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Rychnovské listy 

 
Informace z 22. zasedání zastupitelstva  

Zasedání se konalo 20. prosince, zúčastnilo se ho 9 zastupitelů a 4 občané. 

Stanovení výše stočného pro rok 2022 
Zastupitelstvo ponechalo stejnou výši stočného jako v roce 2021: 39 Kč/m3. 
Informace DSO SV Moravskotřebovska 
Přítomní byli informováni o stanovení výše vodného pro rok 2022. To bylo 
schváleno členskou schůzí svazku ve výši 51,20 kč vč. DPH. Dále byli přítomní 
informováni o schválení směrnice o financování plánu obnovy vodovodů platné 
od 1. 1. 2023. Další informace se týkala ukončení funkčního období ředitelky 
svazku. Současná ředitelka paní Borovcová k 28. 2. 2022 ve funkci ředitelky 
svazku končí, a proto bylo vypsáno výběrové řízení na tuto pozici. Členská 
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schůze schválila do funkce ředitelky od 1. 3. 2022 paní Janu Šebrlovou, ta má 
funkci vykonávat jeden rok a poté bude rozhodnuto o prodloužení mandátu. 

Zprávy kontrolního a finančního výboru 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávy předsedů výborů o provedených 
kontrolách. Kontrolami nebyly shledány žádné nedostatky. 

Obecně závazné vyhlášky obce 
Zastupitelstvo vydalo dvě nové vyhlášky, které řeší likvidaci a svoz odpadů. 
Výše poplatků se nemění, slevy a osvobození jsou také zachovány. Nově 
přibyla úleva do konce roku pro narozené dítě. 

Smlouva na svoz a likvidaci odpadu 
I v příštím roce budou svoz a likvidaci odpadů zajišťovat TS Moravská 
Třebová. Četnost svozů se nemění a jejich rozpis je v obecním kalendáři.  

Kanalizace 
Přítomní byli informováni o aktuálním stavu projektu kanalizace. Zastupitelstvo 
pověřilo starostu obce k podpisu smluv na zajištění administrace výběrového 
řízení dodavatele stavby a administrátora dotace. 

Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce a MŠ 
Byl projednán a schválen návrh střednědobých výhledů rozpočtu obce a MŠ.   

Rozpočet obce a MŠ na rok 2022 
Zastupitelstvo schválilo přebytkový rozpočet MŠ pro rok 2022. 
Rozpočet obce pro rok 2022 byl sestaven a schválen jako schodkový, celkové 
příjmy jsou očekávány ve výši 16 317 000 Kč a výdaje ve výši 23 943 960 Kč. 
Schodek rozpočtu je kryt finančními prostředky z let minulých. Rozpočtu obce 
se bude podrobně věnovat vlastní kapitola v tomto vydání Listů. 

Informace o sousedském setkání  

Starosta informoval o již třetím setkání starostů a místostarostů sousedních 
obcí, které se konalo na našem úřadě. Letošního setkání se zúčastnili zástupci 
obcí Mladějov, Staré Město, Třebařov, Koruna, Tatenice, Lubník, Žichlínek a 
samozřejmě zástupci naší obce. Setkání bylo vedeno v neformálním duchu a 
informace z jednání byly pro všechny účastníky inspirativní a užitečné. 

