek, rám, krycí deska, stéla nebo jiná ozdoba
hrobu = movité věci) po dobu tří let, má se za to, že ho opustil (dle
§ 1050); v případě nemovité věci činí lhůta 10 let.

Od Nového roku bude platit nový Řád veřejného pohřebiště, podle kterého:











je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky = se
zpopelněnými lidskými ostatky může nájemce manipulovat a ukládat
je na pohřebišti pouze s vědomím provozovatele (obce),
se zpopelněné i nezpopelněné lidské ostatky po zániku nájmu
ponechají na dosavadním místě; při nájmu hrobového místa novým
nájemcem budou ostatky uloženy pod úroveň dna hrobu,
vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a
zdržovat se zde pouze se souhlasem provozovatele; chodci mají
vždy přednost před vozidly; není dovoleno parkovat vozidla u
hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel,
je vstup na rozptylovou loučku veřejnosti mimo vyhrazená místa
zakázán,
provozovatel pohřební služby smí na pohřebišti ukládat lidské
pozůstatky a ostatky pouze po předchozím obeznámení provozovatele
pohřebiště (obce),
a další.

Řád veřejného pohřebiště je dostupný k nahlédnutí na obecním úřadě, na
webových stránkách obce a na vývěsce na hřbitově.
Dále chceme upozornit na kamenické firmy – nedůvěřujte těm, které nemají
na svých propagačních materiálech (letácích apod.) uveden název firmy
a IČO! Ve většině případů se jedná o podvodníky.
Doba zpřístupnění pohřebiště
leden, únor, listopad a prosinec
březen, říjen
duben až září
v den Památky zesnulých,
vč. předcházející soboty a neděle

7 – 17 hod
7 – 19 hod
7 – 20 hod
7 – 20 hod
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Kronika poosmé
Rok 1930
Zjara 1930 byl uskutečněn značný pokrok v tom směru, že do obce byl
zaveden elektrický proud a že staré petrolejové lampy byly nahrazeny jasně
svítícími žárovkami. Největší radost z toho měli učitelé a děti v měšťanské
škole.
Obec si vypůjčila na provedení elektrifikace od Pensijního ústavu v Praze
465 000 Kč.
Rok 1931
Mlékárenské družstvo v Rychnově zřizuje pro potřebu mlékárny vodovod, aby
získalo do provozu zdravotně nezávadnou vodu. Bylo použito pramenů,
vyvěrajících na louce par.čís. 2575, odkud je voda přiváděna samospádem
potrubím. Délka potrubí měří 718 m.
Kostelní konkurenční výbor žádá okresní úřad o povolení postavit v lese
na Rychnovském kopci poutnickou kapli.
Obec žádá ministerstvo školství o státní příspěvek na stavbu budovy
pro měšťanskou školu. Žádosti není vyhověno s odůvodněním, že příslušná
položka státního rozpočtu je vyčerpána.
Z obecních voleb tohoto roku je zaznamenán výsledek. Odevzdáno bylo 744
platných hlasů, z nichž obdrželi:
1. Deutsche Nationalsozialistische Arbeitpartei
(vedou ji dělníci, řemeslníci a učitel)

