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Novoroční přípitek a ohňostroj na návsi 

Vážení spoluobčané, 

první den nového roku se opět sejdeme a společně přivítáme Nový rok 2019.  

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 úterý 1. ledna 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 
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Informace z 2. zasedání zastupitelstva 

Zasedání zastupitelstva obce, konaného 14. prosince, se zúčastnilo 

8 zastupitelů (Pavel Baroš omluven) a 6 občanů. 

Smlouva na svoz a likvidaci komunálního odpadu 

Byl schválen dodatek č. 3 smlouvy na svoz a likvidaci KO, kterou má obec 

uzavřenou s Technickými službami Moravská Třebová. Pro rok 2019 je 

počítáno se čtrnáctidenním vývozem popelnic. Plán vývozu je přiložen. 

Prodej pozemku 

Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku par. č. 2034/9, tento pozemek je 

určen k výstavbě rodinných domů. 

Rozpočtová změna 

Byla přijata RZ 9/2018, kterou se mění rozpočet obce následovně. Příjmy obce 

se navyšují o 1 277 546 Kč a výdaje obce se snižují o 209 590 Kč. Předsedající 

informoval zastupitele o provedení RZ 8/2018 v kompetenci starosty obce, kde 

bylo nutné upravit výdaje rozpočtu obce spojené s volbami a navýšit je 

o 6 000 Kč. Rozpočtovou změnu k 31. 12. 2018 provede starosta obce.   

Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2018 

Předsedající seznámil přítomné s postupem přípravy inventarizace majetku 

obce k 31. 12. 2018. Hlavní inventarizační komisi bude tvořit: účetní obce, 

referentka obce a třetí členkou bude místostarostka. Dílčí inventarizační komisi 

budou tvořit zaměstnanci obce a starosta a místostarosta.    

Stanovení výše stočného pro rok 2019 u domů dotčených stočným  

Stočné bude v roce 2019 vybíráno ve stejné výši jako v roce 2018, tj. 

39 Kč/m3. Stočné je vybíráno za likvidaci odpadních vod na bytovém domě 

č.p. 55 a od nájemníků a subjektů napojených na ČOV u bytového domu 

č.p. 219. 

Informace o výši vodného pro rok 2019 

Předsedající sdělil přítomným cenu vodného pro rok 2019. Členská schůze 

svazku schválila vodné pro rok 2019 na své schůzi dne 27. listopadu 2018 a to 

ve výši 45,60 Kč/m3 včetně DPH. 
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Stanovení výše poplatku za komunální odpad a psa 

Zastupitelstvo schválilo ponechání sazeb poplatků ve stejné výši jako v roce 

2018. Poplatek za komunální odpad je ve výši 500 Kč/rok, od poplatku jsou 

zproštěni občané starší 80 let, slevu 50% mají občané do 18 let věku. 

Poplatek za psa je ve výši 100 Kč za prvního psa a 150 Kč za každého dalšího 

psa téhož majitele. 

Vklad majetku do DSO 

Byl schválen vklad nově vybudovaného majetku na vodovodu do DSO SV 

Moravskotřebovska, a to v celkové výši 23 023 Kč. Jedná se o tři nové 

vodovodní přípojky. 

Zpráva kulturního výboru obce 

Předsedkyně kulturního výboru paní Hana Šmídová přednesla zprávu 

o činnosti kulturního výboru v roce 2018. 

Pověření investičního výboru 

Investiční výbor byl pověřen výběrem dodavatele nového dětského hřiště. 

Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu Obce a MŠ 

Byl schválen střednědobý výhled rozpočtu Obce i MŠ na roky 2020 a 2021. 

Projednání a schválení rozpočtu Obce a MŠ pro rok 2019 

Schválen byl přebytkový rozpočet příspěvkové organizace MŠ Rychnov na 

Moravě. 

Projednán a schválen byl přebytkový rozpočet Obce, který počítá s příjmy 

ve výši 12 173 700 Kč a výdaji ve výši 11 826 900 Kč, přebytek ve výši 

346 800 Kč kryje splátku úvěru.  

Poskytnutí příspěvku římskokatolické farnosti 

Byl schválen příspěvek na opravu varhan ve výši 50% vynaložených nákladů, 

což představuje 18 700 Kč. 

Bližší informace získáte přímou účastí na zasedání obecního zastupitelstva 

nebo ze zápisu ze zasedání, který je zveřejněn na webu obce. 
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Co se chystá v obci na rok 2019 

Na posledním zasedání schválilo zastupitelstvo rozpočet obce na příští rok, 

který určuje mimo jiné i to, jaké investice obec v příštím roce zrealizuje. 

