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Informace z 2. zasedání zastupitelstva  
Zasedání se konalo 19. prosince, zúčastnilo se ho 9 zastupitelů a 7 občanů. 

Úprava rozpočtu obce pro rok 2022 
Bylo projednáno a chváleno rozpočtové opatření č. 5/2022, kterým se 
upravuje rozpočet obce pro tento rok. Příjmová část je navýšena o 1 275 800 
Kč a výdajová část o 1 248 600 Kč.  

Stanovení výše stočného pro rok 2023 
Zastupitelstvo určilo novou výši stočného pro rok 2023 ve výši 45,- Kč/m3 pro 
bytový dům čp. 55, 219 a 220, subjekty napojené na ČOV a lokalitu housličky. 
Informace DSO SV Moravskotřebovska 
Přítomní byli informováni o stanovení výše vodného pro rok 2023. To bylo 
stanoveno členskou schůzí svazku obcí, do kterého spadáme, na 58,19 Kč/m3 
vč. DPH.  

Zprávy kulturního a investičního výboru 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávy předsedů výborů o činnostech. 

Příprava inventarizace majetku obce 
Zastupitelé byli informováni o plánu provedení inventarizace majetku obce 
k 31. 12. 2022. 

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.  

Sazba poplatku za komunální odpad 
Vzhledem k narůstající ceně za svoz a likvidaci komunálního odpadu byla 
schválena změna základní sazby poplatku za komunální odpad pro rok 2023. 
Základní sazba byla určena ve výši 600 Kč za poplatníka. Osvobození a úlevy 
zůstávají ve stejném rozsahu jako do dosud. 

Vklad vodárenského majetku do DSO 
Byl schválený vklad nově vybudovaných vodovodních přípojek do DSO, které 
spravuje obecní vodovod. 
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Dotace z POV Pardubického kraje 
Byla schválena aktualizace plánu obnovy venkova naší obce. Zastupitelstvo 
schválilo podání žádosti o dotaci na opravu zábradlí a mostu za obchodem. 

Poskytnutí příspěvku složkám 
Bylo rozhodnuto o poskytnutí příspěvků složkám v obci. Sbor dobrovolných 
hasičů dostane 9 000 Kč za účast na akcích, Myslivecký spolek 18 000 Kč za 
sázení stromků, Stáj 2M 10 000 Kč za účast na akci a práce s mládeží, 
Římskokatolická farnost 10 000 Kč za uspořádání koncertu, Svaz chovatelů 3 
000 Kč za účast na akci, Stáj Andrejka 6 000 Kč za účast na akcích a práce na 
údržbě zeleně, Stolní tenis 2 500 Kč za sázení stromků. Celkem byly 
poskytnuty příspěvky v hodnotě 58 500 Kč.   

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 2023. 
Rozpočet obce pro rok 2023 byl sestaven a schválen jako schodkový, celkové 
příjmy jsou očekávány ve výši 20 575 500 Kč a výdaje ve výši 20 677 400 Kč. 
Schodek rozpočtu je kryt finančními prostředky z let minulých. Rozpočtu obce 
se bude podrobně věnovat vlastní kapitola v tomto vydání Listů. 

Cena palivového dříví a řeziva pro rok 2023  

Pro rok 2023 dojde k omezení výroby řeziva a řezivo bude dodáváno pouze 
občanům obce. Cena se navýší o 21 %.  

Dále byla projednána cena palivového dříví pro občany obce. Ta byla pro rok 
2023 ponechána na 750 Kč/m3, nově bude ke každé fůře účtováno dopravné 
ve výši 500 Kč. 

 