111 hlasů

2. Detsche christliche Volkspartei
(vedou ji zemědělci a přidružení)

206 hlasů

3. Bund der Landwirte a Partei des christlich deutschen
Landvolkes

176 hlasů

4. Deutsche Gewerbepartei (vedou živnostníci)

125 hlasů

5. Häusler und Arbeiter (vedou domkaři a dělníci)

46 hlasů

6. Sudetendeutscher Landbund (vedou zemědělci a učitel)

80 hlasů
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Z voleb vzešlo představenstvo obce: starosta Franz Dworschak, náměstek
starosty Alios Richter, Franz Hübl čp.154, člen rady, Ferdinand Grolig čp.14,
člen rady, Ferdinand Wolf, člen rady, Johann Seidl (živnostník), člen rady.
V roce 1931 se počala projevovat ve světovém hospodářství krize, která
v následujících letech postihla i náš stát. Bylo vyrobeno nadměrné množství
spotřebního zboží, na které nebylo dostatečného odbytu.
Rok 1932 a 1935
V těchto letech trýznila pracující vrstvy obyvatel nezaměstnanost. Byl to
nezdravý zjev ve světě kapitalistickém. Dělníci trpěli nezaměstnaností
a zemědělci velkým poklesem cen jejich výrobků, při čemž ceny denních
potřeb zůstávaly nezměněny. Tak například v r. 1929 dostávali za 1 kg živé
váhy hovězího dobytka 8 Kč a v roce 1931 již jen 3 Kč.
V r. 1932 činil počet nezaměstnaných osob v okrese moravskotřebovském
2 069. V celém státě bylo nezaměstnaných:
V
V
V
V

roce
roce
roce
roce

1929
1930
1931
1932

přes 30 000 osob
150 000 osob
370 000 osob
600 000 osob

Krize vyvrcholila v roce 1933. Mzdy zaměstnaných dělníků byly stále
snižovány. Také platy úředníků byly sníženy o 10 až 15%.
V Rychnově jako obci zemědělské nebyla u dělníků nezaměstnanost
pociťována tak bolestně jako ve městech, protože v zemědělství bylo vždy
dost práce, za kterou obdržel dělník alespoň jídlo.
Ke zmírnění nouze nezaměstnaných osob byla zavedena státní vyživovací akce
a vypláceny byly podpory v nezaměstnanosti. To však stačilo jen na nuznou
obživu. V rámci vyživovací akce přicházely do obce z okresního úřadu poukazy
na bezplatný příděl chleba pro nezaměstnané a omezeně pracující. Průměrně
docházelo na jednu dekádu 20 až 30 poukázek na bochníky chleba.
V této tíživé době nezaměstnanosti se obec ucházela o příděl peněz ze státní
pokladny na nouzové produktivní práce. Podala žádost ministerstvu sociální
péče a ministerstvu zemědělství o schválení melioračních prací. Šlo
o regulování potoků v obci, aby se předešlo škodám při jejich rozvodňování.
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Také kostelní konkurenční výbor navrhuje obecnímu představitelstvu rozšíření
hřbitova asi o 300 m2.
Hospodářská krize se po roce 1933 poněkud zmírňovala, zcela zažehnána však
nebyla ještě ani v r. 1935. Státní vyživovací akce a podpory v nezaměstnanosti
pokračovaly ještě tento rok. Do obce docházely poukazy na chléb. Průměrně
za měsíc bylo přidělováno poukazů na 100 až 120 bochníků chleba. V zimě
obdržel každý nezaměstnaný 1 kg tuku a něco mouky (5 až 10 kg).
Přírodní zjevy
V období vánoc 1932 a ledna 1933 vytvořila se v přírodě tak silná vrstva
jinovatky, jaké nebylo pamětníka. Stromy a ploty tvořily jakoby srostlou masu
ze sněhu a ledu, pod kterou se stromy ohýbaly a lámaly. Velké škody byly
způsobeny v lesích, v sadech a na telefonním vedení.
V roce 1933 překvapila zemědělce myší pohroma. V důsledku předcházejícího
sucha se na podzim objevilo nebývalé množství polních myší. Půda při povrchu
byla nesčíslným množstvím chodbiček doslova provrtána a myši ničily vše, co
se dalo ohlodat, od kořenů rostlin až po řepu a brambory. Praví se v zápisech,
že v podvečer se pole myšmi jen hemžilo. V každé řepě prý seděla myš jako
ve svém domku a vyžírala její vnitřek, takže pak zůstala na poli jen okousaná
nať a vnější slupka řepy. Přes nastalé velké škody dostávali zemědělci za
1q brambor jen 15 až 20 Kč.
V roce 1934 je zaznamenána nebývalá úroda hub. V září bylo deštivo a teplo,
což mělo za následek, že v lesích rostlo tolik hub, že to nikdo nepamatoval.
Rostly v tak velkém množství, že někde bylo lze najít pospolu až 100 hřibů
ve všech velikostech. Houbaři přinášeli z lesa centy hub, že je nestačili
zpracovat ani prodat.
V roce 1935 byl první květen nejchladnějším dnem tohoto data za posledních
150 let. Místo očekávaného oteplení začalo silně sněžit. V noci mrzlo a vál
severní vítr. Na stromech a keřích pomrzly svěží květy, nejvíce třešně.