V lokalitě bývalé hospody U housliček bude připraveno několik zasíťovaných 

stavebních parcel pro novou výstavbu. Bude dokončena rozpracovaná 

projektová dokumentace na výstavbu 4,5 km nových chodníků. Plánuje se 

renovace jedné ze soch nebo sousoší a zhotovení projektové dokumentace na 

rekonstrukci bývalé Rychty. Proběhne kompletní obnova hracích prvků na 

dětském hřišti a přibydou nové atrakce v areálu koupaliště. Budeme 

pokračovat v rozšiřování veřejného osvětlení o přibližně 7 světelných bodů. 

Měl by se dokončit územní plán obce a budou pokračovat projekční práce 

na projektu kanalizace. V plánu je i oprava hasičárny a nákup dopravního 

automobilu pro jednotku SDH. Budeme hledat dlouhodobé využití budovy 

bývalé školy. Proběhne oprava místní komunikace zajišťující náhradní přístup 

při rekonstrukci mostu u čp. 17 a oprava místních komunikací k č.p. 123 

a k č.p. 23. 

Obec bude mít 2 zaměstnance na obecním úřadě, 1 na ubytovně, 2 na lesní 

hospodářství a 3 na údržbě zeleně a majetku obce. 

Informace z obecního úřadu 

Cena palivového dříví 

Pro rok 2019 bude zachována stejná cena jako v roce 2018. Do pořadníku 

na palivové dřevo se bude možné nahlásit od 2. ledna.    

Tříkrálová sbírka  

V sobotu 5. ledna proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka. Vybraná částka 

poputuje jako každý rok na účely Charity Moravská Třebová. Vedoucí skupinky 

u sebe musí mít platnou průkazku a úředně zapečetěnou kasičku, která je 

označena logem charity, číslem a razítkem obecního úřadu. 

Charita Moravská Třebová Vás u příležitosti Tříkrálových sbírek zve na koncert 

pěveckého sdružení FERMÁTA, který se koná v neděli 6. ledna od 15:00 

v  klášterním kostele sv. Josefa v Moravské Třebové a na koncert 

Multižánrového dechového orchestru Kunštát a Schola Jevíčko, který se koná 

v neděli 13. ledna v 15:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku. 
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Obecní kalendář na rok 2019  

Obec Rychnov na Moravě nabízí čtrnáctidenní stolní kalendář s fotografiemi 

z obce, plánem svozu odpadů a vyznačením plánovaných kulturních akcí 

pro rok 2019. Cena kalendáře je 90 Kč.  

Změny provozních dob v období vánočních svátků 

Obecní úřad - posledním úředním dnem roku 2018 bude středa 19. prosince 

a prvním úředním dnem roku 2019 bude středa 2. ledna. 

Knihovna - poslední půjčovní den je středa 19. prosince. Znovu bude 

knihovna otevřena ve středu 2. ledna. 

Sběrný dvůr - 29. prosince bude sběrný dvůr uzavřen, v ostatní soboty bude 

běžná provozní doba. 

Samoobsluha 

neděle 9. prosince  zavřeno  neděle 16. prosince zavřeno 

sobota 22. prosince 7:30 – 10:30 neděle 23. prosince zavřeno 

pondělí 24. prosince 7:00 – 10:30 úterý 25. prosince zavřeno 

středa 26. prosince zavřeno  čtvrtek 27. prosince zavřeno 

pátek 28. prosince 7:00 – 15:30 sobota 29. prosince 7:30 – 10:30 

neděle 30. prosince zavřeno  pondělí 31. prosince 7:00 – 10:30 

úterý 1. ledna zavřeno  středa 2. ledna 7:00 – 15:30 

Ordinace MUDr. Grepla 

pátek 21. prosince 7:00 – 10:00 čtvrtek 27. prosince 8:00 – 11:00 

pátek 28. prosince 8:00 – 11:00 pondělí 31. prosince zavřeno 

7. ledna - 13. ledna  zavřeno – čerpání dovolené. 

Svoz plastů a popelnic - poslední svoz popelnic v tomto roce bude 

ve středu 19. prosince. V novém roce bude první svoz ve čtvrtek 3. ledna. 

Plasty budou svezeny naposledy v pondělí 17. prosince a v novém roce poprvé 

v úterý 2. ledna. 

