
  listopad - prosinec 2019  

Rychnovské listy 

Novoroční přípitek a ohňostroj na návsi 

Vážení spoluobčané, 

první den dalšího roku se opět sejdeme a společně přivítáme Nový rok 2020.  

Protože se domnívám, že se lidé mají setkávat, srdečně Vás všechny zvu 

na novoroční přípitek na návsi. Bude to příležitost pro setkání, budete se moci 

občerstvit, zazpívat si, připít si a potřást pravicí s přáteli, sousedy a dalšími 

spoluobčany. Přípitek se bude konat ve středu 1. ledna od 18 hodin 

na návsi. Po přípitku bude následovat ohňostroj, tak dorazte včas. Na návsi 

pro Vás budeme již od 17:00, kdy bude k dispozici občerstvení a budete moci 

navštívit Rychnovské peklo a nebeskou komnatu (bez čertů, andělů 

a Mikuláše).  

Milan Hána, starosta obce 
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Informace z 9. zasedání zastupitelstva  

Úprava rozpočtu obce 

Zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu obce pro rok 2019. Prostřednictvím 

RZ 5/2019 se snižují příjmy o 570 090 Kč a výdaje o 831 700 Kč. 

Smluvní vztahy 

Zastupitelstvo schválilo smlouvu s ČEZ Distribuce na připojení nových parcel 

U housliček, dále nájemní smlouvu a budoucí smlouvu o zřízení věcného 

břemene s Povodím Moravy, schválen byl také dodatek č. 4 smlouvy na odvoz 

a likvidaci komunálního odpadu s TS moravská Třebová.   

Stanovení stočného pro rok 2020 u domů dotčených stočným 

Výše stočného na rok 2020 pro bytový dům čp. 55 a pro nájemníky bytových 

domů čp. 219 a 220 a subjekty napojené na ČOV zůstane ve stejné výši jako 

v roce 2019, a to 39 Kč/m3. 

Výše vodného pro rok 2020 

Členská schůze svazku Skupinový vodovod Moravskotřebovska schválila výši 

vodného pro rok 2020 a to od 1. ledna 47,68 Kč/m3 vč. DPH a od 1. května 

vlivem snížení sazby DPH bude cena 45,60 Kč/m3 vč. DPH. Díky snížení sazby 

DPH bude tedy výše vodného pro konečného spotřebitele ve stejné výši jako 

v roce letošním. 

Obecně závazné vyhlášky obce o poplatcích 

Zastupitelstvo vydalo novelizovanou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Výše poplatků je 

zachována. 

Zastupitelstvo vydalo také novelizovanou obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 

o místním poplatku ze psů. I zde zůstává výše poplatku zachována. 

Zastupitelstvo obce ruší obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství. 

Zpráva kulturního výboru 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu kulturního výboru. Místostarostka obce 

podala zprávu o činnosti výboru v tomto roce. S obsahem zprávy budete 

seznámeni v rubrice „kulturní akce a dění v obci“. 
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Střednědobý výhled rozpočtu obce a mateřské školy  

Zastupitelstvo schválilo střednědobé výhledy obce a mateřské školy pro roky 

2021 a 2022. Dokumenty jsou k nahlédnutí na obecním úřadu a na webu 

obce. 

Rozpočet obce a mateřské školy 

Zastupitelé projednali a schválili přebytkový rozpočet mateřské školy pro rok 

2020. Příjmy jsou očekávány ve výši 2 970 tis. Kč a výdaje ve výši 

2 966 tis. Kč. 

Rozpočet obce byl projednán a schválen jako schodkový. Celkové příjmy jsou 

očekávány ve výši 16 742 tis. Kč a celkové výdaje ve výši 19 135,80 tis. Kč. 

Schodek rozpočtu je kryt prostředky z minulých let. 

Rozpočty jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu a na webu obce. 

Aktuální stav čerpání rozpočtu je možné sledovat na internetových stránkách 

monitor.statnipokladna.cz. 

Cena palivového dříví 

Zastupitelstvo stanovilo cenu palivového dřeva pro rok 2020. Jehličnaté 

palivové dřevo bude prodáváno za cenu 750 Kč vč. DPH a listnaté za 1 000 vč. 

DPH. Ceny jsou za 1 m3 (kubík) včetně dopravy. Palivové dřevo bude 

prodáváno pouze občanům obce. Do pořadníku na rok 2020 se bude 

možné zapsat od 6. ledna. 

Bližší informace získáte přímou účastí na zasedání obecního zastupitelstva 

nebo ze zápisu ze zasedání, který je zveřejněn na webu obce. 

Co se chystá v roce 2020 

Na posledním zasedání schválilo zastupitelstvo rozpočet obce na příští rok, 

který určuje mimo jiné i to, jaké investice obec v příštím roce zrealizuje. 