 Bližší informace získáte přímou účastí na zasedáních obecního zastupitelstva 
nebo ze zápisů ze zasedání, které jsou zveřejněny na webu obce. 
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Rozpočet obce pro rok 2023 
Rozpočet obce je pro příští rok sestaven jako schodkový se schodkem 
101 900 Kč. Příjmy jsou očekávány v celkové výši 20 575 500 Kč, daňové 
příjmy jsou ve výši 13 836 000 Kč, nedaňové příjmy jsou 5 376 500 Kč, 
z prodeje pozemků je očekáván příjem 1 190 000 Kč, příjem dotací prozatím 
počítáme 173 000 Kč. Pro příští rok předpokládáme další dotace, ale dokud 
není dotace schválena tak jí nemůžeme uvádět v rozpočtu. Předpokládáme 
dotace z Pardubického kraje, kde by mělo jít o program obnovy venkova cca 
100 000 Kč, dotace na lesní hospodářství (sazenice, vyžínání, prořezávky), 
nejzásadnější dotací by měla být dotace na výstavbu kanalizace a ČOV, zde je 
předpoklad dotace cca 80 mil. Kč. Z výše uvedeného je zřejmé že příjmová 
část rozpočtu bude v průběhu roku zajisté upravována.   
Výdajová část rozpočtu počítá s celkovou částkou 20 677 400 Kč, běžné 
výdaje jsou očekávány ve výši 15 327 400 Kč a investiční výdaje 
5 350 000 Kč. V běžných výdajích je počítáno s částkou 6 251 400 Kč na platy, 
opravy a údržba jsou předpokládány ve výši 1 332 000 Kč. Bohužel i obec 
musí počítat s navýšením výdajů za energie, zde jde o navýšení cca o 1 mil. 
Kč proti minulému období. V rozpočtu jsou připraveny prostředky pro 
příspěvky spolkům a opět budou poskytovány na základě odvedené 
spolupráce s obcí. Příspěvek pro školku činí 335 000 Kč.  
Investiční výdaje se očekávají na dřevodílně a to v hodnotě 2 500 000 Kč, 
vybudování nového veřejného osvětlení na dolním konci za 1 000 000 Kč, 
projekční činnost za 800 000 Kč, povrch komunikace v lokalitě Housličky 
200 000 Kč, autobusové čekárny 150 000 Kč, nákup strojů v hodnotě 
500 000 Kč, nákup dodávky za 200 000 Kč. Největším investičním výdajem 
roku i historie obce by se měla stát výstavba kanalizace a ČOV, kde je stavba 
vysoutěžena za 99 mil. Kč.  Rozpočet obce je možné sledovat přes internetový 
portál monitor.statnipokladna.cz. V závazných ukazatelích je na webu obce 
a v případě zájmu můžete obdržet od OÚ i podrobný rozpis rozpočtu.    
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Sloupek starosty 
Vážení spoluobčané, 
bleskově se blíží konec tohoto roku, a proto si pokládám otázku, jaký to byl 
rok? 
Za prvé to byl rok volební.  
Opět po čtyřech letech se konaly volby do obecních zastupitelstev. Poprvé se 
v naší obci o hlasy voličů ucházelo pouze 9 kandidátů, kteří byli společně v 
jednom sdružení nezávislých kandidátů. Tato skutečnost se projevila v nízké 
volební účasti. Jakožto lídr kandidátky, a tedy člověk zodpovědný za složení 
kandidátů, děkuji všem voličům za jejich přízeň. Jsem přesvědčen, že celé 
zastupitelstvo bude pracovat pro blaho obce i občanů. V tomto volebním 
období nás čekají největší investiční akce v historii obce a zastupitelé jsou na 
to připraveni. 
Za druhé to byl rok, kdy skončila kovidová opatření. 
V letošním roce jsme se mohli opět vrátit k pořádání veřejných kulturních akcí. 
I přes obavy, jaký bude po kovidové pauze zájem, jsme se pustili do pořádání 
menších i velkých akcí. Myslím si, že se jednalo o podařené akce a budeme se 
těšit na viděnou v příštím roce. 
Za třetí je to rok ozbrojeného konfliktu na Ukrajině a růstu cen energií. 
Koncem února došlo k ozbrojenému konfliktu na území Ukrajiny. 
Zastupitelstvo svým usnesením jednoznačně odsoudilo útok Ruska na 
Ukrajinské území, schválilo nákup humanitárního materiálu v hodnotě 50 000 
Kč a také rozhodlo o nabídnutí prostoru ubytovny pro ukrajinské uprchlíky. 
V současné době jsou na ubytovně stále ubytováni uprchlíci a nové 
zastupitelstvo podpořilo navýšení kapacity pro uprchlíky.  
Tento konflikt vyvolal velkou nejistotu v energetice a během roku došlo 
k raketovému navyšování cen za energie. Všichni občané, ale i obec musí řešit 
navýšené výdaje za energie. Věřím, že zastropování cen situaci uklidnilo, sice 
budou výrazně dražší energie, ale víme cenu předem a nejsme odkázáni na 
dění na burze. Očekávané navýšení cen se projevilo i v poptávce občanů po 
palivovém dříví, kterého jsme v tomto roce dodali nejvíce za poslední roky.      
Rok 2022 z pohledu obce a dění v obci. 
V tomto roce byla dokončena projektová dokumentace na výstavbu kanalizace 
a ČOV, pro stavbu byl vybrán i dodavatel a byla podána žádost o dotaci. 
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Pokud vše dopadne, jak je předpokládané, tak v příštím roce bude zahájena 