Samolepky dTest 

Součástí tohoto vydání Rychnovských listů jsou dvě samolepky, které nám 

poskytl dTest. 
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Kulturní akce a dění v obci 

1. ledna - novoroční přípitek a ohňostroj 

Zveme všechny občany na novoroční setkání v 18:00 na návsi.  

Rozpis vánočních bohoslužeb v kostele Sv. Mikuláše 

neděle 23. prosince 09:30  pondělí 24. prosince 21:00 

úterý 25. prosince 09:30  úterý 1. ledna 09:30 

Zpráva o činnosti spolku Stáj 2M 

Rok se s rokem sešel a opět přinášíme zprávy z naší stáje.  

Začátek roku byl poměrně volnější, fungoval kroužek začátečníků 

i pokročilých, v omezené míře i ježdění pro veřejnost. Poté jsme měli menší 

pauzu a od července jsme fungovali naplno. Hlavním bodem letošního roku 

pro nás bylo uspořádání soustředění s koňmi u nás ve stáji. Původně byly 

2 termíny, jeden v červenci, druhý v srpnu, a pro velký zájem se přidal ještě 

jeden v září. Soustředění byla vždy 3-denní s maximálním počtem 6 účastníků. 

Počasí nám letos opravdu přálo a tyto akce sklidily velmi pozitivní ohlasy. 

Nejmladšímu účastníkovi bylo 6 let, nejstaršímu 39. Zúčastnili se jak úplní 

začátečníci, tak pokročilí jezdci. Příští rok hodláme na tato soustředění navázat 

a opět jich během hlavní sezóny několik uspořádat.  Dále jsme v podstatě 

celou sezónu až do konce listopadu jezdili 6 dní v týdnu. Středy a pátky patřily 

dětem v kroužcích jak začátečníků tak pokročilých, pondělí jsme měli zavřeno 

a zbytek týdne byl uvolněný pro individuální ježdění pro veřejnost. Termíny 

byly vždy minimálně týden až 14 dní dopředu rezervovány, jsme moc rádi, že 

se těšíme takovému zájmu, ale určitě rádi uvítáme i více místních.  

Mimo toto dění jsme se i my zúčastnili dvou jezdeckých seminářů 

s westernovou trenérkou Betkou Kroumanovou, převážně s našimi mladými 

koňmi, aby si mimo jiné okoukali cizí prostředí. Dále jsme se s naší nejmladší, 

1,5 roční klisnou Nevaia Meky Magics zúčastnili Czech Paint horse show 

v Koryčanech s výsledky:  

1. místo Halter klisny roční 

2. místo In – hand trail roční, otevřená 

2. místo longe line roční, otevřená 

4. místo color class 



7 

 

Nyní mají koníci zimní prázdniny, čeká nás ale ještě jedna akce a to je Vánoční 

posezení u koní 21. prosince od 16 hodin u nás v klubovně. Veškeré aktuální 

informace o nás najdete prozatím na facebookových stránkách 

https://www.facebook.com/staj2M/ nebo instagramu Stáj 2M. 

  

Michaela Sekaninová, předsedkyně spolku Stáj 2M, z.s. 

Shrnutí chovatelského roku v ČSCH z.o. Rychnov na Moravě 

Chov drůbeže byl bohužel pro letošní rok značně poznamenán návštěvou lišek 

v našich kurnících. 

V chovu králíků jsme se prozatím rozkoukávali. V zoo koutku, kde je chov 

belgických obrů, se konečně podařilo odchovat několik více početných vrhů 

belgického obra albína a belgického obra divokého. 

Člen Miroslav Sekanina ml. se se svým chovem dalmatinského rexe 

černožlutého účastnil několika výstav s výsledky: 

Výstava králíků Jevíčko 17. 3. 2018 

Samec  C8-7 59-16 94b mládě velmi dobré  prodáno 

Samice C8-7 59-17 94,5b mládě velmi dobré  ponechána do chovu 

Samice C8-7 59-18 94,5b mládě velmi dobré  prodáno 

Samice C8-7 59-14 93b    prodáno 
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Samice C8-7 59-13 92b    prodáno 

Samice C8-7 59-15 93,5b mládě velmi dobré  prodáno 

XLVIII. Celostátní výstava mladých králíků Olomouc 7 – 8. 9. 

Samice C2-8 59-1 93b  mládě dobré 

Samice C2-8 59-2 92,5b     prodáno 

Samice C2-8 59-3 93b  mládě dobré   prodáno 

Okresní výstava králíků, drůbeže a holubů Dolní Újezd 10 – 11. 11. 

