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Novoroční přípitek a ohňostroj na návsi 

Vážení spoluobčané, 

první den nového roku se opět sejdeme a společně přivítáme Nový rok 2017.  

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 v neděli 1. ledna 2017 od 18:00 na 

návsi. Po přípitku bude následovat skromný 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 



 

Informace z 15. zasedání zastupitelstva 

Zasedání dne 26. října se zúčastnilo 7 zastupitelů  

(omluven J. Henzl, P. Knoblich) a 6 občanů. 

Rozpočtová změna 

Zastupitelstvo schválilo RZ 4/2016, kterou se upravuje rozpočet obce pro rok 

2016 v příjmové části o 939.100,- Kč a ve výdajové části o 868.000,- Kč.  

Zaměstnanci obce  

Zastupitelstvo schválilo prodloužení pracovních smluv 4 pracovníků VPP  

do 31. 12. 2016 a jednoho pracovníka do 28. 2. 2017. 

Obnova vybavení zasedací místnosti OÚ  
Zastupitelstvo schválilo nákup 50 ks židlí a 8 ks stolů do zasedací místnosti 
OÚ za celkovou cenu 71.040,- Kč  

 

Pozemky dotčené stavbou chodníků 
Zastupitelstvo schválilo majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených stavbou 

chodníků. 

 

Informace z 16. zasedání zastupitelstva 

Zasedání dne 19. prosince se zúčastnilo 9 zastupitelů a 11 občanů. 

Projednání a schválení rozpočtu obce pro rok 2017 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schválilo přebytkový rozpočet obce 

pro rok 2017, celkové příjmy jsou 12.611.900,- Kč a celkové výdaje jsou 

12.389.900,- Kč, přebytek ve výši 222.000,- Kč bude hrazena splátka úvěru na 

výstavbu bytových domů.  

Podrobnější vysvětlení rozpočtu obce.  

Příjmy: celkem 12.611.900,- Kč 

Příjmy obce tvoří převážně daňová výtěžnost a jsou navrženy dle predikce 

vydané MF ČR. Obec bude i v roce 2017 provozovat ekonomickou činnost (tj. 

mimo jiné lesní hospodářství a ubytovnu). Dále je počítáno s příjmy dle 

skutečností v letech minulých.   

Výdaje: celkem 12.389.900,- Kč  

Více jak polovinu výdajů tvoří mandatorní výdaje spojené s fungováním obce a 

zajištěním základních potřeb občanů obce. Rozpočet počítá s výdajem na 

tvorbu nového územního plánu obce, dále s vypracováním projektových 



 

dokumentací na opravu bývalé Rychty, tlakové kanalizace v obci a pro 

výstavbu chodníků. Pro účel lesního hospodářství se počítá s nákupem 

staršího malotraktoru a s tím spojená pracovní pozice traktoristy. 

Pro zajištění kvalitní údržby zeleně a veřejného prostranství v obci je počítáno 

s vytvořením 3 pracovních pozic. 

Ve výdajích je počítáno s dalším rozšířením veřejného osvětlení.  

Podrobnější členění rozpočtu je možné na vyžádání získat na OÚ, a bylo 

zveřejněno na úřední desce jako návrh rozpočtu obce 

 
Pověření investičního výboru pro výběr projektantů a nákupu 

malotraktoru 
Zastupitelstvo obce pověřuje investiční výbor, výběrem projektanta tlakové 

kanalizace pro zpracování dokumentace pro ÚR a SP, výběrem projektanta pro 
zpracování PD využitelnosti budovy bývalé Rychty, výběrem projektanta na 

výstavbu 2 km chodníků v obci, výběrem malotraktoru v hodnotě do 750 tis. 

Kč bez DPH. Dle výběru investičního výboru je starosta obce oprávněn uzavřít 
potřebné smlouvy. 

 

Smlouva na svoz a likvidaci KO v roce 2017 

Pro rok 2017 bude uzavřena smlouva na svoz a likvidaci komunálního odpadu 

se společností TS Moravská Třebová. 

Pozemky 

Zastupitelstvo schválilo další vypořádání pozemků dotčených stavbou 

chodníků. Byl schválen prodej pozemku par. č. 5968. 

Rozpočtová změna 

Byl schválen návrh rozpočtové změny č. 05/2016, touto změnou se upravuje 

rozpočet obce v příjmové části o 1.601.730,- Kč a ve výdajové části o 

545.380,- Kč.  

Stanovení stočného pro rok 2017 u domů dotčených stočným 

Zastupitelstvo obce určuje výši 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. Tato částka je stejná jako v roce 2016. 

