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Informace z 23. zasedání zastupitelstva, konaného dne 4.11. 2013 

Zúčastnilo se 9 zastupitelů a 9 občanů 

Zpráva výboru pro investice 

Bylo rozhodnuto o připravení závazného dokumentu „Plán rozvoje 

veřejného osvětlení“, tento dokument byl předložen zastupitelstvu a 

následně schválen. Tento dokument bude v budoucnu sloužit jako předloha 

pro investice do veřejného osvětlení. 

Příprava inventarizace majetku obce 

 Starosta seznámil přítomné s plánem inventur v roce 2013. Inventarizací 

majetku obce byla pověřena tříčlenná komise ve složení:  

P. Švehla - předseda komise 

P. Krmela - člen komise 

J. Henzl - člen komise   

Příprava rozpočtu obce pro rok 2014  

zastupitelé se dohodli na postupu přípravy rozpočtu obce pro rok 2014.  

Veřejné projednání rozpočtu obce bude na 24. zasedání v prosinci 2013. 

Informace z 24. Zasedání zastupitelstva, konaného dne 16. 12. 2013 

Zúčastnilo se 7 zastupitelů (2 omluveni) a 10 občanů 

Informace o výši vodného pro rok 2014 

Zástupci obcí DSO skupinový vodovod Moravskotřebovska, jehož je obec 

Rychnov na Moravě součástí, na své schůzi schválili výši vodného pro rok 

2014 ve výši 32,87 bez DPH, při DPH 15% bude tedy konečná cena pro 

obyvatele obce 37,80Kč/m3 

Stanovení stočného pro rok 2014  

Stočné je vybíráno za likvidaci odpadních vod na byt. domě č.p. 55 a od 

nájemníků a subjektů napojených na ČOV u byt. domu č.p. 219. Starosta 

navrhnul ponechat výši stočného stejnou jako v minulých letech, tj. č.p. 55 

- 39,-Kč/m3, ČOV - 36,-Kč/m3, což bylo schváleno. 

Rozpočet obce pro rok 2014  

ZO Rychnov na Moravě, schvaluje přebytkový rozpočet obce pro rok 2014, 

příjmy 8 990 000,-Kč, výdaje 8 515 700,-Kč. Přebytek ve výši 474 300,-Kč 

bude k využití až v následujících letech. 

Rok 2014 bude věnován převážně přípravám na investice, jako je 

odvodnění a výstavba chodníků na křižovatce, řešení nakládání s 

odpadními vodami atd. V rozpočtu obce je počítáno s nákupen 9místné 

dodávky, která bude sloužit potřebám hasičů ale i potřebám obce, počítáno 

je s vyplácením příspěvku na dopravu žáků do základních škol, 

naplánováno je také vybudování autobusové čekárny na spodním konci a 7 

nových světel umístěných na místních komunikacích, plánovaná je podpora 

MŠ při nákupu dětských prvků na hřišti u MŠ. V roce 2014 budou 

zakoupeny dva kontejnery na bioodpad, investováno bude i do údržby 

obecních budov (OÚ, bývalá ZŠ), budou pořízeny obecní symboly (vlajka a 

znak) v podobě jak sváteční tak pro běžné používání.    



Stanovení výše místních poplatků 2014 

Pro rok 2014 zůstávají místní poplatky ve stejné výši jako v roce 2013. 

Poplatek za komunální odpad je 500,-Kč na poplatníka, přičemž úleva ve 

výši 250,-Kč je poskytnuta občanovi do 18 let věku a od poplatku je 

osvobozen poplatník od 80 let věku. Od poplatku mohou být osvobozeni 

občané zdržující se trvale mimo území obce, pro toto osvobození je 

potřebné prokázat nárok na osvobození. 

Poplatek za psa činí 100,- za jednoho psa a 150,- za každého dalšího psa 

stejného poplatníka. Od 20. 01. 2014 budou k vyzvednutí nové psí známky. 

V případě požadavku na osvobození od poplatku z důvodu pobytu mimo 

obec, musí poplatník prokázat nárok na osvobození do 31. 1. 2013. 

