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Vážení spoluobčané,  

přinášíme Vám sváteční vydání Rychnovských listů, které jsou zároveň 

poslední v tomto roce.  

Novoroční přípitek a ohňostroj na návsi 01. 01. 2015 - 17,00 hod. 

Vážení spoluobčané, 

rok 2015 bude rokem oslav naší obce. V tomto roce bude obec slavit 650 

let od první písemné zmínky. Protože se domnívám, že se jedná o 

významné výročí, rozhodl jsem se 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 01. ledna 2015 v 17,00 na návsi. Součástí setkání 

bude skromný ohňostroj  tak dorazte včas.  

Milan Hána 

starosta obce 

Změny provozních dob v období vánočních svátků 

Obecní úřad: poslední úřední den v tomto roce bude pondělí 22. 12. 

2014, první úřední den v roce 2015 bude pondělí 05. 01. 2015. V případě 

potřeby je možno volat na telefon 733 121 966 (starosta obce). 

Knihovna: v tomto roce bude knihovna již zavřena a poprvé v novém roce 

ji budete moci navštívit ve středu 07. 01. 2015. 

Prodejna Jednota:  

středa   24. 12.  8,00 - 10,00 

čtvrtek  25. 12.  zavřeno 

pátek  26. 12.  zavřeno 

sobota  27. 12.  8,00 - 10,00 

neděle  28. 12.  zavřeno 

pondělí  29. 12.  6,45 - 11,45 12,15 - 14,30 

úterý  30. 12.  6,45 - 11,45 12,15 - 14,30 

středa  31. 12.  8,00 - 12,00 

čtvrtek  01. 01.  zavřeno 

Ordinace MUDr. Grepla: 

pondělí  22. 12.  7,00 - 11,00 

úterý  23. 12.  8,00 - 11,00 

pondělí  29. 12.  8,00 - 11,00 

úterý  30. 12.  8,00 - 11,00 

středa  31. 12.  zavřeno 

pátek  02. 01.  zavřeno 

 

Česká Pošta: 

pondělí  29. 12.  8,00 - 9,00 13,00 - 15,15 

úterý  30. 12.  8,00 - 9,00  

středa  31. 12.  8,00 - 9,00 

čtvrtek  01. 01.  zavřeno 

pátek  02. 01.  8,00 - 9,00 13,00 - 15,15   

 



Důležité informace z OÚ 

Svoz plastů a popelnic: 

Upozorňujeme občany, že v letošním roce již nebude proveden svoz plastů a první 

svoz v novém roce bude v pondělí 05. 01. 2015. 

Vývoz popelnic bude proveden ve středu 24. 12. 2014 a v novém roce bude 

probíhat každou sudou středu, první svoz bude 07. 01. 2015. Kompletní termíny 

svozů obdržíte v lednových RL. 

Zasedání zastupitelstva obce: 

Zveme všechny občany na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 

v pondělí 22. 12. 2014. Na tomto zasedání se bude projednávat rozpočet obce pro 

rok 2015 a další body dle programu zveřejněného na webu obce i úřední desce 

obce. Po tomto zasedání jste zváni na krátké posezení s drobným občerstvením.   

Sloupek starosty 

Vážení spoluobčané, 

pomalu a jistě se blíží konec roku 2014. Jaký to byl rok?  

Bez nadsázky lze říci VOLEBNÍ!!! 

Nebyl to lehký rok, ale jsem přesvědčený, že jsme ho zvládli a naši obec posunuli 

zase kousek dál.  

A jaký bude rok následující? Oslavný?!!!  

Věřím, že významné výročí naší obce oslavíme důstojně a že celý rok bude tak 

trochu slavnostní.  

Samozřejmě nebude celý rok jen slavit, je před námi soustu práce a starostí. 

V pondělí 22. 12. se bude konat zastupitelstvo obce, na kterém bude projednán a 

schválen rozpočet obce pro rok 2015. Až po tomto schválení bude možné mluvit o 

plánech na příští rok. Podrobnější informace budou podány v lednových listech.  

Všem přeji hodně vánoční pohody, lásky, úcty a tolerance. Do nového roku šťastný 

vstup, železné zdraví a hodně úspěchů jak v osobním tak pracovním životě. 

Zamyšlení:  

Na palubě TITANIKU bylo cca 2600 cestujících, kteří byli zdraví, ale 14. 4. 1912 

ve 23,40 cca 1500 z nich opustilo štěstí a zahynuli.  

Dne 26. 4. 1986 mohlo několik stovek lidí hovořit o štěstí, že přežili, ale po 

výbuchu jaderné elektrárny Černobyl již statisíce lidí nebylo zdravých. 

Přeji všem štěstí i zdraví.   

Informace z Římskokatolické farnosti  

Rychnov na Moravě 

Betlémské světlo 

Zveme všechny děti na roznášení Betlémského světla, a to ve středu   

24. prosince 2014 od 9,00 hod. u kostela. Pokud máte lucerničky, vezměte 

si je s sebou.  

Betlémské světlo bude roznášeno od kostela po autobusovou zastávku 

Rychnov dolní. Pokud máte zájem o Betlémské světlo a bydlíte mimo 

uvedené území, tak nás prosím kontaktujte na níže uvedený telefon, my 

Vám rádi Betlémské světlo přineseme. 

Více informací na tel. 724 024 790. 

Bohoslužby v Rychnově na Moravě 

Štědrý den                      - půlnoční mše od 22,00 hod. 

(středa 24. prosince)          - před mší od 21,40 hod. srdečně zveme na 

                                              „Malý vánoční koncert“  

                           Rychnovského sboru pod vedením pí. Tamary Mengrové 

Boží hod vánoční            - mše svatá od 9,30 hod.  
(čtvrtek 25. prosince) 

Svatý Štěpán                   - mše svatá od 9,30 hod.  
(pátek 26. prosince) 

Nový rok                          - mše svatá od 9,30 hod. 
(čtvrtek 1. ledna) 

 

Tříkrálová sbírka 

V sobotu 3. ledna 2015 proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka. Výtěžek 

sbírky poputuje na účely oblastní charity v Moravské Třebové. 

 

  


