
prosinec 2017 

Rychnovské listy
.

Novoroční přípitek a ohňostroj na návsi
Vážení spoluobčané,
první den nového roku se opět sejdeme a společně přivítáme Nový rok 2018.  
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 pondělí 1. ledna 2018 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 23. zasedání zastupitelstva
Zasedání, konaného dne 18. prosince, se zúčastnilo 8 zastupitelů (omluven 
Miroslav Sekanina) a 11 občanů.

Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce a MŠ

Zastupitelstvo schválilo střednědobé výhledy rozpočtů obce a MŠ a to na roky 
2019 a 2020. 

Schválení rozpočtu obce a MŠ pro rok 2018

Zastupitelstvo schválilo předložený návrh rozpočtu MŠ pro rok 2018, který 
počítá s kladným výsledkem hospodaření ve výši 4 000 Kč.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet obce pro rok 2018. Rozpočet je 
přebytkový, přebytkem je hrazena splátka úvěru na výstavbu bytových domů.

Příjmy celkem 13 478 400 Kč.
Příjmy obce tvoří převážně daňová výtěžnost a jsou navrženy dle predikce 
vydané MF ČR. Obec bude i v roce 2018 provozovat ekonomickou činnost. 
Dále je počítáno s příjmy dle skutečností v letech minulých.  

Výdaje celkem 13 238 400 Kč.
Většinu výdajů tvoří mandatorní výdaje spojené s fungováním obce 
a zajištěním základních potřeb občanů obce. Rozpočet počítá s výdajem 
na tvorbu nového územního plánu obce, dále s vypracováním projektových 
dokumentací na opravu bývalé Rychty, tlakové kanalizace v obci a pro 
výstavbu chodníků, dokončeny budou mostní dokumentace. Největším 
investičním výdajem by v roce 2018 měla být rekonstrukce mostu u č. p. 18.  
Pro účel lesního hospodářství se počítá s pokračováním budování lesních cest.
Ve výdajích je počítáno s dalším rozšířením veřejného osvětlení i s opravami 
místních komunikací.

Smlouva na svoz a likvidaci komunálního odpadu

Byl schválen dodatek č. 2 smlouvy na svoz a likvidaci KO, kterou má obec 
uzavřenou s TS Moravská Třebová. Pro rok 2018 je počítáno se čtrnáctidenním
vývozem popelnic, plán vývozu je přiložen.
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Prodej obecních pozemků

Zastupitelstvo obce schválilo prodej tří pozemků a to par. č. 4148, 3551/2 
a 4164. Dále se zastupitelstvo zabývalo žádostí Povodí Moravy o odkup 
pozemků pod Rychnovským potokem. Zde bylo rozhodnuto, že obec nemá 
v současné době zájem prodat tyto pozemky.

Rozpočtová změna

Zastupitelstvo přijalo úpravu rozpočtu prostřednictvím RZ 5/2017, tato úprava 
počítá se snížením výdajů o 284 100 Kč a navýšením příjmů o 604 860 Kč.

Stanovení výše stočného

Zastupitelstvo schválilo ponechání ceny stočného ve stejné výši jako v roce 
2017. Stočné platí obyvatelé obecních bytových domů a subjekty napojené na 
ČOV u byt. domu č. p. 2019.

Výše vodného pro rok 2018

Předsedající sdělil přítomným cenu vodného pro rok 2018, členská schůze 
svazku schválila cenu vodného pro rok 2018 na své schůzi dne 26. září 2017 
a to ve výši 43,57 Kč/m3 vč. DPH.

Stanovení poplatku za KO a psa

Výše místních poplatků zůstává i pro rok 2018 dle OZV č. 3/2013. Poplatek 
za KO je ve výši 500 Kč/rok, od poplatku jsou zproštěni občané starší 80 let, 
slevu 50% mají občané do 18 let věku.  

Výběr projektanta ÚP obce

Zastupitelstvo rozhodlo, že zpracovatelem ÚP obce bude Ing. arch. Pavel Čížek
z Chocně.

Nový Řád veřejného pohřebiště 

Byl schválen nový Řád veřejného pohřebiště, který nabude účinnosti 1. ledna 
2018. Důležitá ustanovení nového Řádu jsme vám sdělovali v předcházejících 
RL.