Pokud obec získá dotaci, bude zahájena výstavba 2,5 km chodníků a jedné 

pěší lávky. Plánuje se rozšíření vodovodní sítě ve spodní části obce. Proběhne 

oprava sochy u čp. 35, položíme dlažbu okolo bazénu na koupališti a v plánu 

je i nákup venkovních cvičebních strojů. Počítáno je s rozšířením veřejného 

osvětlení a opožděným dodáním dopravního automobilu pro jednotku SDH. 

Dokoupíme vybavení dřevodílny. Pokračovat se bude v projektu kanalizace, 

projekčních pracích na přestavbu Rychty, MŠ, stavební lokalitě Housličky 
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a projektu na půdní byty.  V rozpočtu jsou určeny prostředky, které budou 

rozděleny mezi místní složky a organizace na základě vykázaných aktivit. 

Informace z obecního úřadu 

Tříkrálová sbírka  

V sobotu 4. ledna 2020 proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka. Vybraná částka 

poputuje jako každý rok na účely Charity Moravská Třebová. Vedoucí skupinky 

u sebe musí mít platnou průkazku a úředně zapečetěnou kasičku, která je 

označena logem charity, číslem a razítkem obecního úřadu. 

Obecní kalendář  

Obec zajistila roční magnetický kalendář velikosti A4 s plánem svozu odpadů 

a vyznačením plánovaných kulturních akcí na rok 2020. Tento kalendář je 

součástí Rychnovských listů. 

Nový jízdní řád autobusů 

Upozorňujeme občany, že od 1. prosince je v platnosti nový jízdní řád linky 

Lanškroun - Moravská Třebová a zpět. Jízdní řád je přílohou tohoto vydání 

listů. 

Svoz plastů a popelnic  

Poslední svoz popelnic v tomto roce byl ve středu 18. prosince, v novém roce 

bude první svoz ve čtvrtek 2. ledna, další svozy připadají na středu v lichém 

týdnu.  

Svoz plastů byl naposledy v pondělí 16. prosince, v novém roce bude svoz 

poprvé 6. ledna a poté každé pondělí.  

Informace o poplatcích 

Poplatek ze psů 

Výše ročního poplatku je 100 Kč za psa, každý další pes stejného majitele 

150 Kč. Splatnost poplatku je do 30. září. 

Poplatky za komunální odpad 

Výše ročního poplatku zůstává 500 Kč za každého trvale přihlášeného 

obyvatele a za každý objekt bez hlášeného trvalého pobytu. Od poplatku jsou 

zproštěni obyvatelé starší 80 let, děti do 18 let včetně platí 250 Kč. Splatnost 

poplatku je do 30. září.   
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Změny provozních dob v období vánoc 

Obecní úřad 

Posledním úředním dnem roku 2019 byla středa 18. prosince a prvním 

úředním dnem roku 2020 bude pondělí 6. ledna. V letošním roce je možno 

uhradit poplatky již jen převodem na účet obce 115-7458450267/0100 vedený 

u KB. 

Knihovna 

Poslední půjčovní den byla středa 18. prosince. Knihovna bude znovu otevřena 

8. ledna. 

Sběrný dvůr  

Upozorňujeme občany, že 28. prosince bude sběrný dvůr uzavřen. V ostatní 

soboty bude běžná provozní doba. 

Samoobsluha 

pondělí 23. prosince 7:00 – 15:30  sobota 28. prosince 7:30 – 10:30 

úterý 24. prosince 7:00 –  9:30  neděle 29. prosince zavřeno 

středa 25. prosince Zavřeno  pondělí 30. prosince 7:00 – 15:00   

čtvrtek 26. prosince Zavřeno  úterý 31. prosince 7:00 – 9:30       

pátek 27. prosince 7:00 – 15:30  středa 1. ledna zavřeno 

 

Ve čtvrtek 19. prosince a v neděli 22. prosince bude samoobsluha uzavřena. 

 

Ordinace MUDr. Grepla 

pondělí 23. prosince 7:30 - 10:00  pondělí 6. ledna neordinuje 

pátek 27. prosince 7:30 - 11:00  úterý 7. ledna 13:00 - 16:00 

pondělí 30. prosince 7:30 - 11:00  středa 8. ledna neordinuje 

úterý 31. prosince neordinuje  čtvrtek 9. ledna 13:00 - 16:00 

    pátek 10. ledna neordinuje 
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Kulturní akce a dění v obci 

1. ledna - novoroční přípitek a ohňostroj 

Zveme všechny občany na novoroční setkání od 18:00 na návsi.  

15. února - Myslivecký ples 

Myslivecký spolek zve všechny občany na skvělou kuchyni i hudbu. 