 Bližší informace získáte přímou účastí na zasedáních obecního zastupitelstva 
nebo ze zápisů ze zasedání, které jsou zveřejněny na webu obce. 
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Sloupek starosty 
Vážení spoluobčané, 
blíží se konec roku, a proto si jej dovolím shrnout do pár vět. 
Rok jsme nemohli zahájit společným přípitkem na návsi a bohužel se 
ve stejném duchu nesl prakticky celý. Kromě zdravotnických a ekonomických 
dopadů pandemie je velký problém v odcizení se lidí. Pokud pořádáme 
nějakou akci tak jejím hlavním cílem je setkávání lidí, a to je to co v poslední 
době moc možné nebylo. Společná setkání jsou důležitá a věřím, že v příštím 
roce se budeme moci setkávat více a snad už bude možné uspořádat 
společenské akce tak, jak jsme byli v minulosti zvyklí.  
Bohužel se nám v letošním roce nepovedlo zrealizovat některé plánované 
investiční akce, a tak se budeme snažit v roce příštím. Co se ale zajisté 
povedlo je výstavba chodníků, ještě jednou moc děkuji za trpělivost při 
výstavbě a věřím, že chodníky budou zajišťovat bezpečí chodců v naší obci.  
Také se nám podařilo zahájit výstavbu infrastruktury lokality U housliček a již 
zrealizovat prodej 5 z 6 stavebních parcel. 
V letošním roce bylo opraveno jedno zábradlí mostu a také jsou připraveny 
autobusové čekárny, které kvůli počasí budou instalovány až v příštím roce. 
V tom letošním jsme stihli jen připravit prostor pro jejich umístění. 
V letošním roce jsme také plánovali zbudování chodníku k bráně kostela 
ze směru od obecního úřadu, ale vlivem nepříznivého počasí a také 
nemocnosti našich zaměstnanců jsme museli práce přerušit a budou 
dokončeny v příštím roce. 
V lesním hospodářství nás i letos trápila kůrovcová kalamita, která nás v lese 
plně zaměstnávala a prakticky neumožňovala jiné potřebné práce v lesním 
hospodářství. Letošní rok potvrdil, že vlastní zpracování dřevní hmoty z našich 
lesů je správnou cestou. Díky provozu pily jsme dokázali zhodnotit kůrovcové 
dřevo, u kterého byla převážnou část roku velmi nízká výkupní cena.  
Letošní rok byl plný příprav na investiční akce pro další období. A tím se již 
dostávám k rozpočtu obce pro následující rok. Ten zastupitelstvo schválilo jako 
schodkový, schodek bude financován prostředky z minulých let a to v celkové 
výši 8,3 mil. Kč. Zde jen doplním, že obec bude mít ke konci roku na svých 
účtech cca 14 mil. Kč a je tedy kde brát. Příjmová část rozpočtu je rozdělena 
na daňové, nedaňové příjmy, vlastní příjmy a příjmy dotací. Celkově 
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předpokládáme příjmy ve výši 16,3 mil. Kč, přičemž daňové tvoří 10,9 mil. Kč, 
nedaňové 4,7 mil. Kč a ostatní 0,7 mil. Kč. Při sestavování rozpočtu jsme 
vycházeli z predikcí daňových příjmů od MF ČR a u dalších příjmů vycházíme 
z předpokladu let minulých či plánů nových. V příjmech není možné počítat 
s dotacemi které nejsou prozatím potvrzeny a očekáváme tedy navýšení 
příjmů v této kapitole rozpočtu. Ve výdajové části je možné rozdělit kapitolu 
na běžné (mandatorní) výdaje a investiční (kapitálové) výdaje. Běžnými výdaji 
jsou veškeré platby spojené s chodem obce. Protože chceme zajistit stejný 
rozsah prací i služeb v obci tvoří nemalou část výdaje na mzdy zaměstnanců 
obce. V běžných výdajích jsou obsaženy i opravy a rekonstrukce majetku 
obce. O stavu majetku obce budu informovat v příštím roce po skončení 
inventarizace majetku obce. Celkové běžné výdaje obce pro rok 2022 jsou 
naplánovány na 12,1 mil. Kč. Investiční výdaje nám umožňují rozvoj obce, a 
proto se o nich zmíním jednotlivě.  
V letošním roce byl dokončen projekt a také přidělena dotace 800 tis. Kč 
na rekonstrukci dřevodílny, celkové náklady v příštím roce budou 2 mil. Kč.  
V objektu bude zřízeno zázemí pro zaměstnance, vytápění a potřebná 
elektroinstalace. Bude také podána žádost o dotaci na další fázi rekonstrukce. 
Bylo rozhodnuto o opravě zábradlí mostu u čp. 48 s předpokládaným 
nákladem 300 tis. Kč. Na tuto akci bude podána žádost o dotaci, zde 
očekáváme cca 110 tis. Kč. 
V letošním roce byly financovány autobusové čekárny, které budou 
instalovány v příštím roce a pro příští rok počítáme s investicí na další čekárny 
ve výši 150 tis. Kč. 
V příštím roce bychom rádi dokončili projektové práce na obnovu Rychty, zde 
je v rozpočtu uvolněno 350 tis. Kč. Rekonstrukce samotná bude závislá 
na dotacích. Předpokládaná výše nákladů je okolo 40 mil. Kč, z čehož je 
zřejmé, že bez významné dotace k realizaci nebude moci dojít. 
Zahájeny by měly být projekční práce na dalším úseku chodníků, jde o cca 
2 km chodníků, díky nimž bude celá obec okolo hlavní silnice s chodníkem. 
Náklady na projekt jsou plánované ve výši 350 tis. Kč. Realizace této etapy 
chodníků by za přispění dotace od SFDI mohla proběhnout v roce 2023. 
Vzhledem k ohlášené kabelizaci vedení nízkého napětí elektrické sítě v dolní 
části obce je počítáno s vybudováním nového veřejného osvětlení v této části. 
Náklady jsme odhadli na 1 mil. Kč.  
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Dokončena bude infrastruktura v lokalitě U housliček, zde předpokládáme 
výdaj 1 mil. Kč. 
Příští rok bude věnován přípravě výstavby kanalizace v obci, 
na administrátorské práce máme v rozpočtu vyčleněno 600 tis. Kč. Samotná 
realizace by měla být koncem roku zahájena, hlavní část výstavby se bude 
odehrávat v roce 2023 a 2024. 
Největší investiční akcí pro příští rok by měla být rekonstrukce MŠ, zde je vše 
závislé na poskytnutí dotace. Pokud by vše dopadlo dle našeho očekávání tak 
by se obec podílela cca 3,5 mil. Kč z předpokládaných celkových nákladů 25 
mil. Kč. 
Protože je plánována rekonstrukce MŠ, která bude zasahovat do části 
současné ubytovny, bude potřeba vybudovat odpovídající pokoje pro trvalé 
obyvatele ubytovny. Předpokládané výdaje jsou 800 tis. Kč.  
Dalším výdajem do této budovy je vybudování kotelny na dřevní hmotu. Již 
v tomto roce jsme se touto problematikou zabývali, ale bohužel se nepodařilo 
najít vhodné řešení. V příštím roce se budeme problematice věnovat a věříme 
v realizaci, která by mohla přijít na 1 mil. Kč. Důvodem našeho záměru je 
úspora v ceně za vytápění této budovy a také využití odpadního materiálu 
z dřevodílny. 
V rozpočtu obce je počítáno i s investicemi do pořízení strojů do dřevodílny 
v hodnotě 600 tis. Kč a obměna vozového parku ve výši 200 tis. Kč. 
Celkově máme naplánované investiční výdaje ve výši 11,85 mil. Kč a věříme, 
že se nám jich podaří realizovat co nejvíce.   
Ve výdajích je nutné počítat také se splátkami úvěrů, a to ve výši 680 tis. Kč.  
Není toho zrovna málo a možná se to někomu bude zdát i jako přehnané, ale 
uspořené finance nám tyto investice umožňují a jsme přesvědčeni, že to jsou 
investice pro dobro občanů naší obce. 
Na závěr bych chtěl poděkovat všem zastupitelům za jejich práci pro dobro 
obce. Velké díky paří místostarostům, kteří možná nejsou tolik vidět a slyšet, 
ale práce pro obec odvádějí opravdu hodně.  
Přeji všem hodně úspěchů, mnoho štěstí a plnou náruč zdraví. 