Schválení místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území ORP 
Moravská Třebová 

Zastupitelstvo schválilo plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská 
Třebová, do akčního plánu je zařazena i MŠ Rychnov na Moravě.
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Cena palivového dříví

Pro rok 2018 bude zachována stejná cena jako v roce 2017. Do pořadníku na 
palivové dřevo se bude možné nahlásit od 8. ledna 2018.

Bližší informace získáte přímou účastí na zasedání obecního zastupitelstva 
nebo ze zápisu ze zasedání, který je zveřejněn na webu obce.

Informace z obecního úřadu

Knihovna

Obecní knihovna byla znovu otevřena v roce 2000. Původní prostory byly 
zničeny při velké povodni v roce 1997. Tenkrát bylo zapsáno a střídavě 
navštěvovalo knihovnu 56 čtenářů – dětí i dospělých. Od té doby se počet 
značně zmenšil. Po zrušení školy odpadli žáci, kteří dojíždějí do okolních škol, 
kde navštěvují školní knihovny. Staří čtenáři odcházejí, mladá generace dává 
přednost počítačům. V příjemném prostředí obecního úřadu je připraveno 
velké množství knih všech žánrů pro všechny věkové kategorie. Pracovnice 
okresní knihovny pravidelně obměňuje knižní fond. Vybere si každý milovník 
pěkných knih od románů, cestopisů, žertovných povídek po detektivky. 
Nejlepší knihy jsou připraveny pro děti. 

Otevírací doba je každou středu od 15:00 do 16:00 hodin.

Do knihovny Vás zve a na nové čtenáře se těší Ludmila Lachmanová.

Stolní kalendář obce pro rok 2018
Obecní úřad nabízí k prodeji stolní čtrnáctidenní kalendář s fotografiemi 
z obce, termíny svozu plastů a popelnic a s termíny plánovaných akcí v naší 
obci. Kalendář si můžete zakoupit v kanceláři obecního úřadu. Cena je 80,-
Kč/kus.

Volba prezidenta České republiky 

Volba prezidenta České republiky se uskuteční v pátek 12. ledna 2018 
v době od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 v době 
od 8:00 do 14:00 hodin. Místem konání voleb v naší obci je zasedací 
místnost obecního úřadu. Případné druhé kolo volby se uskuteční ve dnech 
26. a 27. ledna 2018.

Volič může hlasovat po prokázání totožnosti a státního občanství České 
republiky platným občanským průkazem, cestovním průkazem nebo platným 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky.
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Hlasovací lístky vám budou dodány do schránky, pro případné druhé kolo 
budou k dispozici ve volební místnosti.

Voličské průkazy

Pomocí voličského průkazu může volič hlasovat z důvodu své nepřítomnosti 
v místě svého trvalého pobytu v jakémkoliv volebním okrsku na území České 
republiky, ale také v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí 
u příslušného zastupitelského úřadu (např. při zahraniční dovolené, 
při zahraničním studijním či pracovním pobytu).

Volební průkazy vydávají obecní úřady v místě trvalého pobytu voliče. 
O vydání může volič žádat písemně do pátku 5. ledna 2018 do 16:00 hodin, 
osobně do středy 10. ledna 2018 do 16:00 hodin. Pro případné druhé kolo 
volby může volič žádat písemně do pátku 19. ledna 2018 a osobně do středy 
24. ledna 2018.

Pravidla pro vydání voličského průkazu:

Písemná žádost – žádost v listinné podobě musí být opatřena úředně 
ověřeným podpisem voliče. Může být na příslušný úřad odeslána poštou nebo 
prostřednictvím datové schránky.

Osobně – pro vydání voličského průkazu je nutné předložit občanský průkaz.

Česká Obec - mobilní aplikaci využívají i okolní obce!

Jak již někteří víte ze své obce, aplikace Česká Obec je jednoduchá, moderní 
a komplexní mobilní aplikace, která umožňuje informovat občany o aktuálním 
dění ve vaší obci. Položím Vám otázku, pokud máte zájem dozvědět se 
o akcích či různých oznámení z okolních obcí, jak je získáváte? … odpověď asi 
známe všichni, cíleně hledat na webových stránkách nebo v novinách či 
zpravodaji. Ale nemusí tomu být tak. 