Stanovení výše poplatku za KO a psa pro rok 2017 

Poplatky za KO a psa zůstávají nezměněny. Poplatník je tedy povinen uhradit 

poplatek za KO ve výši 500,- Kč/rok, polovinu hradí poplatník do 18 let, 

poplatník ve věku 80 let a více poplatek neplatí. Poplatek za psa činí 100,-



 

/rok/psa, v případě dalšího psa jednoho majitele je poplatek 150,-/rok/psa. 

Poplatky budou splatné do 30. 09. 2017. 

Bezúplatný převod majetku obce na MS Rychnov na Moravě 

Zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod vozidla PV3S z obce na MS Rychnov 

na Moravě.  

Zřízení nového bankovního účtu obce 

Zastupitelstvo rozhodlo o zřízení nového bankovního účtu obce. Nový účet 

obce bude veden u Moneta Bank. 

Návrh nových stanov a zřizovací listiny DSO SV Moravskotřebovska 

Zastupitelstvo obce schválilo předložený návrh změny stanov a zřizovací listiny 

svazku. 

 

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 ve středu 28. prosince 2016 

v době od 8:00 do 12:00. První úřední den v novém roce bude pondělí  

2. ledna 2017. 

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

budete moci navštívit ve středu 4. ledna 2017. 

Sběrný dvůr: v tomto roce bude SD již uzavřen, poprvé v novém roce bude 

dvůr otevřen v sobotu 7. ledna 2017. 

Provozní doba místní pošty 

Česká pošta informuje občany o provozu koncem roku 2016. Otevírací doba 

bude následující: 

Pátek 23. 12. 2016   13:00 - 16:00 

Pondělí 26. 12. 2016  zavřeno   

Úterý 27. 12. 2016   13:00 - 16:00 

Středa 28. 12. 2016 8:00 - 11:00 

Čtvrtek 29. 12. 2016   13:00 - 16:00 

Pátek 30. 12. 2016 8:00 - 11:00 

Pondělí    2. 1. 2017 8:00 - 11:00 



 

Změna ordinace MUDr. Grepla 

Ordinace MUDr. Grepla informuje své pacienty o provozu koncem roku 2016. 

Ordinační hodiny budou následující: 

Pátek 23. 12. 2016 zavřeno 

Úterý 27. 12. 2016 8:00 - 11:00 

Středa 28. 12. 2016 7:00 - 10:00  

Čtvrtek 29. 12. 2016 8:00 - 11:00 

Pátek 30. 12. 2016 zavřeno 

Prodejna Jednota 

Sobota 24. 12. 2016 8:00 - 10:00 

Neděle 25. 12. 2016 zavřeno 

Pondělí 26. 12. 2016 zavřeno  

Úterý 27. 12. 2016 6:45 - 11:45  12:15 - 14:30 

Středa 28. 12. 2016 6:45 - 13:00   

Čtvrtek 29. 12. 2016 6:45 - 11:45  12:15 - 16:00 

Pátek 30. 12. 2016 6:45 - 11:45  12:15 - 16:00 

Sobota 31. 12. 2016 7:00 - 10:00 

Neděle 1. 1. 2017  zavřeno 

Pondělí 2. 1. 2017 6:45 - 11:45  12:15 - 14:30 

Svoz plastů a popelnic 

Upozorňujeme občany, že v letošním roce byl poslední svoz plastů proveden 

v pondělí 19. prosince v ranních hodinách. Další svoz bude v novém roce a to 

v pondělí 2. ledna 2017. V roce 2017 bude svoz plastů probíhat opět každé 

pondělí. 

Poslední vývoz popelnic v tomto roce byl ve středu 21. prosince 2016. 

Po novém roce budou popelnice vyváženy každou lichou středu, první vývoz 

v novém roce bude 4. 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. 



 

Prodej stolního kalendáře, hrníčků a pohlednice 

Obec nechala vytisknout stolní čtrnáctidenní kalendář s fotografiemi obce, 

v kalendáři jsou uvedeny termíny svozu plastů i popelnic a také termíny akcí 

konaných v naší obci, kalendář je v prodeji na OÚ, jeho cena je 100,- Kč/ks. 

V prodeji jsou také nové hrníčky s obecní tématikou za cenu 135,- Kč/ks a byl 

vytištěn nový obecní pohled, který se prodává za 4,- Kč/ks.   

Poplatky za KO 

Poplatek za KO zůstává nezměněn. Poplatník je tedy povinen uhradit poplatek 

za KO ve výši 500,- Kč/rok, polovinu hradí poplatník do 18 let, poplatník ve 

věku 80 let a více poplatek neplatí. Poplatek je splatný do 30. 09. 2017. Proto, 

aby mohl zůstat poplatek za KO nezměněn je nutné zpoplatnění pytlů na 

odpad. Bohužel někteří spoluobčané výrazně zneužívali možnosti mít pytle na 

odpad zdarma. V příštím roce budou tedy pytle prodávány a ne rozdávány. 