Samice C2-8 59-1  93,5b   prodáno 

Samec  C6-8 59-4 93b mládě velmi dobré ponecháno pro další výstavu 

Samice C6-8 59-5  94b mládě velmi dobré ponecháno pro další výstavu 

Samice C6-8 59-6  92b mládě dobré  ponecháno pro další výstavu 

Samice C6-8 59-7  93b mládě velmi dobré ponecháno pro další výstavu 

Pro vysvětlení: Levé ucho: C- Česká republika, první číslice znamená měsíc 

narození a druhá rok. Tedy C2-8 znamená, narozen v české republice v měsíci 

únoru v roce 2018. Pravé ucho: První číslice znamená číslo okresu, ve kterém 

je králík registrovaný. Druhá číslice znamená pořadí v daném plemeni 

registrované v okrese. Tedy 59-1 znamená, 

registrován v okrese Svitavy (59 je číslo 

okresu Svitavy) a v daném plemeni je to první 

registrovaný králík. 

Předseda spolku 

Miroslav Sekanina ml. 

Svátek svatého Mikuláše, biskupa 

Slavíme svátek svatého Mikuláše, významného a dodnes velmi populárního 

a známého biskupa, jehož význam a oblíbenost v českém národě nevytlačil ani 

z dálné a širé Rusi násilně importovaný marxisticko-leninský Děda Mráz a 

nevytlačí ani z veliké Ameriky rafinovaně dovezený kapitalisticko-konzumní 

Santa Claus. 

Svatý Mikuláš byl biskupem v městě Myra v maloasijské Lykii koncem třetího a 

počátkem čtvrtého století. Narodil se v Pataře. Ještě jako kněz vynikal 

milosrdnou láskou k chudým, nemocným, opuštěným a potřebným lidem. 

Skutky lásky a pomoci konal tak, aby o tom nikdo nevěděl, podle Ježíšových 

slov: „Když konáš dobro, ať neví tvá levá ruka, co dělá pravá, aby tvé dobro 

zůstalo skryté.“ Po smrti svých rodičů rozdal zděděný majetek chudým. Je 

známá událost z jeho rodiště, kdy vdovec, otec tří dcer, upadl s rodinou do 

takové bídy a zoufalství, že zamýšlel, aby si jeho dcery vydělávaly 
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na zachování nejnutnějšího života prostitucí. Mikuláš, když se o tom dověděl, 

sehnal od bohatých lidí peníze a třikrát za sebou vhodil v noci pootevřeným 

oknem do jejich domu váček zlatých peněz, které stačily na věno každé 

z dcer, takže se všechny tři dívky mohly provdat za řádného muže. S touto 

událostí souvisí pravděpodobně obyčej mikulášské nadílky. 

Během pouti sv. Mikuláše do Palestiny, Ježíšovy země, zemřel v Myře tamější 

biskup a sv. Mikuláš byl po svém návratu zvolen jeho nástupcem. 

Shromážděným biskupům bylo vnuknuto, aby se novým biskupem stal ten, 

kdo příštího rána vstoupí první do chrámu. Svatý Mikuláš nic netušil a jako 

obvykle přišel první do kostela. Oznámili mu: „Ať chceš nebo nechceš, naším 

biskupem budeš!“ Byla to volba velmi šťastná. Vynikal pokorou, mírností, 

dobro-tou a štědrostí, ale zároveň byl velmi nekompromisní a přísný vůči 

farizejským, falešným a zlým lidem a vůči těm, kdo vnášeli do křesťanství lživé 

učení. Za krutého, krvavého pronásledování Církve císařem Diokleciánem byl 

zajat, poslán do vyhnanství a vězněn. Po dlouholetém utrpení ve vězení byl r. 

313 za císaře Konstantina Velikého propuštěn na svobodu a vrátil se do své 

diecéze. Zemřel ve vysokém věku jako světec 6. prosince 327 a byl pohřben v 

katedrále v Myře. Jeho ostatky byly r. 1087 převezeny do jihoitalského města 

Bari, kde jsou uloženy dodnes v nádherném chrámu, vystavěném v 11. století 

nad jeho hrobem. Jeho popularita je tak veliká, že v Římě mu bylo zasvěceno 

asi 60 chrámů a v českých zemích je mu zasvěceno 114 chrámů a kaplí. 

Nejvýznamnější je barokně-rokokový chrám sv. Mikuláše na Malostranském 

náměstí v Praze a biskupská katedrála sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. 

Také nádherný barokně-rokokový chrám sv. Mikuláše v Rychnově na Moravě 

(mezi Moravskou Třebovou a Lanškrounem) z r. 1729, který je zároveň 

od roku 1750 starobylým poutním chrámem Panny Marie Rychnovské. 