Milan Hána  
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Kultura v roce 2021 
Informace kulturního výboru  
Začátek nového roku 2021 bohužel nadále probíhal pod taktovkou koronaviru 
a tak jsme byli opět výrazně omezeni v pořádání kulturních akcí. 
Na Nový rok jsme si připili doma a převážně s rodinou jsme pak trávili celý 
rok. 
První letošní akcí obce byly již druhé Korodějnice a setkaly se opět s velkým 
úspěchem.  
Následovala netradiční Procházka přírodou, místo tradičního Šlapáku. 
V letních měsících se situace s covidem trochu uklidnila, a tak jsme se mohli 
konečně volně nadechnout a uspořádat několik kulturních akcí, které se 
setkaly s velkým ohlasem. 
3. července jsme otevřeli koupaliště a kiosek s přímým přenosem fotbalového 
utkání ČR-Dánsko.  
24. července jsme uspořádali grilovačku a 14. srpna letní posezení spojené 
s promítáním české komedie.  
Další vydařenou akcí, bylo vítání podzimu na koupališti. V nabídce byl burčák a 
několik chodů menu. Rozvoz jídel pro ty, kteří se nemohli dostavit osobně, byl 
zajištěn. 
Koncem září jsme na fotbalovém hřišti uspořádali Drakiádu. 
V říjnu jsme postupně uvítali 6 nových občánků do života.  
Na Martina jsme upekli Svatomartinskou husu, opět byl nabídnut rozvoz až 
domů. 
17. listopadu se konal Lampionový průvod s ohnivou show na fotbalovém 
hřišti. 
A tím akce pro veřejnost skončily.  
Na 1. adventní neděli se tiše rozsvítily naše dva vánoční stromy a Betlém. 
Mikuláš a anděl přišli stejně jako loni až k prahu vašeho domova, aby nadělili 
dětem sladkosti. A protože děti byly celý rok neustále zavírány a strašeny, tak 
Mikuláš rozhodl, že strašení už bylo dost a čerta nechal v pekle….  
Seniorům nad 80 let se gratulace a poukazy do místního COOPu opět 
předávaly bez osobního kontaktu. 
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Dále jsme gratulovali ke kulatinám a půlkulatinám občanům nad 60 let. 
Do každé domácnosti byl, stejně jako loni, doručen obecní kalendář.  
A i konec roku a začátek nového roku oslavíme v kruhu rodiny a blízkých 
přátel.  
Jménem obce děkuji všem, kdo se podíleli na přípravách a organizaci 
konaných akcí, a samozřejmě všem kdo jste naše snažení podpořili.  
Přeji Vám hodně štěstí a hlavně zdraví, protože to se řeší dennodenně a už 
jsme z toho unavení a otráveni, ale věřte, že nic netrvá věčně. Mějme se rádi, 
společně to zvládneme. 