výstavba a bude rozvržena do dvou let. V tomto roce bylo investováno do 
přestavby kravína na dřevodílnu, došlo k výstavbě zázemí pro zaměstnance, 
elektroinstalaci a vybudování vytápění. Vytápění je zajištěno kotlem na štěpku 
či piliny. Pokud by měl někdo z občanů zájem o prohlídku dřevodílny či 
kotelny, prosím kontaktujte mě a rád vás provedu. V letošním roce byla v 
dolní části obce realizována kabelizace nízkého napětí, tuto akci řídí a 
financuje ČEZ. Kabelizací zajisté dojde ke zlepšení kvality dodávek elektřiny 
v této části obce, bohužel to přineslo i určitá omezení. Protože pro rozvod 
veřejného osvětlení i rozhlasu jsou v naší obci využívány sloupy ČEZu, došlo 
k přerušení osvětlení i rozhlasu v úseku od koupaliště po dolní konec obce. 
Ještě v prosinci došlo k částečnému obnovení osvětlení u hlavní silnice a 
novému osvětlení místních komunikací na dolním konci. Kompletní nové 
osvětlení bude realizováno v rámci výstavby chodníků. Při výstavbě chodníků 
bude i zbudován nový rozvod rozhlasu. Věřím ve vaše pochopení. Ne vše se 
v tomto roce podařilo a zmíním dvě věci které nám do určité míry 
komplikovaly práci. Tou první a dlouhodobou je nevole místní zemědělské 
společnosti a významných vlastníků zemědělské půdy k dokončení 
komplexních pozemkových úprav. Obec má jasné představy o podobě a 
výsledku pozemkových úprav, které chceme využít k protierozním a 
protipovodňovým opatření, ale i pro zadržování vody v krajině, zpestření 
krajiny a zpřístupnění krajiny občanům. Stále věříme, že dojde k opětovnému 
zahájení prací na pozemkových úpravách.  Tou druhou věcí je dlouhodobá 
absence obecních traktorů. Z důvodu rozsáhlých oprav obou traktorů a 
dlouhých termínů dodání náhradních dílů, jsme v tomto roce výrazně omezeni 
v možnostech poskytování služeb, na které si naši občané zvykli. Nejhorší 
situace nastala začátkem roku, kdy jsme museli odstavit oba traktory a neměli 
jsme stroj na zimní údržbu. Tu se nám podařilo zajistit výpůjčkou traktoru 
z obce Mladějov. V průběhu roku se nám jeden traktor vrátil a byl využívám 
pro rozvoz palivového dříví a částečně na mulčování. Doufáme, že příští rok 
bude z tohoto pohledu již vyřešený a vše bude v pořádku.  
A nyní si dovolím nahlédnout do budoucího období. 
Jak jsem uváděl dříve, čekají nás významné investiční akce, a plány pro toto 
volební období jsou opravdu neskromné, ale realizovatelné. Nejzásadnější akcí 
bude výstavba tlakové kanalizace a ČOV. Tuto akci nejsme schopni financovat 
z vlastních zdrojů, a proto doufáme v poskytnutí dotace. Požádáno máme o 
dotaci na výstavbu, a to ve výši 70 % uznatelných nákladů, dále je požádáno 
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o individuální navýšení dotace o 10 % a poskytnutí úvěru na pokrytí 
spoluúčasti obce. Úvěr poskytuje stát, je na 10 let a úroková sazba je 1 %. 
Pokud bude všeho zmíněného dosaženo je možné akci realizovat. V průběhu 
akce budeme žádat o dotaci i Pardubický kraj, který poskytuje až 4 mil. Kč 
ročně v době výstavby. V pokročilém stádiu je i příprava na poslední etapu 
výstavby chodníků v obci, zde je počítáno s dokončením chodníků po celé 
obci, výstavbě osvětlení a rozhlasu. Žádost o dotaci bude podána v příštím 
roce a realizace je předpokládána na roky 2024 a 2025. Již v příštím roce je 
počítáno s výstavbou veřejného osvětlení na dolním konci obce. Další 
významnou investicí je přestavba MŠ, zde bude záležet na dotačních 
možnostech. V současné době bohužel není vhodný dotační titul.  V tomto 
volebním období bychom se chtěli věnovat dokončení příprav na rekonstrukci 
bývalé Rychty, budou pokračovat práce na přestavbě kravínu. Zvažujeme 
možnosti využití obecních budov pro výstavbu fotovoltaiky a na základě 
zkušeností s vytápěním dřevodílny i změnu vytápění ostatních obecních budov. 
Samozřejmostí zůstane běžný chod obce a údržba veškerého majetku obce. 
Výstavba kanalizace zajisté přinese nečekané události, ale co očekávané je to 
jsou značné výkopové práce po celé obci. A proto již nyní prosím všechny o 
spolupráci s dodavatelem stavby, a hlavně o vzájemnou toleranci. Až bude 
rozhodnuto o poskytnutí dotací a tím také o realizaci stavby, dojde k setkání 
občanů a všech zainteresovaných.  
Společně to zvládneme!!! 
Na závěr bych chtěl poděkovat všem zastupitelům za jejich práci pro dobro 
obce. Velké díky místostarostům, kteří možná nejsou tolik vidět a slyšet, ale 
práce pro obec odvádějí opravdu hodně.  
Přeji všem poklidné vánoční svátky plné rodinné pohody. Do nového roku 
všem hodně úspěchů, mnoho štěstí a plnou náruč zdraví. 