Úvaha veskrze vánoční 

Před nedávnem jsme byli – už před Vánocemi, v závěru doby adventní – v 

Rakousku a ve Vídni. Všude adventní výzdoba. Po ulicích a na náměstích zněla 

překrásná adventní hudba. Po nějaké vánoční atmosféře ani památky.  

Naproti tomu u nás v Zemi české začínaly světácké, konzumní vánoce s malým 

„v“ vždycky už v koncem září. S úžasem a s velkou nevolí se už několik let 

z televize a při nákupech dozvídám, že hypermarkety začínají s vánoční 

výzdobou a prodejem už v říjnu a v říjnu se také na náměstích stavějí vánoční 

stromy. S hrůzou se ptám, kdy se v zájmu tržní ekonomiky, kšeftování, 

chamtivosti a konzumu začnou v naší zemi slavit vánoce s malým „v“ už 



10 

 

koncem jara. Vždyť lidé v Rakousku žijí ve svobodné, demokratické i 

kapitalistické zemi už dávno – a nic takového se tam neděje. 

Naši předkové v Čechách a na Moravě to prožívali tak, že veškerý velký úklid 

a všechny nákupy a vnější přípravy se vykonaly už před začátkem adventu. 

A do krásné a posvátné DOBY ADVENTNÍ vstoupili zklidnění a usebraní. 

Přijímali ji od Boha jako čas vnitřní přípravy na skutečné Vánoce, na příchod 

Boha na svět, na osobní i společné setkání s Pánem. Jako čas duchovní 

obnovy v tom nejhlubším a nejširším slova smyslu, duchovní obnovy nitra a 

života člověka – a tím duchovní obnovy manželství, rodiny, vztahů lidí ve 

farnosti, v církvi, v obci, ve společenství lidí. V tomto duchu prožívají advent 

také současní křesťané a všichni ušlechtilí lidé dobré vůle. 

VÁNOCE pak slavíme a prožíváme v evropské, ale i světové křesťanské 

civilizaci jedině proto, že se narodil Ježíš Nazaretský, Boží Syn. V něm a skrze 

něho přišel Bůh na svět jednou provždy a ke každému člověku. Ježíš je 

vtělená přítomnost a láska Boží vůči člověku, vůči lidstvu. Každý člověk je 

obdarován a milován nekonečnou a osobní láskou Boží. „Tak Bůh miloval svět, 

že vydal svého jednorozeného Syna.“ „Jako Otec miloval mne, tak já jsem 

miloval vás. Zůstaňte v mé lásce.“ Ježíš, vtělená Láska, je největším Božím 

darem lidem. Proto slavíme Vánoce. 

 „To je moje přikázání, abyste se vzájemně milovali tak, jak jsem já miloval 

vás.“ Proto se o Vánocích obdarováváme. Vánoce nejsou svátky dárků, nýbrž 

svátky lásky, blízkosti a něhy. Bůh přichází na svět v prostotě a chudobě. 

Dárek je jen vnějším symbolem vztahu, lásky. Proto může být i skromný. 

Velké a nákladné dary nemají cenu, nejsou-li výrazem opravdové a upřímné 

lásky. Malý a skromný dárek může být věnován z veliké a hluboké lásky. To 

jsou skutečné a pravé Vánoce! Jak uboze, hrubě a brutálně proti tomu 

vypadají světácké, materiálně-konzumní vánoce s malým „v“! 

V modlitbě přeji vám všem a každému z vás osobně  prožití vnitřní krásy, 

hloubky a síly adventu a přijetí a darování lásky skrze vánoční tajemství do 

každého všedního dne našeho života. A k tomu vám ze srdce dávám 

požehnání. 

Váš duchovní otec 

P.ThMgr.Karel Jan Macků 

V Rychnově na Moravě dne 4. listopadu L.P.2018 

Na svátek sv. Karla Borromejského, biskupa 
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Zprávičky z naší školičky 

Krásné a pohodové prožití vánočních svátků a v novém roce 

mnoho zdraví, štěstí, lásky, osobních úspěchů a radostných 

dnů  

přejí děti 

a zaměstnanci MŠ 

Rychnov na Moravě 
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Nabídka služeb občanům 

Mulčování malotraktorem 250,-/hod 

Štěpkování větví 200,-/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 

 

 

Rychnovské listy: periodický tisk územně samosprávného celku, vychází 1x za dva měsíce. 

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