Za kulturní výbor Hana Šmídová 
Klub zdatných seniorů 
I v letošním roce jsme byli, stejně jako loni, méně aktivní, žádné větší akce 
jsme nepořádali. Strach z nemoci nás nutil k částečné izolaci, abychom se 
chránili. 
Přeji všem hodně štěstí, zdraví a rodinnou pohodu do nového roku 2022.  

Božena Honsová 

Sportovní zprávy 
SK stolní tenis Rychnov na Moravě – Mladějov 
Končí zvláštní rok 2021 a já bych rád na stránkách zpravodaje popřál co 
nejhezčí prožití vánočních svátků všem občanům Rychnova. Rád bych také 
poděkoval těm, kteří nám nějakou formou pomohli či nás nějak podpořili. 
V první řadě obcím Rychnov na Moravě a Mladějov na Moravě, firmě ZOS 
Rychnov na Moravě a p. Chlupovi s p. Faltýnkem. Samozřejmě také děkuji 
našim hráčům za sportovní výkony a našim rodinám za pomoc a trpělivost. 
Tento rok byl už druhý v řadě, který významně ovlivnila koronavirová situace, 
tak si přejme a doufejme, že ten následující bude lepší. Ještě jednou všem 
děkuji a doufám v zachování vaší přízně. Buďte zdraví - mějte pozitivní mysl 
a sportu ZDAR a pinecu zvlášť. 

 Za SK stolní tenis Rychnov-Mladějov Karel Haškovec 
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Spolkové zprávy 
Stáj2M  

Začátek roku byl pro nás 
vzhledem ke covid situaci 
pozvolný. Později na jaře se 
otevřel již tradičně kroužek 
pro začátečníky, a to 
dokonce ve dvou termínech. 
Takže u nás probíhaly 
dohromady 3 dny v týdnu 
kroužky pro začátečníky i 
pokročilé. Mimo tyto dny 
po celý rok může dle domluvy 
využívat veřejnost jak 

lekce na jízdárně, tak vyjížďky pro pokročilé, tak vožení dětí. 
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Dne 2. června jsme u nás měli návštěvu místní MŠ, kde se mohly všechny 
děti svézt na koníkovi. 

 
17. července se konala pro nás největší akce letošního roku: Westernové 
hobby závody v Kostelecké Lhotě. A s naprosto úžasnými výsledky! 
Tentokrát vyjely z naší stáje celkem 4 koně. Dva koně se svými majitelkami, a 
to Aneta Knichalová s White Elbow, pro které to byly naprosto první 
závody v životě, jak pro mladého Elbika tak pro Anet, a i tak se ukázali jako 
sehraná dvojice, se kterou je potřeba počítat. Skvěle se popasovali 
s náročným závodním prostředím a ještě si přivezli mašli za 6. místo 
ve western pleasure dospělí. Dále se závodů zúčastnila Michaela Tökölyová 
se svým Maurem, kteří si také bez závodních zkušeností dovezli nádherná tři 
čtvrtá místa, a to za western pleasure dospělí, hunter under saddle a hunt 
seat equitation sloučené. Dále si dovolím vypíchnout úspěchy našich 
juniorských matadorek, které tentokrát opravdu doslova pobraly, co mohly.  
Nikol Svobodová s Nebbia Meky Chex 