V nabídce budou opět pytle modré i žluté,  

cena za jeden pytel bude 3,- Kč.  

Sloupek starosty 

Vážení spoluobčané, 

ve svém sloupku se tentokrát nebudu příliš rozepisovat. Letošní rok považuji 

z pohledu obce za úspěšný, asi jediné co se nepovedlo, lze zmínit plánovanou 

opravu sochy stojící na poldru. Tato socha dostala svůj zajímavý příběh, 

kterým se nebudu více zabývat. To důležité je, že socha byla opravena a bude 

umístěna do prostoru poldru. Spoustu občanů asi ani neví, že pod lesem na 

poldru byla nějaká socha a tak, až půjdete na procházku po poldru, projděte 

se až k rozcestí u Žichlínku a tam ji uvidíte. Bylo slíbeno, že u sochy bude 

informační tabulka, na které bude uvedeno, že se jedná o sochu, která stála 

původně na katastru Rychnova.  

Děkuji zastupitelstvu za odvedenou práci při správě obce, obrovské 

poděkování patří kulturní komisi obce, která se velkou měrou podílí na 

kulturních akcích, které v naší obci pořádáme. Velké poděkování patří i 

zaměstnancům. Mám jasnou představu, jak má být naše obec udržovaná a co 

je potřeba udělat, ale pokud bych neměl pracovníky, tak by se jednalo pouze 

o nesplnitelný sen. 

V neposlední řadě děkuji i Vám, občanům naší obce, jak příznivcům a 

podporovatelům tak i odpůrcům a kritikům, vždyť právě tito občané udržují 

moji pozornost a vyvíjejí na mě jakýsi přirozený tlak, který je pro mě motorem 



 

mé práce, je to inspirace a je to uvědomování si zodpovědnosti. Věřte, že svoji 

obec můžete i vy posouvat správným směrem. Je možné realizovat své 

představy a touhy, ale je proto potřeba něco udělat. Dveře mé kanceláře jsou 

občanům otevřeny, můžete se také zúčastňovat zasedání zastupitelstva, kde 

se dají probrat veškeré vaše připomínky i nápady. 

Přeji Vám všem krásné a poklidné svátky vánoční, do nového roku hodně 

štěstí, zdraví, lásky, pohody a mnoho osobních i profesních úspěchů. 

Milan Hána 

starosta obce 

      Kulturní komise a zdatní senioři 

V loňském roce se konalo nemálo akcí, pořádaných obcí. Na těchto akcích se 

aktivně zúčastňovaly a pomáhaly členky kulturní komise ve složení: Hana 

Hánová, Božena Honsová, Radka Judová, Milada Olosová a Jaroslava Vítková. 

Všem členkám patří velké poděkování za jejich celoroční práci pro naše 

občany.  

Začali jsme hned 1. ledna, kdy jsme společně s Obcí uskutečnili na návsi 

Novoroční přípitek s ohňostrojem. 

18. března jsme pořádali oslavu MDŽ a 6. května Den matek. 

14. a 15. května jsme se zúčastnili a pomáhali s organizací  Rychnovského 

šlapáku a Rychnovské tlapky. 

 2. a 3. července jsme nechyběli u Otevírání koupaliště a vítání prázdnin, 

tentokráte spojené s poutí.  

Další akcí bylo 3. září - Ukončení prázdnin. 

28. října se konala tradiční Drakiáda a 17. listopadu Lampionový průvod. 

3. prosince jsme zajišťovali občerstvení u Rozsvěcení vánočního stromu, 

spojené s Mikulášskou nadílkou a 14. prosince na celorepublikovém – Česko 

zpívá koledy – s regionálním deníkem. 

16. prosince jsme pekli koláče a trubičky na Vánoční koncert, který jsme 

pořádali následující den. 

23. dubna a 5. listopadu jsme uvítali nové občánky obce – celkem 9 dětí - 4 

holčičky  ( Veroniku, Miu, Andreu a Evelínu) a 5 chlapečků (Tomáše, Václava, 

Ondřeje, Jiřího a Miroslava ).   



 

Osobně jsme gratulovali 22 x - 80-ti a víceletým seniorům a poslali 37x  

gratulací k půlkulatinám a kulatinám od 50-ti let. 

Při některých akcích nám také obětavě pomáhaly členky zdatných seniorů, za 

což jim patří velké poděkování. 