Kulturní akce
17. listopadu – Lampionový průvod – start v MŠ
Průvod bude vycházet ze dvora MŠ v 17:00 hod. a končit bude u hospody, kde
si každý účastník opeče párek a dostane čaj.
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2. prosince – Rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou
Podrobnosti budou zveřejněny, s jistotou lze říci, že bude opět otevřeno
Rychnovské peklo i nebeská komnata.
9. prosince – Adventní koncert – tělocvična
od 17:00, bližší informace budou upřesněny na plakátu.
13. prosince - Česko zpívá koledy - na návsi
Již počtvrté si společně zazpíváme vánoční koledy s regionálním deníkem,
zahájení v 18:00 hod. na návsi. V průběhu tohoto setkání na návsi bude
otevřeno Rychnovské peklo i nebeská komnata, tentokrát bez nadpřirozených
bytostí.

Sloupek starosty
Vážení spoluobčané,
pomalu a jistě nám končí rok a tak nastal čas připravovat se na ten
následující. Hlavním úkolem zastupitelstva je schválení rozpočtu obce
pro příslušný rok a proto najdete v části zpráv ze zasedání harmonogram
tvorby rozpočtu obce pro rok 2018. Příští rok je z pohledu zastupitelstva obce
volebním a to přináší drobné strasti do práce, ale i co se týká sestavení
rozpočtu. Kromě běžných tzv. mandatorních výdajů obce, bude nutné počítat
i s ukončením mandátu zastupitelstva a s tím spojených výdajů. I přes tuto
skutečnost věřím, že se do rozpočtu vejde vše podstatné a budeme moci
realizovat, to co zastupitelstvo svým rozhodnutím podpoří. Prosím občany, aby
se zapojili do tvorby rozpočtu a tím i do dění ve své obci. Do 19. listopadu
budeme na OÚ či e-mailu obce přijímat návrhy a požadavky na rozpočet obce
pro rok příští, ale třeba i pro roky následující. Každý takto doručený návrh
bude předložen zastupitelstvu, které jej zváží. Zastupitelstvo obce je sice
politickým uskupením, ale rozhodně nefunguje tak, jak se prezentuje politika
nejvyšších pater. Nemůžeme vám slíbit nereálné, ale můžeme společně svoji
obec vylepšovat.
Příští rok bude hned od jeho začátku plný plánů a projektování. Obec bude
prostřednictvím Ing. Pravce připravovat dokumentaci pro tlakovou kanalizaci,
dále bude projektována oprava bývalé Rychty (v letošním roce dojde k výběru
projektanta), bude pokračováno s dokumentací k mostním konstrukcím a s tím
spojená pasportizace místních komunikací a dopravního značení, je
předpokládáno projektování chodníků. Zastupitelstvo schválilo pořízení nového
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územního plánu obce, což je dokumentace dlouhodobá a důležitá z pohledu
rozvoje obce. SPÚ zahájilo práce pro zahájení realizace komplexních
pozemkových úprav. Toto vše by mělo startovat hned od ledna, respektive již
je rozjeto. Prosím vás tedy hlavně u tvorby územního plánu o aktivní přístup,
postup tvorby ÚP bude ještě zveřejněn, ale již nyní si můžete připravovat své
požadavky a nápady. Územní plán řeší hlavně intravilán obce, zastavitelnost
území a jeho celkové využití.
Dost bylo práce, pojďme se věnovat zábavě. V rubrice kulturní akce je rozpis
plánovaných akcí pro konec tohoto roku, ale i přesto se jim budu trochu
věnovat. V listopadu nás čeká lampionový průvod, kterým se tak trochu
loučíme s podzimem a připravujeme na příchod zimy. Hned první adventní