• 1. místo jízda zručnosti mládež 
• 1. místo trail mládež 
• 1. místo hunter under saddle (sloučené s dospělými!) Naprosto 

luxusní výsledek 
• 2. místo hunt seat equitation sloučené s dospělými 
• 2. místo horsemanhip mládež 
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• 2. místo pleasure mládež 
• 2. místo barrel race sloučené 
• 2. místo pole bending sloučené 

 

Lenka Kostková s Natale Meky Jac 
• 1. místo pleasure mládež 
• 1. místo horsemanship mládež 
• 2. místo jízda zručnosti mládež 
• 2. místo trail mládež 
• 3. místo hunt seat equitation sloučené 
• 3. místo hunter under saddle sloučené 
• 3. místo horsemanship dospělí (navíc ze 17 zúčastněných, pecka!) 

 
Obsazenost jednotlivých tříd na těchto závodech byla velmi slušná a o to víc 
nás těší, že naše malá stáj zde byla krásně vidět. Děkuji všem, kdo jste přijeli 
se podívat, utvořili jsme tam skvělý fanklub a s takovou podporou se závodí 
hned lépe. Děkujeme a jezdcům za úspěchy ještě jednou gralulujeme. 
Přes letní sezónu jsme u nás stihli dokonce 4 termíny víkendových 
soustředění. Dva termíny pro děti a dva termíny pro dospělé a také jezdce 
se svými koňmi.  
V srpnu vyrazili od nás ze stáje 4 koně se svými jezdci na třídenní vandr 
po okolí hradu Svojanova, během kterého bylo najeto téměř 100 km. 
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V srpnu jsme pořádali veřejné vožení dětí u nás na stáji. 
Začátkem podzimu jsme uspořádali seminář s paní MVDr. Dominikou 
Švehlovou na téma parazitologie u koní. 
Na podzim odstartoval opět kroužek i pro začátečníky, u kterého jsme 
otevřeli z časových důvodů pouze 1 termín, ale navýšili jsme kapacitu. Dále 
jsme také navýšili kapacitu kroužku pro pokročilé, který probíhá celoročně. 
Momentálně jsou všechna místa zaplněna. 
Na svatého Martina členka naší stáje a zároveň učitelka MŠ jela rozdat dárečky 
a potěšit „své“ děti z MŠ i ZŠ Žichlínek. Našim školkáčkům jsme aspoň jako 
Martinové zamávali přes okno ze hřbetů našich nejsvětlejších koní. 
V prosinci, když nám napadl první sníh, jsme stihli svézt děti z místní MŠ 
na sáňkách zapřažených za koněm. 
Rok to byl náročný, ale velmi vydařený. Veškeré informace o našem spolku, 
možnosti ježdění, vožení a vlastně všechny aktuality, naleznete na webových 
stránkách www.staj2m.cz, facebooku - Stáj 2M Rychnov na Moravě a 
instagramu Stáj 2M, kde se dozvíte vše z první ruky.  
Přejeme Vám všem klidné Vánoční svátky a šťastný nový rok 2022. 

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

Římskokatolická farnost 
Betlémské světlo si domů budete moci donést i letos. Betlémské světlo bude 
k dispozici v prodejně COOP ve čtvrtek 23. prosince 7:00 – 14:00 a v pátek 
24. prosince 7:00 – 10:00. Světlo si každý zapálí sám do vlastní lucerny. 

• 24. prosince od 21:00 půlnoční mše 
• 25. prosince od 9:30 mše Hod Boží vánoční 
• 26. prosince se mše konat nebude 

Tříkrálová sbírka bude v naši obci probíhat v sobotu 8. ledna. Pokud to situace 
dovolí, tak vás navštíví Tři králové přímo u vašich domovů. 

  

http://www.staj2m.cz/
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Z obecního úřadu 
Otevírací doba mezi svátky a začátkem roku 
Na obecním úřadě bylo posledním úředním dnem letošního roku pondělí 
20. prosince. V novém roce se na Vás budeme těšit od 3. ledna. 
Knihovna nebude v letošním roce z důvodu nemoci již otevřena. O provozu 
v příštím roce budeme informovat. 
Sběrný dvůr byl v letošním roce otevřen naposledy v sobotu 18. prosince. 
V novém roce bude poprvé otevřen v sobotu 8. ledna.  
Pošta  
24. prosince zavřeno, ostatní dny běžný provoz. 
Obchod COOP 
Čtvrtek  23. prosince 7:00 – 14:00 
Pátek 24. prosince 7:00 – 10:00 
Sobota  25. prosince  zavřeno 
Neděle  26. prosince  zavřeno 
Pondělí  27. prosince  7:00 – 15:00 
Pátek 31. prosince  7:00 – 10:30 
Sobota  1. ledna  zavřeno 
Dr. Grepl 
Čtvrtek 23. prosince zavřeno 
Pondělí  27. prosince 7:00 – 10:00 
Úterý 28. prosince 7:00 – 10:00 
Středa 29. prosince 7:00 – 10:00 
Čtvrtek 30. prosince 7:00 – 10:00 
Pátek 31. prosince zavřeno 
 