Poděkování také patří Mateřské škole Rychnov a základní škole Třebařov za 

pěkná vystoupení a Vám všem, kteří jste naše akce podpořili svojí účastí. 

Všechny akce se vydařily a hlavně -  počasí nám přálo, nahoře nás mají 

rádi…..   

Závěrem Vám všem přeji radostné Vánoce, štěstí, pevné zdraví a lásku do 

Nového roku 2017.  

                                                                                                              

Hana Šmídová 

místostarostka obce  

předsedkyně kulturní komise 

 

 

Rok se s rokem sešel a je tu vánoční čas. Ten se hodí k rekapitulacím a tak si 

zrekapitulujme uplynulý rok v klubu zdatných seniorů. 

Uskutečnili jsme několik přednášek vedených odborníky, jezdili jsme na výlety 

po zajímavých místech, chodili na rehabilitační cvičení a pomáhali na akcích 

pořádaných obcí. Také jsme pomáhali s jejich přípravou a s pečením koláčů. 

Aktivně se dle svých možností zapojily: Marie Knichalová, Vlasta Prokopová, 

Eva Šponiarová, Ludmila Chlupová, Marta Selicharová, Slávka Přibylová, Eliška 

Polednová, Hana Hánová, těmto patří obrovské poděkování. Touto cestou 

bych chtěla poděkovat i obci za to, že nás podporuje v naší činnosti.  

Přeji všem občanům poklidné vánoční svátky a v novém roce hodně zdraví, 

štěstí a lásky. 

Rádi mezi sebe přijmeme nové zdatné seniory.  

Božena Honsová 

předsedkyně klubu zdatných seniorů 

   

 

 



 

Informace z Římskokatolické farnosti  

Rychnov na Moravě 

Betlémské světlo 

Betlémské světlo bude 24. prosince 2016 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 v sobotu 24. prosince od 22:00. Před mší sv. od 

21:30 srdečně zveme k poslechu vánočních písní v podání Rychnovské scholy. 

Boží hod vánoční - mše svatá v neděli 25. prosince od 9:30. 

Svatý Štěpán - mše svatá v pondělí 26. prosince od 9:30 

Nový rok - mše svatá v neděli 1. ledna od 9:30. 

Kostel je vytápěny. 

Tříkrálová sbírka 
V sobotu 6. ledna 2017 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 60,-Kč 

26. prosince otevřeno od 16:00 

Na Štěpána není pána a u nás i pro dámy. 

Již tradiční šipkový turnaj.  

Startovné na šipkový turnaj je 20,- Kč. 

Doporučujeme rezervaci místa. 

Štěpánské speciality: hovězí TATARÁK a další  

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. 

 

 



 

Nabídka služeb občanům 

Mulčování malotraktorem 200,-/hod 

Štěpkování větví 150,-/hod 

Práce s křovinořezem 150,-/hod/ pracovník 

Práce s motorovou pilou 150,-/hod/ pracovník 

Práce s motorovou sekačkou 

Práce tlakovým čističem 

Práce s motorovým kalovým čerpadlem 

150,-/hod/ pracovník 

150,-/hod 

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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http://www.rychnovnm.cz/


 

Stránky mateřské školy 

 

 

Milí spoluobčané,  

Máme za sebou podzim a všichni už se těšíme na nejkrásnější období 

v roce. V prožitých měsících jsme se společně poznávali, seznamovali 

se s prostory školky, s hračkami s lidmi kolem nás a s okolím. Víme už, 

že jsme všichni kamarádi, že si půjčujeme hračky a ukládáme je na své 

místo, že umíme pozdravit, poděkovat a poprosit. Naučili jsme se 

důležité věci o přírodě, o zvířátkách, o střídání ročních období a o 

počasí. V roce 2017 nás čeká ještě mnoho informací a činností. 

Spolupráce se ZŠ a MŠ Třebařov, divadla, lyžáček, plavání, výlety a 

jiné… 

Také chystáme úpravy prostor naší MŠ – přestavba ložnice, a v jednání 

je také změna hlavního vchodu do MŠ. 

Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se podílejí na provozu a 

plynulém chodu naší školky. Rodičům za pohodovou komunikaci a 

spolupráci a všem zaměstnancům OÚ Rychnov na Moravě. Rodině 

Beátky Mazancové a Pavlíka Beránka za dary v podobě papírů a 

pomůcek pro tvoření, rodině Pepíka Fojtíka za finanční sponzorský dar. 

Závěrem chci popřát všem krásné a klidné Vánoce, v roce 2017 hodně 

zdraví, protože to je nejdůležitější, také štěstí a alespoň trošku té 

pohody.  
                                                                                                                                           

Jana Pekařová 
ředitelka MŠ 
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