Rozpis vánočních bohoslužeb v kostele Sv. Mikuláše 

neděle 22. prosince 9:30  neděle 29. prosince 9:30 

úterý 24. prosince 21:00  středa 1. ledna 9:30       

středa 25. prosince 9:30     

 

Kulturní akce v roce 2019 pořádané obcí 

Celkem jsme pořádali 17 kulturních akcí, z nichž připomínám jen ty největší: 

 Novoroční přípitek s ohňostrojem,  

 otevírání nového dětského hřiště,  

 sázení Lípy Republiky při příležitosti 100 let od 1. komunálních voleb 

v ČSR, 

 otevírání koupaliště,                                              

 ukončení prázdnin, 

 rozsvícení vánočního stromu s Mikulášskou nadílkou. 

Poděkování patří všem, kdo se na našich akcích podíleli, ať už to byli naše 

seniorky, členky kulturní komise, zaměstnanci obce, MŠ Rychnov, ZŠ Třebařov 

nebo složky – myslivci, hasiči, Stáj 2M. 

Poděkování patří i vám všem, kdo naše akce podporujete, ať přímou účastí 

nebo dary. Je to pro nás povzbuzení do další práce, a máme radost, když vy 

máte radost… 

Nyní se jen těšit na poklidné Vánoce a na nový rok, aby byl ještě lepší než ty 

předešlé, hodně zdraví nám všem a hlavně chuť do života. 

Za kulturní výbor Hana Šmídová  
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Střípky Rychnovské historie 

Dnes bych chtěl připomenout smutné válečné období před více než 103 lety. 

Tehdy v roce 1916 přišel náš kostel sv. Mikuláše o dva bronzové zvony. 

A byly to, alespoň ten větší, skutečné skvosty. Po požáru, kdy byl kostel téměř 

zničen, byl postaven v roce 1735 znovu a o rok později byla přistavěna i věž. 

První zvon byl na ní instalován a vysvěcen v roce 1747. Jeho základní míry 

byly: výška 106 cm, průměr 88 cm, váha 715 kg.  Na zvonu je latinsky 

napsáno: Et Verbum caro factum est Virgo Imaculata comc : orma pro nobis. 

Česky: A Slovo se stalo Tělem, Panno Marie Neposkvrněná: pros za nás. Dále 

obraz neposkvrněného početí panny Marie. 

A kolem věnce nápis: Campana haec fusa est sub glorioso regimine Joan. Car. 

Nep. Ppis de Lichtenstein. Existente par. Franc. Badstiher Supemo Capit. Trib. 

Martino Jos. Neidecker Brunae 1747. A dále velký erb Lichtenštejnů. 

Přeloženo do češtiny asi toto: Tento zvon byl ulit za úřadu slavného pána 

(Jeho Výsosti) knížete Jana Nepomuka Karla z Lichtenštejnu, za úřadu faráře 

Františka Badstihera a Martina Josefa Neideckera, vrchního úředníka ze 

Třebové. Odlit byl v Brně roku 1747. 

Tento zvon je také zachycen na pohlednici, jak je shazován z věže v říjnu 

1916. 

Druhý, menší zvon z roku 1862, měl míry: výška 65 cm, průměr 51 cm, váha 

144 kg. Na zvonu je latinský nápis: In honorem S. Bartholomaei Ap. 

a vyobrazení sv. Martina a sv. Bartoloměje. Česky: In honorem... tzn. Ku slávě 

sv. Bartoloměje, apoštola. Na věnci zvonu: A L.F. Stanke Olomucii fusa 1862, 

Česky: Od L. F. Stankeho v Olomouci odlit 1862. 

Zvony byly zabaveny C. a K. vojenským erárem a patrně přetaveny 

na „užitečnější“ válečný materiál kupř. nábojnice. Dnes tyto zvony připomínají 

jen zbytky mohutných dřevěných závěsů, rozpadajících se nahoře ve věži. 

 

Jiří Prudil 
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Zpráva o činnosti spolku Stáj 2M, z.s. 

Tímto rokem jsme doslova prolétli. Už od března jsme naplno fungovali, jak 

s kroužky pro děti, tak s ježděním pro veřejnost. Plynule jsme navázali tam, 

kde jsme předchozí rok skončili. Opět nás těšil velký zájem. Důkazem byly 

mimo jiné i 4 termíny soustředění u koní, které byly vždy maximálně 

naplněny. Tentokrát jsme termíny rozdělili pro dospělé, pro děti, pokročilé 

a začátečníky, abychom mohli zkvalitnit připravený program. Nechyběli jsme 

ani na obecních akcích, jako bylo 

Vítání či Ukončení prázdnin. Letos 

jste zde mohli vidět 2 z našich 

mladých koní, kteří měli svou 

premiéru a tak jako ostatní naši 

svěřenci prokázali svůj velmi klidný 

a vstřícný charakter. Několik členů 

spolku se zúčastnilo v průběhu 

roku vzdělávacích seminářů se 

známou westernovou trenérkou Alžbětou Kroumanovou, což se evidentně 

vyplatilo, jelikož na závodech se nám velice dařilo. 