MUDr. Grepl připomíná, že je v ordinaci ve Starém Městě možnost nechat si 
aplikovat 3. dávku očkování proti Covid19. Očkování je nutné si předem 
objednat.   
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Příspěvek na jízdné 
Informujeme rodiče dětí školou povinných o změně způsobu vyplácení 
jízdného. Vypláceno bude 1x ročně vždy v září za předcházející školní rok. 
Za aktuální školní rok bude vypláceno v měsíci září 2022. Příspěvek je ve výši 
100 kč za měsíc docházky do školy.   

Aplikace Mobilní rozhlas 
V předcházejících listech jsme informovali o využívání mobilní aplikace. 
V tomto vydání přikládáme registrační leták, díky kterému se můžete k odběru 
informací přihlásit. Vyplněný leták prosíme odevzdat na obecním úřadě.  

Obecní kalendář a jmelí pro štěstí 
Ve středu 22. prosince bude do každé schránky doručen obecní kalendář pro 
příští rok. Jak jste již zvyklí, v kalendáři najdete fotky z obce, ale hlavně 
vyznačené svozy popelnic a plastů. Věříme, že vám kalendář udělá radost a 
bude vám sloužit celý rok. Společně s kalendářem obdrží každá domácnost 
i jedlové jmelí z obecního lesa. Tato tradiční rostlina přináší štěstí, a tak vám 
ho přejeme co nejvíce. 
Pokud by se k někomu z různých důvodů kalendář nedostal, může si jej 
vyzvednout v lednu na obecním úřadě.  

Jízdní řád autobusu 
Přílohou těchto listů je nový jízdní řád autobusové dopravy. 

Moravskotřebovský zpravodaj 
Obec zajistila pravidelné dodání tištěné i digitální podoby zpravodaje. V tištěné 
podobě bude k dispozici na obecním úřadě začátkem každého měsíce 
v množství 20 ks, digitální podobu najdete na webu obce.  

 

 

Štědrodenní zelňačka 
Na pátek 24. prosince pro vás připravíme štědrodenní zelňačku. 
Tu budeme zdarma vydávat v altánku na návsi od 11 do 12 hodin do vlastních 
nádob případně budou k dispozici polystyrénové obaly. Množství polévky bude 
omezené, proto přijděte včas. 
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Pohotovost a informace od dalších lékařů 

Zubní pohotovost 

Ordinační hodiny zubní pohotovostní služby jsou od 8 do 11 hodin.  

Mimo tyto hodiny přijímá akutní bolesti stomatologická pohotovost Nemocnice 
Pardubice.  

Ordinační hodiny: So, Ne a svátky 8:00 – 18:00, Po – Pá 17:00 – 21:00.  