Milan Hána  
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Kultura v roce 2021 
Informace kulturního výboru  
Kulturní akce pořádané obcí v roce 2022. 
Začátek roku byl ještě poznamenán zákazy vlády, takže jsme nemohli pořádat 
žádné kulturní akce a hlavní téma bylo povinná vakcinace a dělení osob na 
očkované a neočkované.   
V únoru se ale najednou jako zázrakem veškerá covidová opatření zrušila a 
každý víme proč.  
Takže jsme se opět mohli setkávat a pořádat tradiční kulturní akce.  
V březnu to bylo MDŽ 
V dubnu Velikonoční dílnička 
V květnu Den matek, Šlapák a Tlapka 
V červnu Den otců 
V červenci Otevírání koupaliště a vítání léta 
V září Zavírání koupaliště a loučení s prázdninami 
V listopadu pečení Svatomartinských hus, lampionový průvod 
V prosinci Rozsvěcení vánočního stromu s ohňostrojem, Česko zpívá                            
koledy, Vánoční dílnička. 
Poslali jsme gratulace nebo osobně pogratulovali celkem 32 občanům nad 80 
let a poslali 30 gratulací ke kulatinám a půlkulatinám nad 60 let. 
 
Během roku jsme slavnostně uvítali 7 nových občánků. 
A naopak nás opustilo 11 našich sousedů a spoluobčanů. 
Na organizaci kulturních akcích se podílelo nemálo našich spoluobčanů, 
kterým patří poděkování, zvláště pak členkám kulturního výboru, zdatným 
seniorkám a pracovníkům obce. 
Poděkování patří i všem, kteří jste naše akce podpořili. 
Přeji Vám všem hezké, poklidné Vánoce a šťastný nový rok. 

Za kulturní výbor Hana Šmídová 
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Klub zdatných seniorů 
V letošním roce jsme se opět 
začali pravidelně scházet. Za 
všechny členy zdatných 
seniorů bych chtěla poděkovat 
obci za to, že nám ve všem 
vychází vstříc. Hodně štěstí 
a zdraví do nového roku. 

 
Božena Honsová 

Sportovní zprávy 
SK stolní tenis Rychnov na Moravě – Mladějov 
Opět se rok s rokem sešel a končí nám ten s číslovkou 2022. Proto bych rád 
touto formou na stránkách zpravodaje popřál co nejhezčí prožití vánočních 
svátků a úspěšný vstup do dalšího roku všem občanům Rychnova. Také bych 
rád poděkoval všem těm, kteří náš SK nějakou formou podpořili či nám nějak 
pomohli. Jmenovitě se jedná o obec Rychnov na Moravě a Mladějov na 
Moravě, firmu ZOS Rychnov na Moravě, p. Chlupa, p. Faltýnka a p. Vrabce. 
Velké díky také patří našim hráčům za jejich sportovní výkony a našim 
rodinám za pomoc/trpělivost/toleranci. Ještě jednou všem hluboce děkuji 
a doufám v zachování vaší podpory i v budoucnu. Tímto bych také rád pozval 
občany Rychnova na 6. ročník turnaje Mladějovská pálka, který se bude konat 
ve středu 28. prosince v KD Mladějov - začátek kategorie „Mladí“ (1 – 18 let) 
od 9:00 a začátek kategorie „Staří“ (19 – 99 let) od 13:00. Přijďte si zahrát či 
alespoň se pokusit shodit nějaká ta přebytečná „vánoční kila“. Buďte zdraví - 
mějte pozitivní mysl a sportu ZDAR a pinecu zvlášť. 