víkend jsme pro vás připravili již tradiční rozsvícení vánočního stromu na návsi
spojené s mikulášskou nadílkou a otevřením Rychnovského pekla. Tato akce
se dostává do povědomí široké veřejnosti a jsme za to rádi. Nicméně hlavní
skupinou jsou místní občané a budeme moc rádi, když vás přijde co nejvíc.
Pro letošní rok jsme pro vás připravili zase nějaké novinky, nebudu
prozrazovat podrobnosti, ale jedna věc je hodně důležitá tak ji představím
s předstihem. Všichni víme, že naše peklo má omezenou kapacitu, a protože
se Lucifer věnuje poctivě každému, kdo před jeho oltář hříchu předstoupí,
bude peklo průchozí. Což znamená, že jednou stranou do pekla vejdete a
na druhé straně vás peklo vrátí na zem. Od této novinky si slibujeme rychlejší
odbavení všech zájemců o prohlídku pekla. Sledujte facebook obce, kde bude
video-pozvánka a možná prozradíme něco z další novinky. Pokud nás peklo
zcela nepohltí tak hned týden nato si budeme moci poslechnout, ale třeba
i zazpívat vánoční písně v tělocvičně. Již počtvrté se naše obec připojila
do projektu regionálního deníku, Česko zpívá koledy. Sejdeme se na návsi,
kde si společně zazpíváme ty nejznámější vánoční koledy, dáme svařák
a probereme, jak to u koho letos bude s tím ježíškem.
Přeji všem pěkný zbytek podzimu i klidný příchod zimy, pokud budete mít čas
a chuť přijďte na poslední zasedání tohoto roku, které se bude konat
v pondělí 18. prosince od 18:00 hod. a po ukončení zasedání bude již tradičně
připraveno malé pohoštění pro všechny.
Milan Hána
starosta obce
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Zprávy o činnosti klubů a spolků v obci
SK stolní tenis Rychnov na Moravě - Mladějov
Rádi bychom občanům Rychnova krátce představili náš sportovní klub. Jak
název napovídá, naším sportem číslo jedna je stolní tenis, který jsme dlouho
hráli mezi sebou na amatérské úrovni. To nás ale přestalo uspokojovat a
s našimi vzrůstajícími „herními kvalitami“ a posíleným sebevědomím jsme se
rozhodli přihlásit do regulérní soutěže. Jedná se o regionální přebor
svitavského okresu, který hraje celkem 12 mužstev systémem každý s každým
doma/venku. Celkem se nás našlo 6 odvážných, kteří do toho šli: Halačka
Jaromír, Haškovec Karel, Liška Filip -všichni Mladějov na Moravě,
Makyňa Marian, Paterna Jiří oba Rychnov na Moravě a jedinou zahraniční
posilou je Mažári Peter - Lanškroun/SK.
Po tomto krátkém představení bychom rádi srdečně pozvali všechny milovníky
sportu (zvláště toho stolnotenisového) na naše domácí zápasy, které se konají
v bývalé tělocvičně v níže uvedených datech. Při každém zápase bude
zajištěno drobné občerstvení a bude připraven stůl pro veřejnost, na kterém si
budete moci vyzkoušet své herní schopnosti. Pokud byste chtěli hrát více, je
možnost přijít na náš „trénink“, který je každý čtvrtek od 18:00 na stejném
místě. Prosím přijděte nás podpořit - naše cíle jsou pro letošní sezónu vysoké NESKONČIT POSLEDNÍ.
Domácí zápasy v sezóně 2017/2018
Datum

Čas

Soupeř

Čas

Soupeř

11. 11.

9:00

TJ Vidlatá Seč B

12:00

TJ Sokol Morašice

16. 12.

9:00

TJ Spartak Polička B

12:00

TJ Spartak Polička A

7. 1.

9:00

TJ Slovan Moravská
Třebová B

20. 1.

9:00

TJ Svitavy B

12:00

TJ Slovan Moravská Třebová C

10. 2.

9:00

TJ Jiskra Litomyšl C

12:00

TJ Sokol Němčice

3. 3.