 
24.12.2021 MDDr. Pospíšil Jiří Svitavy, Dimitrovova 799/4 731 108 167 

25-26.12.2021 MDDr. Pospíšil Lukáš Svitavy, Dimitrovova 799/4 461 532 970 

27.12.2021 MDDr. Sládek Petr Svitavy, Jugoslávská 17 731 201 180 

28.12.2021 MUDr.Slouka Lubomír Svitavy, Dimitrovova 799/4 606 452 936 

29.12.2021 MUDr.Školařová Ludmila 
Moravská Třebová, Piaristická 
6b 461 316 172 

30.12.2021 MUDr.Škorpík Jan Svitavy, Soudní 1391/3 461 531 144 

31.12.2021 MUDr.Bisová Iva 
Moravská Třebová, Svitavská 
325/36 461 352 210 

1-2.1.2022 MUDr.Doležal Petr Svitavy, U Stadionu 1207/42 461 532 253 

Pohotovostní služba pro dospělé 

Svitavská nemocnice, hlavní budova, přízemí, 461 569 239 

Pá 18:00 – 21:00, So, Ne, svátky 9:00 – 17:00 

Pohotovostní služba pro děti a dorost 

Svitavy, Kollárova 22, přízemí polikliniky, 461 569 270  

So, Ne, svátky 8:00 – 18:00 

Pohotovostní služba orl pro děti a dospělé 

Svitavská nemocnice, budova D přízemí, 461 569 345 

Všední dny 15:30 – 19:30  

So, Ne a svátky 8:00 – 14:00 

Mimo tento čas ORL oddělení Nemocnice Ústí nad Orlicí 

Svitavská nemocnice 

Ústředna 461 569 111 
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ZMĚNY ORDINAČNÍ DOBY ORDINACÍ PRAKTICKÝCH, DĚTSKÝCH A 
ODBORNÝCH LÉKAŘŮ 

Dr. Němcová 

23.12 a 31.12 neordinuje, bez zástupu 

Dr. Neužilová 

Neordinuje 29.12 – 31.12, zástup bude zveřejněn na dveřích ordinace 

Dr. Hegerová 

27.12 – 29.12 ordinuje v době 8:00 – 11:00 

Další změny budou zveřejněny na www.mudrpetrahegerova.cz 

Kožní ambulance 

20.12 – 31.12 neordinuje 

Plicní ambulance 

22.12 – 31.12 neordinuje 

Neurologická ambulance 

22.12 – 31.12 neordinuje 

Ortopedická ambulance 

23.12 – 31.12 neordinuje 

Oční ambulance 

23.12 – 31.12 neordinuje 

Logopedie 

27.12 – 31.12 neordinuje 

Psychologie 

Mgr. Koutníková 22.12 – 31.12 neordinuje 

PhDr. Partyšová 17.12 – 31.12 neordinuje 
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Recepty na nepečené cukroví 
V minulém vydání jsme vás požádali o recepty na nepečené cukroví, děkujeme 
za zaslané recepty, které níže uvádíme. Přejeme dobrou chuť. 
 
Libuše Hánová 

• Hromádky z kukuřičných lupínků 
10 lžic cukru kr., 8 lžic medu, 250 g másla, 100 g nasekaných ořechů, 100 g 
čokolády na vaření, 300 g kukuřičných lupínků. Vše kromě lupínků, rozehřát 
nad párou. Do rozpuštěné směsi přidat mírně rozdrcené lupínky. Směs 
dáváme lžící do papírových košíčků 
a necháme ztuhnout.  

• Roláda Margot 
Na těsto budete potřebovat: 200 g 
piškotů, 6 lžic rumu, 6 lžic mléka, 
100 g mouč. cukru, 2 lžíce kakaa, 2 
bílky.  
Náplň: 2 nastrouhané Margotky, 50 
g másla, 100 g mouč. cukru. 
Udělané těsto vyválíme na 
potravinářskou fólii, potřeme náplní 
a stočíme. Roládu zabalíme do fólie 
a necháme ztuhnout, poté krájíme.  
 