 Za SK stolní tenis Rychnov-Mladějov Karel Haškovec 

Spolkové zprávy 
Stáj2M  
Co se u nás dělo celý rok? Teprve až při psaní tohoto článku jsem si 
uvědomila, kolik toho bylo. Rok 2022 byl konečně rokem bez covidových 
omezení, využili jsme toho tedy, co jsme jen mohli. Tradiční novoroční 
vyjížďkou jsme našlápli na skvělou sezónu.  
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Mezi první akce patřily VZDĚLÁVACÍ VETERINÁRNÍ SEMINÁŘE s naší místní 
veterinářkou, paní MVDr. Dominikou Švehlovou, které jsou u nás již stálicí a 
jsou velmi oblíbené u majitelů koní, jezdců i trenérů. Tyto semináře jsme 
uspořádali letos ve třech termínech na témata Fyzioterapie koní a Fyzio – 
gymnastika koní. 
Další tradiční akce u nás jsou SOUSTŘEDĚNÍ. Jezdecké soustředění, zaměřené 
pouze na zdokonalení práce s koněm ze země i ze sedla, vhodné zejména pro 
jezdce s vlastními koňmi se konalo v květnu. V létě se konaly 3 termíny 
soustředění pro děti s koňmi, které jsme si všichni velmi užili a letošní ročník 
byl kromě běžných činností u koní, ježdění, her a jízd zručnosti obohacen o 
plavení s koňmi. 
A jelikož i vedení se musí neustále vzdělávat, zúčastnila jsem se přes zimní 
pauzu několika tréninků s úspěšným českým westernovým jezdcem a 
trenérem Petrem Jančíkem a také jsem absolvovala kliniku s italským 
trenérem Francescem Bassim. S Petrem Jančíkem jsme v dubnu uspořádali 
také víkendový kurz přímo u nás ve stáji, kterého jsme se zúčastnili jak my ze 
stáje, tak jezdci se svými koňmi z bližšího i širšího okolí. I přes nepřízeň počasí 
měla akce velký úspěch.  
Samozřejmě ani letos jsme nechyběli v ZÁVODNÍ ARÉNĚ. Díky závodům 
v přilehlém Lanškrouně si tentokrát mohlo dovolit vyjet od nás více jezdců. 
Reprezentovalo nás 8 jezdců, z toho pro 4 z nich to byly naprosto první 
závody a i tak se zvládli pěkně umístit.  
Výsledky: nebudu vypisovat dlouhý výčet jednotlivých disciplín, ale pouze 
jednotlivá umístění, proto se budou opakovat. Kompletní seznam umístění na 
našich FB stránkách. 
V mládežnických kategoriích závodila Sabina Grundová s White Elbow - 5. 
místo, Anna Sommerová s Natale Meky Jac - 3. místo, Kristýna Vejrková 
s Nebbia Meky Chex - 3. místo, Jana Duspivová s White Elbow bez stužky, 
ale velmi pěkná jízda. 
V kategorii open závodila Aneta Knichalová s White Elbow – 3., 4. a 6. 
místo a Michaela Tökölyová s Maurem – 5., 5. a 6. místo. 
Dále jsou naše dvě pokročilé jezdkyně, které věkem patří do mládežnických 
kategorií, ale vzhledem k úspěchům si v některých disciplínách již zkouší těžší 
kategorii open. Lenka Kostková s Natale Meky Jac si vyjely v kategorii 
mládež - 1., 2., 3., 3. a 4. místo a v kategorii open - 5. a 3. místo. Nikol 
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Svobodová a Nebbia Meky Chex sklidily velký úspěch s umístěním v kategorii 
mládež – 3x 1. místo a 2x 2. a v kategorii open - 1., 2. a 5. místo. 
Děkujeme rodičům za hojnou účast, podporu a hlavně vytvoření skvělého 
fanklubu a přátelské atmosféry  

Druhými závody byly westernové hobby v Kostelecké Lhotě, kde nás 
reprezentovaly dvě jezdkyně. 
Aneta Knichalová s White Elbow si vybojovali v kategorii open 2x 4. místo a 
3x 5. místo. Lenka Kostková pouze s krátkým tréninkem vyjela na Princess 
Clea Goldie a doslova vytřela zrak všem zúčastněným, jelikož si odvezla 4x 1. 
místo (nutno vypíchnout vítězství v horsemanshipu z 19 jezdců), 1x 2. místo a 
1x 4. místo. Tyto úspěchy jsou i z kategorie open a sloučení s dospělými.  
Kromě výše zmíněného se letos i s větší intenzitou jezdilo. Rozšířila se 
základna pokročilých jezdců, kteří pravidelně dochází jednou i vícekrát 
v týdnu. Na vedení kroužků, vyjížděk a dalších aktivit se nyní podstatnou 
mírou podílí také Aneta a naše dvě nejzkušenější jezdkyně. To se samozřejmě 
odrazilo v našich možnostech a díky tomu jsme mohli letos pořádat také více 
kroužků než je běžné. Uskutečnil se Velikonoční kroužek, Kroužek o 
„jarňákách“, Podzimní kroužek a další. Mezi tím probíhalo také jednou týdně 
VOŽENÍ DĚTÍ na koni pro nejmenší (cca od 2 do 6 let) prakticky od jara až do 
podzimu. Nechyběli jsme také na Otevírání koupaliště.  
Pro menší děti je nyní sezóna ukončena. Od jara je ale v plánu otevření 
dalšího kroužku pro děti již od 6 let s docházkou 1x týdně, případně vožení 
dětí pro mladší. Máte – li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat. 
Nyní nás čeká už jen Vánoční posezení u koní. Pokud Vás zajímá naše činnost, 
chcete se na něco zeptat, zjistit jaké jsou u nás možnosti, nebo si jen 
užít předvánoční čas v naší společnosti, přijďte 22. prosince od 17h. 
Veškeré informace o našem spolku naleznete na webových stránkách 
www.staj2m.cz, nejaktuálnější informace na facebooku - Stáj 2M Rychnov na 
Moravě a instagramu Stáj 2M. 
Přejeme Vám všem klidně prožité vánoční svátky a šťastný nový rok 2023. 
 