Palivové dřevo v roce 2014 

Podmínky i cena palivového dřevo pro občany obce zůstávají nezměněny. 

Do pořadníku pro rok 2014 je možno se zapsat od 06. 01. 2014 na OÚ. 

Bližší informace získáte přímou účastí na zasedání obecního zastupitelstva 

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

 

Informace Obecního úřadu 

Poslední svoz KO v roce 2013 
Upozorňujeme občany, že poslední svoz komunálního odpadu (popelnic) 
v roce 2013 proběhne ve čtvrtek 26. 12. 2013.   
 
Sběr plastů v roce 2014 
Svoz tříděného plastu bude prováděn každé pondělí. První svoz v novém 
roce proběhne 6. ledna 2014. 

Svoz KO v roce 2014 

Svoz KO bude zajištěn TS Moravská Třebová. Termíny svozu jsou 

samostatně jako příloha RL. 

Sběrný dvůr 

Provoz sběrného dvoru - sobota 21. 12. a 28. 12. v době 9 - 12 hod. 

První v novém roce - sobota 4. 1. 2014 9-12 hod. 

Knihovna 

Ve středu 25. 12. 2013 bude knihovna uzavřena. 

V roce 2014 bude otevřeno každou středu počínaje 8. 1. 2014, v době od 

15,00 do 16,00 hodin. 

Nevíte, jak vyplnit dlouhé zimní večery? Přijďte do knihovny a vyberte si z 

bohaté nabídky zajímavých knih. V místní knihovně jsou pro Vás připraveny 

detektivky, knihy zábavné i poučné. Na své si přijdou děti, mládež i dospělí. 

Počítač řeč dětí neobohatí, kniha ano. Knihovna je umístěna v budově OÚ a 

otevřena je každou středu od 15:00 do 16:00 hodin.  

Na Vaši návštěvu se těší naše knihovnice, paní Ludmila Lachmanová. 

Sběr papíru v roce 2013 

Vyhodnocení za rok 2013 bude zveřejněno v příštím vydání RL. 

Pro rok 2014 platí stejná pravidla jako v roce 2013, 

0,50 Kč/kg pro každého sběratele 

po vyhlášení odměna pro 5 největších sběračů 1. (1 000,- Kč) 2. (500,- Kč) 

3. (300,- Kč) 4. (200,- Kč) 5. (100,- Kč). 

Jízdní řád autobusu 

Upozorňujeme občany, že 15. 12. 2013 vešel v platnost nový jízdní řád 

autobusové dopravy. Nový jízdní řád tvoří přílohu těchto RL. 

Omezení provozu OÚ 

Oznamujeme občanům omezení úřední doby na OÚ.  

Pracovníci OÚ jsou pro občany k dispozici do pátku 20. 12. 2013  

do 12,00 hodin. V novém roce bude první úřední den pondělí 6. 1. 2014.   

Provozní doba na České poště 

Provozní doba místní České pošty v období okolo vánočních svátků bude 

téměř nezměněna, zavřeno bude pouze 24. – 26. 12. 2013 a 1. 1. 2014.  

Změna nastává ve vyplácení důchodů. Důchody splatné 20. 12. budou 

vypláceny 19. 12., důchody splatné 22. 12 budou vypláceny 20. 12. a 

důchody splatné 24. 12. budou vypláceny 23. 12. 2013 

 



Provozní doba v prodejně JEDNOTA 

pondělí 23. 12. 2013 6,45 - 11,45;12,15 - 15,00 
Úterý 24. 12. 2013 7,00 - 10,00 
Středa 25. 12. 2013 Zavřeno 
Čtvrtek 26. 12. 2013 Zavřeno 
Pátek 27. 12. 2013 6,45 - 11,45;12,15 - 15,00 
Sobota 28. 12. 2013 7,00 - 10,00 
Neděle 29. 12. 2013 Zavřeno 
Pondělí 30. 12. 2013 6,45 - 11,45;12,15 - 15,00 
Úterý 31. 12. 2013 6,45 - 11,45;12,15 - 15,00 
středa 01. 01. 2014 Zavřeno 
 

 