Petra Mazancová Olosová 

• Čokoládová hnízdečka 
100 ml vody, 100 g moučkového cukru, 75 g 
másla, 50 g čokolády, 130 g mletých ořechů, 200 
g sušenek, ořechy na obalení, nutellu nebo jinou 
nádivku na plnění. Na zelenou náplň utřeme máslo 
s cukrem a přidáme Matcha čaj. 
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Další střípky Rychnovské historie  
Dnes si připomeneme další významnou osobnost narozenou v naší obci: 
filozofa Dr. Josefa Fischera. Narodil se 19. března 1886 v rodném domě 
své matky v Rychnově, jako pátý z 10 dětí, ale své mládí strávil na farmě, 
kterou jeho rodiče později koupili. Základní školu v Rychnově navštěvoval 
v letech 1892–1898 a Lanškrounské gymnázium do roku 1906. Na vídeňské 
univerzitě poté studoval filozofii, historii a jazyky – francouzštinu, angličtinu, 
italštinu a češtinu. Poté, co v roce 1911 získal doktorát z filozofie, našel 
zaměstnání jako archivář ve Vídni a Praze. Jako člen různých komisí se 
Dr. Fischer účastnil mírových jednání v Saint Germain (1919) a Trianonu 
(1920). Byl členem anglických a francouzských vědeckých společností, velkým 
milovníkem knih, a zůstal svobodný. Časté cesty ho vedly do Tirol, Bavorska, 
Württemberska a Itálie. Téměř každou letní dovolenou trávil na otcově farmě 
v Rychnově. Rád sbíral houby. Během svého pobytu doma mluvil typickým 
Rychnovským dialektem. Jeho rozmanité znalosti se odráží v jeho esejích 
o místní historii „Dokumenty o historii města Mohelnice a vládě na Moravě 
v letech 1642 a 1650“, „Spor o dědictví mezi Tyrolskem a Bavorskem“. Jeho 
filozofické dílo „Struktura světa a ideální určení člověka“, Vídeň 1930, nabízí 
ve své opatrné předmluvě více, než slibuje autor: poslední komplexní pohled 
na svět, který je již v procesu vnitřního rozpadu a pokus vysvětlit rozpad 
tohoto světa jako počátek nového, lepšího. Klade základní otázky o smyslu 
života, dobra a zla a osudu člověka, i bolestivé rozpory, problémy a kolapsy 
života mají hluboký význam, protože vycházejí z principu stvoření. Kniha je 
napsána jednoduchým, nenáročným jazykem.  Vzhledem ke čtivosti je to 
jedna z mála krásně napsaných filozofických knih.  S přibývajícím věkem se 
Dr. Fischer stahuje z veřejného života. Přátelství ho pojilo s Dr. Morizem 
Groligem, radním a ředitel knihovny ve Vídni, jehož otec stejného jména 
pocházel z Kunčiny. Poté co odešel do důchodu kvůli zdravotním problémům, 
se přestěhoval do svého domu ve Steinawegu č. 16. Pošta Fürth poblíž 
Göttweigu. V posledním roce války 1944/45 byl povolán k budování opevnění 
v Burgenlandu. Zemřel 24. března 1950 a místo posledního odpočinku našel 
na hřbitově v Klein-Wien. 

 Jiří Prudil, Luboš Pospíšil 
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Zprávičky z naší školičky 

MILÍ OBČANÉ RYCHNOVA NA MORAVĚ, 

CO JINÉHO PSÁT V TOMTO KRÁSNÉM OBDOBÍ… 

PŘEJEME VÁM A VAŠÍM BLÍZKÝM KRÁSNÉ 
VÁNOČNÍ SVÁTKY. V ROCE 2022 KLID, POHODU, 
MNOHO ÚSPĚCHŮ A HLAVNĚ ZDRAVÍ. MĚJTE SE 
RÁDI ;) 

ZA VŠECHNY DĚTI A KOLEGYNĚ CHCI PODĚKOVAT VŠEM, KDO SE CELÝ ROK PODÍLEL 
NA TOM, ABYCHOM MOHLI FUNGOVAT, A TĚM, KDO NÁM POMÁHAL PŘI 
PLÁNOVÁNÍ AKCÍ, AKTIVIT A PŘEKVAPENÍ PRO DĚTI. TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI I 
V ROCE 2022. 

KOLEKTIV DĚTÍ A ZAMĚSTNANKYŇ 
MATEŘSKÉ ŠKOLY RYCHNOV NA MORAVĚ 

 

 
 



   
 

 

Nabídka služeb 

Mulčování malotraktorem 300 Kč / hod 
Štěpkování větví, stříhání živých plotů 200 Kč / hod 
Práce s křovinořezem, s motorovou pilou 200 Kč / hod 
Práce tlakovým čističem, kalovým čerpadlem 150 Kč / hod 
Přibližování navijákem, doprava malotraktorem 200 Kč / hod 
Manipulace terénní DESTOU 200 Kč / hod 
Broušení řetězů motorových pil 30 Kč / kus 

 

Veškeré služby provádí pracovníci obce. Minimální účtovaná doba prací je 30 minut. 
Práce mimo území obce kalkulujeme individuálně. Služby objednáte na OÚ. 
 

Prodej smrkového řeziva pro rok 2022 

Prkna síla 20-35 mm, délka 3-5 m 6 000 Kč / m3 
Fošny síla 40-60 mm, délka 3-5 m             
Střešní latě (60x40; 50x30), délka 4 m      

6 400 Kč / m3 
7 800 Kč / m3 

Řezivo délka 3-5 m 6 700 Kč / m3 
Řezivo 5,5-8 m 8 000 Kč / m3 
Řezivo 8,5-11 m 10 500 Kč / m3 

 

 Obec Rychnov na Moravě 

Rychnov na Moravě č. p. 63, 569 34 
tel: 461 100 455, info@rychnovnm.cz 

www.rychnovnm.cz 
 č. účtu u KB: 115-7458450267/0100 

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 
 

http://www.rychnovnm.cz/
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