Za spolek Stáj 2M, z.s. předsedkyně Bc. Michaela Sekaninová 
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ČSCH Rychnov na Moravě  
Úspěšný rok chovatele 
Rok 2022 pro mne začal vrcholem chovatelů krátkosrstých plemen králíků 
(rexů) a to Speciální výstavou Rex klubu ČR (kde jsem členem od roku 2020), 
která se konala 8.1.2022 v Týništi nad Orlicí.  Vystavil jsem Dalmatinského 
strakáče černého 1ks a černožlutého 3ks s dobrými výsledky, vše kolem 94b. 
Zde jsem pak nakoupil další chovný materiál i jiných barevných rázů. 

19.-20.2.  
Lysice 

vystaveny 4 ks 
Pohár za nejlepšího samce výstavy 
Rex havanovitý samec  96,5b   S-202 

5.3.  
Rajec-Jestřebí    

vystaveny 4 ks 
Čestná cena                                                 
Dalmatinský strakáč černý  samec  95,5b    S-2724 

1.5. 
Týniště nad Orlicí           

vystaveno 5 ks 
Čestná cena                                               
Dalmatinský strakáč černý  samec  95,5b    S-2725 

21.-22.5. 
 Pomezí 

vystaveny 2 ks 

2.-3.7. 
Letovice 

vystaveny 2 ks 
Čestná cena                                                             
Dalmatinský rex čený  samec  95b  S-2724 

6.-7.8. 
Olešnice  
Okresní výstava 
(Blansko)  

vystaveny    4 ks  všichni 95b 

13.-14.8. 
Sebranice 

vystaveny 3 ks 
Čestná cena                                                
Dalmatinský rex černý  samec  94,5b  S-2725 

27.-28.8. 
 Hlinsko 

vystaveny 3 ks 
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27.-28.8. 
Slatina u V. Mýta    
Krajská výstava 
Pardubického 
kraje 

vystaveno 8 ks    
Kolekce sourozenců S4  Dalmatinský strakáč černý a 
Dalmatinský strakáč havanovitý        
Čestná cena       Dalmatinský strakáč černý samec  
95,5b  S-6 

10.-11.9. 
Březina 

vystaveno 5ks 

10.-11.9. 
Litomyšl 

vystaveno 5 ks       
Čestná cena        
kolekce sourozenců  2+2     Dalmatinský strakáč černý    
kolekce 379b    S-2724, S-2725, 59-10, 59-11 

17.-18.9. 
Přerov 
52. Celostátní 
výstava mladých 
králíků   

vystaveno 20 ks       
Pohár na nejlepšího Dalmatinského rexe 
černého– Dalmatinský strakáč černý samec 95b S-4 
Dalmatinský strakáč modrý  samec  95,5b   S-52  
Čestná cena       

 

6 ks vystavil i Pavel Hons, který mi pomohl s dopravou tam i zpět. To se už do 
jednoho auta prostě nevešlo. 
 

8.10. 
Vendolí 

Králíci:  vystaveno  15 ks ve 4 barvách      
Čestná cena                                      Dalmatinský 
strakáč černožlutý samec  96b 74-9  
a  kolekce 2+2  Dalmatinský strakáč černý 380b                  
S-2701, S-2704, S-2705, S-2706                                                                                                            
Drůbež:   vystaveno 17 ks                  
Husy české bílé  3 ks                                                                             
Kachny – Indický běžec srnčí sedlatý 6 ks      
Čestná cena  
na kolekci 1,2                                                     
Slepice – Forverky 5 ks, Hamburčanky 3 ks      
Čestná cena       na kolekci 1,2 
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15.10. 
Týniště nad Orlicí     

vystaveny 3 ks                   
Čestná cena                              
Dalmatinský strakáč černožlutý  samec  95b  74-9 

5.-6.11. 
Dolní Újezd     

vystaveno 6 ks                             
Čestná cena                                      
Dalmatinský strakáč černožlutý    samec  95,5b     74-9 