V sobotu 13. 7. si Lenka Kostková a Nikol Svobodová na Westernových 

hobby závodech v Ostrově u Lanškrouna vyjely nádherná umístění: 

Nikol Svobodová a Nebbia Meky Chex: Lenka Kostková a Dabria:  

1. místo trail mládež   2. místo pleasure mládež 
1. místo barrel race mládež  2. místo jízda zručnosti mládež 

1. místo jízda zručnosti mládež  2. místo barrel race mládež 

4. místo horsemanship mládež  3. místo trail mládež 
     5. místo horsemanship mládež 
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Již koncem léta jsme byli bohužel, vzhledem k pracovnímu vytížení, a hlavně 

zdravotním problémům naší hlavní aktérky spolku, nuceni oznámit dočasné 

ukončení ježdění pro veřejnost. Zůstali ale stálí členové, kteří dochází 

celoročně a pravidelně jak jezdit, tak se starat o koně či pomáhat s činností 

spolku. V září se dvě naše děvčata zúčastnila ještě jednoho termínu závodů. 

A to Mezinárodních westernových hobby závodů, konaných 14. 9. 

na Pardubickém závodišti. Zde máte jejich úžasné výsledky: 

Nikol Svobodová a Nebbia Meky Chex:  Lenka Kostková a Natale Meky Jac: 

1. místo trail mládež   1. místo horsemanship mládež 

1. místo jízda zručnosti mládež  1. místo pleasure mládež 

1. místo barrel race mládež  2. místo trail mládež 

1. místo hunter under saddle mládež 2. místo jízda zručnosti mládež 

2. místo hunt seat equitation  2. místo barrel race mládež 

2. místo horsemanship mládež  2. místo ranch riding mládež 

3. místo pole bending   2. místo hunter under saddle mládež 

     3. místo hunt seat equitation 

Opravdu máme být na co 

pyšní, že z naší malé 

vesničky se nám daří vyjet 

na závody s takovými 

výsledky. Budeme se stále 

snažit, abychom podporovali 

westernové sportovní 

i rekreační ježdění v naší 

obci. Nyní se nám šije 

westernové sedlo pro 

juniory, které velmi ulehčí 

trénink jak mladším jezdcům, tak dospělým s drobnou postavou.  

Aktuálně máme ježdění částečně opět otevřeno, jelikož po sezóně jsou 

zejména víkendy mnohem dostupnější. Letos se u nás můžete ještě těšit na již 

tradiční Vánoční posezení, které se bude konat v sobotu 21. 12. v klubovně 

naší stáje. Veškeré informace o našem spolku a aktualitách naleznete 

na webových stránkách www.staj2m.cz, facebooku - Stáj 2M Rychnov 

na Moravě a instagramu Stáj 2M, kde se dozvíte vše z první ruky .  

Za spolek Stáj 2M, z.s. předsedkyně Michaela Sekaninová 

http://www.staj2m.cz/
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Ohlédnutí za rokem 2019 ve fotografiích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nebyl to vůbec špatný rok a zajisté na něj budeme v dobrém vzpomínat. 

Přejeme všem, aby v příštím roce našli svoji pohodu, měli pevné zdraví, splnili 

si své sny a také aby úsměv na tvářích co nejčastěji je provázel.   

Krásné vánoce a šťastný nový rok 
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Zprávičky z naší školičky 

Vánoční stromeček 

zavoněl v pokoji, 

maminka u stolu 

jablíčko rozkrojí. 

A když ho rozkrojí, 

uvidí hvězdičku, 

co byla schovaná 

v červeném jablíčku. 

 

 

 

 

 

Co říct v tomto období… 

Přejeme všem dětem, rodičům a občanům Rychnova 

krásné a pohodové vánočních svátky a do roku 2020 

hodně zdraví a úspěchů. 

Děkujeme všem, co se o nás celý rok starali a pomáhali. 

Bez vás by to nešlo. 

Budeme se těšit zase 6.1.2020 
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Nabídka služeb občanům 
 

Mulčování malotraktorem 300,-/hod 

Štěpkování větví 200,-/hod 

Práce s křovinořezem 200,-/hod/ pracovník 

Práce s motorovou pilou 200,-/hod/ pracovník 

Práce tlakovým čističem 150,-/hod 

Práce s motorovým kalovým čerpadlem 150,-/hod 

Přibližování navijákem  200,-/hod 

Doprava materiálu na vleku malotraktoru 200,-/hod 

Stříhání živých plotů 200,-/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 

Hana Šmídová, Milan Hána, Petr Švehla 

 

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

mailto:info@rychnovnm.cz
http://www.rychnovnm.cz/