9:00

TJ Sokol Korouhev

12:00

TJ Spartak Polička C

Více informací na facebookových stránkách Rychnovsko-Mladějovský pinec.
Za SK stolní tenis Rychnov na Moravě - Mladějov, Karel Haškovec
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Stáj 2M z.s.
Od 8. srpna je v naší obci oficiálně zapsán spolek
Stáj 2M z.s, IČO: 06282377. Naším účelem je,
mimo jiné, sdružovat členy se zájmem o sportovní
a rekreační jízdu na koni, podporovat smysluplné
trávení volného času v přírodě a se zvířaty,
vzdělávání mládeže i široké veřejnosti v oblasti
jezdectví a chovu koní. Mnozí nás jistě znáte
například z akce vítání prázdnin na místním
koupališti, kde každoročně vozíme na koních. Nyní
lze ježdění a kontakt s koňmi umožnit v podstatě
komukoliv, kdo má zájem i mimo tyto akce.
Zaměřujeme se převážně na westernové sportovní
i rekreační ježdění, základy se u nás ovšem
můžete naučit i v anglickém stylu. Dveře má u nás otevřený každý, kdo se
chce něco nového naučit, zrelaxovat na hřbetu koně či se i jen svézt bez sedla
a udělat něco pro svá unavená záda a svaly.
Od září je u nás otevřen kroužek pro děti a náctileté, který je rozdělen
na začátečníky a pokročilé. Probíhá 1x týdně a děti zde nejen jezdí, ale také se
učí správnému přístupu ke koním a všemu, co je při péči o koně potřebné.
Momentálně jsou vzhledem
k nadcházející zimě všechny aktivity
přizpůsobovány počasí a sjízdnosti
terénu. Veškeré aktuality lze najít
na facebookových stránkách
https://www.facebook.com/staj2M/ ,
později i na webových stránkách,
nebo prostřednictvím Rychnovských
listů.
Na závěr dodáváme výsledky z naší ne příliš pestré, ale za to velmi úspěšné
sezóny 2017, kde se Michaela Sekaninová s Dabriou kvalifikovali ve třech
disciplínách na Mistrovství České Republiky konané pod záštitou Western
riding clubu.


29. 4. Krakovany – kategorie C - Hunter under saddle 1. místo, trail 3.
místo, horsemanship 6. místo, pleasure 4. místo
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24. 6. Horka nad Moravou – kategorie B – hunter under saddle 5. místo,
hunt seat equitation 4. místo, trail 6. místo, horsemanship 4. místo,
pleasure 5. Místo
15. 7. Kostelany – kategorie B – hunter under saddle 4. místo, hunt seat
equitation 6. místo, horsemanship 4. místo, pleasure 2. místo
23.-24. 9. Kozlovice – kategorie A, mistrovství ČR – hunt seat equitation –
11. místo, pleasure 11. místo, horsemanship 6. místo
30.9. Dolní Přím – hobby závody – zúčastnila se děvčata z našeho klubu,
včetně dvou místních a přivezly si tyto krásné výsledky:
o Nikolka Svobodová (Rychnov na Moravě) s Molly Happy Moon 5. místo barrel race mládež
o Marcela Filipiová (Třebařov) s Molly Happy Moon - 6. místo
western horsemanship mládež
o Michaela Paulíčková (Litomyšl) s Dabri - 6. místo jízda zručnosti
dospělí
o Lenička Kostková (Rychnov na Moravě) s Dabri – 1. místo barrel
race mládež, 2. místo jízda zručnosti mládež, 5. místo western
pleasure mládež

Michaela Sekaninová, předsedkyně Stáje 2M, z.s.

Krav Maga Kapap
Od září probíhají v naší obci pravidelné tréninky sebeobrany. Jedná se
o sebeobranný systém Krav Maga Kapap. Krav Maga je v současné době ve
světě považována za nejúčinnější způsob sebeobrany. Krav Maga je používána
armádami i ozbrojenými složkami. Krav Magu se může učit téměř každý, je
vhodná i pro ženy. Lidé cvičící Krav Magu se učí jak zvládat krizové situace,
když dojde například k napadení jich samotných, nebo někoho druhého, ať už
je útočník ozbrojený, nebo beze zbraně. V rámci tréninků se nejen učí tomu
13

jak se ubránit, ale také rozvíjí svoji fyzickou zdatnost, psychiku a sebevědomí.
S Krav Magou může začít téměř každý komu již bylo alespoň 14 let. Tréninky
probíhají zatím jednou týdně, vždy v pondělí od 19:00 do 21:00 hod. v místní
tělocvičně a jednou týdně ve Svitavách vždy ve středu také od 19:00 do 21:00
hod.
Pro případné zájemce uvádíme kontakt na trenéry 777 033 472 Urbánek
Roman a 777 311 300 Ghassan Rachid.