Změna ordinace MUDr. Grepla  

Změna ordinace 

pondělí 23. 12. 2013 8,00 - 11,00 
pátek 27. 12. 2013 8,00 - 11,00 
pondělí 30. 12. 2013 8,00 - 11,00 
úterý 31. 12. 2013 Zavřeno 
čtvrtek 2. 1. 2014 12,45 - 16,00 
pátek 3. 1. 2014 7,00 - 12,00 
 

Dovolená 6. 1. 2014 - 11. 1. 2014 

zastupovat ve Starém Městě bude MUDr. Němcová 

úterý 7. 1. 2014 13,00 - 16,00 
čtvrtek 9. 1. 2014 13,00 - 16,00 
V ostatní dny Vás ošetří v Moravské Třebové. Tel. 461 310 110 

 

 

 

Informace z Římskokatolické farnosti  

Rychnov na Moravě 

Betlémské světlo 

Zveme všechny děti na roznášení Betlémského světla, a to v úterý  24. 

prosince 2012 od 9,00 hod. u kostela. Pokud máte lucerničky, vezměte si je 

s sebou.  

Betlémské světlo bude roznášeno ve střední části obce a to od kostela po 

autobusovou zastávku u koupaliště. 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 23,00 hod. (slouží K. Macků) 

(úterý 24. prosince)           - před mší od 22,40 hod. srdečně zveme na 

                                              „Malý vánoční koncert“  

                           Rychnovského sboru pod vedením pí. Tamary Mengrové 

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

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

Svátek Svaté rodiny - OBNOVA MANŽELSKÉHOP SLIBU                              
 (neděle 29. prosince)          - mše svatá od 9,30 hod. 

Měli jste svatbu v kostele? Přijďte si tuto slavnostní chvíli připomenout 
obnovou manželského slibu. 

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

Tříkrálová sbírka 

V sobotu 4. ledna 2014 proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka. Výtěžek 

sbírky poputuje na účely oblastní charity v Moravské Třebové.  



Kulturní akce 2014 

Únor - Valentýnský ples 

Březen - MDŽ, Pyžamový bál 

Duben - pálení Čarodějnic 

Květen - Den matek, Rychnovský šlapák 

Červen - Den dětí, Vítání prázdnin s otevřením koupaliště 

Srpen - Ukončení prázdnin 

Říjen - Drakiáda 

Listopad - Lampionový průvod 

Prosinec - Adventní výstava,  

               Rozsvěcení vánočního stromu s Mikulášskou nadílkou 

Kulturní komise obce 
 
Děkuji všem, kteří nám pomáhali při kulturních  akcích  v naší obci i Vám, 
kteří jste se zúčastňovali. Věřím, že nám zachováte přízeň i v příštím roce. 
Přeji vám všem za kulturní komisi, krásnou dobu vánoční a hodně zdraví v 
Novém roce.      
                                       předsedkyně kulturní komise Božena Honsová 

Sloupek starosty 

Úprava břehů Rychnovského potoka 

Jistě jste zaznamenali v nedávných dnech pohyb pracovníků obce 

v blízkosti Rychnovského potoka. Tento pohyb není náhodný, ale jedná se 

o domluvenou údržbu vodního toku v naší obci. Zaměstnanci mají za úkol 

odstranit z vodního toku a jeho břehů volně rostoucí dřeviny, které by jinak 

mohly znamenat zhoršení průtoku vody.  

Žádáme občany, aby v blízkosti vodního toku nezakládali černé skládky 

včetně ukládání bioodpadu. Pro likvidaci odpadů máte k dispozici sběrný 

dvůr, kde odpad můžete bezplatně uložit. 

 

Přílohou těchto listů je i nástěnný kalendář obce.  

Pozvánka na akce v Hospodě na Hranici 

24. 12. 2013 otevřeno 9,00 - 15,00 hod. 

Pohodová nálada Štědrého dne, tak proč se nesejít v hospodě. 

Zelná a knedlíčková polévka - zdarma pro všechny 

Řízek, bramborový salát - za symbolických 50,-Kč 

26. 12. 2013 otevřeno od 15,00 hod. 

Na Štěpána není pána a u nás i pro dámy. 