18.-19.11. 
Lysá nad Labem     
Celostátní výstava 
CHOVATEL 2022             

vystaveno 22 ks, vystaveny tři barevné rázy:  
DS černý, modrý, havanovitý    
Čestná cena  
na kolekci S2+2 Dalmatinský strakáč černý   379,5b    
S-2723, S-2724, S-2702, S-2704 

26.-27.11.  
 Choceň 

vystaveny 3 ks                        
Čestná cena                            
Dalmatinský strakáč černožlutý  samec 95b  74-9 

10.-11.12. 
Brno  Moravia            

vystaveno 10 ks    ve 3 barevných rázech 

 
V mém chovu se v roce 2022 objevilo 8 barevných rázů rexů i z důvodu 
povolení regeneračního chovu Dalmatinského strakáče havanovitého a kotci 
prošlo cca 150 kusů. 
Toto byl úspěšný výstavní a chovatelský rok 2022 

  
Chovatel: Miroslav Sekanina ml.   
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Římskokatolická farnost 
Betlémské světlo nebude letos k dispozici. 
Sváteční mše 

• 24. prosince od 21:00 půlnoční mše 
• 25. prosince od 9:30 mše Hod Boží vánoční 
• 26. prosince se mše bude konat v Mladějove v 11:00 

Tříkrálová sbírka bude v naší obci probíhat v sobotu 14. ledna. 
 

 

Pěvecký sbor FERMÁTA z Moravské Třebové Vás srdečně zve na Novoroční 
koncert, který se bude konat 7. ledna od 15 hodin v kostele sv. Mikuláše 
v Rychnově na Moravě. 



17 

Z obecního úřadu 
Otevírací doba mezi svátky a začátkem roku 
Na obecním úřadě bylo posledním úředním dnem letošního roku pondělí 
19. prosince. V novém roce se na Vás budeme těšit od 2. ledna. 
Knihovna bude v letošním roce otevřena ve středu 21. prosince.  
Sběrný dvůr byl v letošním roce otevřen naposledy v sobotu 17. prosince. 
V novém roce bude poprvé otevřen v sobotu 7. ledna.  
Pošta  
24. prosince zavřeno, ostatní dny běžný provoz. 
Obchod COOP 
Pátek  23. prosince 7:00 – 15:30 
Sobota 24. prosince 7:00 – 10:30 
Neděle  25. prosince  zavřeno 
Pondělí  26. prosince  zavřeno 
Úterý  27. prosince  7:00 – 13:00 
Sobota 31. prosince  7:00 – 10:30 
Neděle    1. ledna  zavřeno 
Dr. Grepl 
Pátek 23. prosince zavřeno 
Úterý  27. prosince 7:00 – 10:00 
Středa 28. prosince 7:00 – 10:00 
Čtvrtek 29. prosince 7:00 – 10:00 
Pátek 30. prosince 7:00 – 10:00 

Volba prezidenta 
Začátkem roku nás čeká volba nové prezidenta republiky. První kolo proběhne 
13. a 14. ledna a předpokládané druhé kolo se bude konat 27. a 28. ledna. 
Volební místností v naši obci bude opět zasedací místnost OÚ.  

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 2023. Příspěvek je ve výši 
100 kč za měsíc docházky do školy.    
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Obecní kalendář  
Do každé schránky bude 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.  
Pokud by se k někomu z různých důvodů kalendář nedostal, může si jej 
vyzvednout v průběhu ledna na obecním úřadě.  

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

 

Štědrodenní zelňačka 
Na sobotu 24. prosince pro vás připravíme štědrodenní zelňačku. 
Tu budeme zdarma vydávat v zasedací místnosti OÚ od 11 do 13 hodin do 
vlastních nádob případně budou k dispozici polystyrénové obaly, nebo můžete 
polévku sníst na místě. Množství polévky bude omezené, proto přijďte včas. 
 

 

Pohotovost a informace od dalších lékařů 
Pohotovostní služba pro dospělé 
Svitavská nemocnice, hlavní budova, přízemí, 461 569 239 
Pá: 18,00-21,00 hodin, So, Ne, svátky: 9,00-17,00 hodin 
Pohotovostní služba pro děti a dorost 
Svitavy, Kollárova 22, přízemí polikliniky, 461 569 270 
So, Ne, svátky: 8,00-18,00 hodin 
Pohotovostní služba orl pro děti a dospělé 
Svitavská nemocnice, budova D přízemí, 461 569 345 
Všední dny: 15,30 -19,30 hod.,  
So, Ne a svátky: 8,00-14,00 hod. 
Mimo tento čas ORL oddělení Nemocnice Ústí nad Orlicí 
Kontakty na nemocnice (ústředna) 
Svitavy                        461 569 111 
Litomyšl                     461 655 111 
Ústí nad Orlicí         465 710 111 
Pardubice                  466 011 111 
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Zubní pohotovost 
Ordinační hodiny zubní pohotovostní služby jsou od 8 do 11 hodin. Mimo tyto 
hodiny přijímá akutní případy stomatologická pohotovost Nemocnice 
Pardubice. Ordinační hodiny: So, Ne a svátky 8:00-18:00, Po-Pá 17:00-21:00.  