SDH Rychnov na Moravě
V sobotu 7. 10. členové uklidili z fotbalového hřiště překážky pro požární sport
do hasičské zbrojnice.
Z důvodu pěkného počasí o víkendu 14. - 15. 10. jsme se rozhodli, že
uděláme nejen pro členy, ale i pro naše příznivce Zakončení sezóny.
K točenému pivu jsme ugrilovali makrely a příjemně jsme poseděli. Děkuji
tímto všem, kdo přišli.
Dne 31. 10. se uskutečnil na Požární stanici v Moravské Třebové Velitelský den
pro JPO V. (Jednotky požární ochrany 5 - je i Rychnov), v rámci kterého
proběhlo školení velitelů, jehož se Luboš zúčastnil.
Mě čeká tuto sobotu 11. 11. v Hartmanicích Shromáždění představitelů sborů
okresu Svitavy, kde, mimo jiné, shrneme činnost za letošní rok, zhodnotíme
sportovní výsledky a schválíme rozpočet a plán práce na příští rok.
Božena Pospíšilová
starostka SDH

14

Zprávičky z naší školičky
Sluníčkovým dnům definitivně
odzvonilo a my už se krůček
po krůčku přibližujeme k zimě
a k akcím a tradicím s ní
spojeným. Než budu psát, co
nás do konce roku ještě čeká,
chtěla bych se ohlédnout za tím,
co máme již za sebou.
Podzim ve školce je spojen
se zvykáním nových dětí.
Každoročně se to neobejde bez
nějaké té slzičky, ale po pár
dnech mají většinou všechny
děti úsměv na tváři a do školky
se těší. Učili jsme se pravidla,
aby nám bylo společně
ve školce hezky, také to, že
jsme všichni kamarádi a neubližujeme si. Povídali jsme si o ovoci a zelenině,
o listnatých a jehličnatých stromech a jejich plodech. O podzimním počasí
a změnách v přírodě. Vyráběli jsme dráčky, malovali lampičky a dlabali dýni.
Také už si děti namalovaly své dopisy pro Ježíška. A na co se můžeme
v nejbližší době těšit? 21. 11. 2017 přijede do školky divadlo Jójo s pohádkou
„O sněhovém nadělení“ a další akce jsou již připraveny na předvánoční
období. A sice 2. 12. 2017 vystoupí děti při slavnostním rozsvěcení stromečku
na návsi, 5. 12. 2017 přijde Mikuláš a anděl ( čerty k nám nepouštíme). Potom
si ozdobíme stromeček a budeme čekat, jestli k nám najde cestu Ježíšek. Jeho
návštěvu společně s vánoční dílničkou a besídkou jsme naplánovaly
na poslední týden před Vánoci – termín bude upřesněn na nástěnce MŠ
a na webových stránkách. Na viděnou zase v prosinci ;-)
A pro připomenutí ještě kontakty:
Tel. MŠ 461100491, ředitelka 777256968, vedoucí stravování 774633590
e-mail: ms@rychnovnm.cz
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Nabídka služeb občanům
Mulčování malotraktorem

250,-/hod

Štěpkování větví

200,-/hod

Práce s křovinořezem

150,-/hod/ pracovník

Práce s motorovou pilou

150,-/hod/ pracovník

Práce s motorovou sekačkou

150,-/hod/ pracovník

Práce tlakovým čističem

150,-/hod

Práce s motorovým kalovým čerpadlem

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

Rychnovské listy: periodický tisk územně samosprávného celku, vychází 1x za dva měsíce.
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