Již tradiční šipkový turnaj letos na dvou terčích a v konírně losování o ceny. 

Štěpánské speciality: hovězí TATARÁK 

                                

31. 12. 2013 otevřeno od 17,00 hod. 

Rozloučení se starým rokem a přivítání nového. 

Žádný vstupní poplatek, čeká Vás hodně pití, dostatek jídla, ale hlavně 

dobrá nálada. 

Promítání filmu na velkoplošné plátno, reprodukovaná hudba, zábavné 

stolní hry. 

 

Příspěvky občanů obce 

 

Vážení občané zveme Vás na Silvestrovský turnaj ve stolním tenise, který 

se bude konat 31. 12. 2013 v tělocvičně, bližší informace získáte 

z připravovaného plakátu a na webu obce. Po turnaji následuje 

Silvestrovská oslava. 

 

Zdeněk Sedlák 

 



Hezké a milé vánoce…… 

Motto: poselství 

…máte problém? nečekejte, že to za vás někdo musí vyřešit. Navrhněte 

svoje řešení. 

…aby bylo jasno, mám vás rád. Mám rád všechny lidi, kteří mně neublížili. 

A ti co ublížili …oni za to nemohou, Tím je jim odpuštěno. Amen. 

V minulém čísle jsem napsal malý článek, nahlas jsem se nebál říct, jak se 

moje vesnice mění. 

Nečekal jsem, že mně řada lidí osloví a ten článek pochválí. Podle mě 

vlastně chválili změny kolem nás, Takže děkuji.  

Jsou mezi námi i takoví, kteří hledají v tom článku chyby, špatný slovosled 

a vlastně cokoliv.  

A já si uvědomil, jak hledám chyby a nedostatky u svého starosty. 

U pana Hány jmenovitě a u pana Henzla.  

Od nich převážně pochází to co se ve vesnici fyzicky děje. Pokud přijdete 

na veřejnou schůzi uvidíte, uslyšíte a budete vyslyšeni. 

Na mši svaté jsou přítomní knězem vedeni a ten káže „ odpusťte si“, takže 

odpouštím, to co je proti mému přesvědčení proti práci starosty a jeho 

zástupce, protože tito lidé, nebo chcete-li moji sousedé, mění vesnici 

k obrazu svému i našemu a mně se to líbí. Po čase zjistím, že to co se mně 

nelíbilo, byla jen malichernost. 

Takže s pokorou smekám, děkuji v těchto dnech těm, kteří se o nás starají 

a snaží se o vytvoření hezčího a funkčního prostředí, víc hezkého než 

v nedaleké minulosti. 

... A jestli se mně něco líbit nebude, stejně jim to řeknu a pěkně nahlas. 

                                                                                       Eda Mengr 

 

 

 

Nabídka služeb obce 

 

Mulčování malotraktorem 150,- Kč/hod. 
Štěpkování větví 150,- Kč/hod. 
Práce s křovinořezem 150,- Kč/hod. 
Práce s motorovou pilou 150,- Kč/hod. 
Stříhání živých plotů 150,- Kč/hod. 
Broušení řetězů motorových pil 30,-   Kč/kus 
Broušení zahradního nářadí 20,-   Kč/kus 
 

 

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

úřadě. U prací účtovaným v hodinové sazbě je minimální účtovaná doba 30 

minut a práce musí být prováděny v intravilánu (zastavěné části) obce. 

Mimo toto území je nutná individuální kalkulace.   

 

 

 

Redakční rada RL přeje všem občanům úspěšný rok 2014. 

 
      Adresy Obecního úřadu: 

Rychnov na Moravě č. p. 63 

569 34 Rychnov na Moravě 

e-mail:    ou@rychnovnm.cz 

              info@rychnovnm.cz 

   podatelna@rychnovnm.cz 

web:   www.rychnovnm.cz 

Redakční rada: Josef Henzl, e-mail: josef.henzl@rychnovnm.cz 

                            Milan Hána, e-mail: milan.hana@rychnovnm.cz 

                  Eduard Mengr, e-mail: eduard.mengr@rychnovnm.cz 
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