3-4. 12. Kincová Milena Hradec nad Svitavou 549 461 548 230 

10-11. 12. Hřebabetzká Alena Staré Město 134 461 312 501 

17-18. 12. Illová Jana Brněnec 90 461 523 140 

23. 12. Kohout Tomáš Městečko Trnávka 5 722 925 567 

24. 12. Komárková Barbora Moravská Třebová, Svitavská 36 734 113 860 

25. 12. Librová Anežka Moravská Třebová, Komenského 22 461 312 484  

26. 12. Koukola Michal Svitavy, Dimitrovova 799/4 461 532 970 

27. 12. Morávková Táňa Svitavy, Dimitrovova 799/4 776 117 026 

28. 12. Pospíšil Jiří Svitavy, Pavlovova1457/5 731 108 167 

29. 12. Pospíšil Lukáš Svitavy, Dimitrovova 799/4 604 278 684 

30. 12. Sedláková Iva Moravská Třebová, Komenského 22 461 312 484 

31. 12. Sládek Petr Svitavy, Jugoslávská 17 731 201 180 

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

 

 

 

Vánoční soutěž 
V minulém vydání jsme vyhlásili vánoční soutěž podporovanou firmou 
KRM I LVA, která spočívala v zaslání vánočně laděné fotografie mazlíčků. 
V hlasování na facebook stránkách obce Rychnov na Moravě nejvíce reakcí 
získala fotografie č. 7 (autor Aneta Knichalová), patří jí tedy 1. místo, 2. a 3. 
místo bylo vylosováno, losování jsme vysílali živě 15.12. v 15 hodin a i nyní si 
ho můžete pustit na fb stránkách v sekci videa.  2. místo patří fotografii č. 5 
(autor Aneta Zvejšková) a 3. místo fotografii č. 3 (autor Petra Mazancová 
Olosová). 
 
Výhercům gratulujeme 
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Další střípky Rychnovské historie 

Letos byla, po skoro tři sta letech, neinvazivně prozkoumána krypta našeho 
kostela. Archeologové Litomyšlského muzea nám umožnili, spolu se zástupci 
obce, se této nevšední akce zúčastnit. Ještě nikdy nebyl v kostele 
archeologický průzkum prováděn, a tak se nadějí čekalo, že by tato stavba 
mohla pocházet ještě z původního kostela před přestavbou ze začátku 18. 
století. Čekaly se stavební prvky ze 14. nebo 15. století. V současnosti je do 
krypty jediný přístup, a to větracím otvorem. Bylo proto potřeba připevnit 
kameru na speciální tyč a spolu s osvětlením proniknout 4 metry dlouhým 
okénkem, značně zataraseným současnými odpadky. Poté však byl objeven 
klenutý prostor přibližně 4x3 metry, kde jsou podél dvou stěn rozpadlé zbytky 
zřejmě sedmi, nebo osmi rakví. Vpravo se jasně rýsují schody vstupního 
portálu ústícího do prostoru kostela. Podle cihlové vyzdívky je však 
pravděpodobně nutné tuto stavbu umístit do doby baroka, tedy do stavby již 
současného kostela. To nevylučuje možnost existence nějaké gotické krypty. 
Do dneška se však nepodařilo najít dokumenty o tom, kdo je tam uložen 
k poslednímu odpočinku. Ke cti současníků však neslouží množství lahví od 
kořalky uvnitř krypty, a dokonce pytel od cementu. Kdo to tam ty čtyři metry 
mohl nasoukat? Abychom se dozvěděli více, je nutno si počkat na otevření 
krypty z pod podlahy kostela, o kterou mají archeologové zažádáno. 
V současnosti tedy můžeme za nejstarší stavbu obce považovat kostelní 
obranou zeď budovanou s původním kostelem. Ta byla v době výstavby 
vysoká údajně tři metry a měla chránit obyvatele v dobách nebezpečí, aby se 

mohli ukrýt, protože 
v blízkosti nebyl 
žádný hrad. 

 
Fotka z dálkové kamery je 
sice tmavá, přesto lze 
rozeznat klenutí, vstupní 
portál i několik schodů 
vedoucích pod podlahu 
kostela. 

  
Jiří Prudil 
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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 
2023 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 2023 
 

KOLEKTIV DĚTÍ A ZAMĚSTNANKYŇ 
MATEŘSKÉ ŠKOLY RYCHNOV NA MORAVĚ 
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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 

Objednávky na drevo@rychnovnm.cz  

 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 
 

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