Aplikace Česká Obec umožňuje občanům získávat informace jak ze své obce, 
tak z míst, o které má zájem, a to tak, že každý příspěvek, který obec zadá, se
automaticky zobrazí v mobilní aplikaci a přiřadí se k dané obci, včetně 
pozvánek, textu, fotografií, externích odkazů či souborů. Aplikace umožňuje 
synchronizaci s vaším telefonem v rámci kalendáře, tak už Vám žádná akce ať 
už z vaší obce nebo z okolních obcí neuteče. 

Telefon vás sám upozorní na daný příspěvek!

V aplikaci najdete kontakty na jednotlivé obce, některé organizace spojené 
s obcí, a další zajímavosti, kterými se chce obec prezentovat.

5



A teď to nejdůležitější. Z které obce v okolí můžete dostávat informace 
prostřednictvím aplikace Česká Obec?

Jsou to obce Rychnov na Moravě, Luková, Damníkov, Třebovice, Žichlínek.

Samozřejmě můžete sledovat i jiné obce/města v ČR, podmínkou je, aby byly 
do projektu Česká Obec zapojeny.

Doufám, že mobilní aplikace splní Vaše očekávání a stane se nedílnou součástí
vaší obce.

David Jedlinský, aplikace Česká Obce

Změny provozních dob v období vánočních svátků

Obecní úřad:

Upozorňujeme občany, že poslední úřední den, kdy můžete navštívit náš úřad, 
je středa 20. prosince, prvním úředním dnem v novém roce bude středa
3. ledna. 

Sběrný dvůr:

Sběrný dvůr nebude mít žádné omezení, otevřeno je v sobotu od 9:00 
do 12:00 hod.

Změna ordinace MUDr. Grepla

Vánoční svátky 2017:

pátek 22. 12. zavřeno
středa 27. 12. 7:00 - 10:00 (odběry od 7:00)
čtvrtek 28. 12. 8:00 - 11:00
pátek 29. 12. 8:00 - 11:00

Ordinační hodiny od 8. 1. do 13. 1. 2018:
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pondělí 8. 1. zavřeno
úterý 9. 1. 13:00 - 16:00
středa 10. 1. zavřeno
čtvrtek 11. 1. 13:00 - 16:00
pátek 12. 1. zavřeno

Změna ordinace MUDr. Kadlecové

Prosinec 2017:

pátek 22. 12. zavřeno
čtvrtek 28. 12. 7:30 - 10:30
pátek 29. 12. zavřeno

Akutní případy ošetří MUDr. Věra Landová, tel. č. 461 329 213 (Moravská 
Třebová, Svitavská 25)

Prodejna Jednota

neděle 24. 12. 8:00 - 10:00
pondělí 25. 12. zavřeno
úterý 26. 12. zavřeno
středa 27. 12. 6:45 - 13:00
čtvrtek 28. 12. 6:45 - 11:45
pátek 29. 12. 6:45 - 11:45
sobota 30. 12. 8:00 - 10:00
neděle 31. 12. zavřeno
pondělí 1. 1. zavřeno

Svoz plastů a popelnic

Upozorňujeme občany, že v letošním roce byl poslední svoz plastů proveden 
v pondělí 18. prosince. Další svoz bude v novém roce a to v pondělí 8. ledna 
2018.

Poslední vývoz popelnic v tomto roce byl ve středu 20. prosince 2017. Další 
svoz popelnic bude ve středu 3. ledna 2018.

Kulturní komise a zdatní senioři
Další rok utekl jako voda – a je tu opět malé ohlédnutí, abychom si připomněli
akce, které pořádala obec, a na kterých se také organizačně podílely členky 
kulturní komise ve složení Hana Hánová, Božena Honsová, Radka Judová, 
Milada Olosová a Jaroslava Vítková. 
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A bylo jich opět tolik, že si každý mohl vybrat, přijít posedět s přáteli, 
odpočinout si od všedních starostí, zasmát se a načerpat energii do dalších 
dnů…

Opět jsme Nový rok odstartovali novoročním přípitkem a krásným ohňostrojem
na návsi.

19. ledna začalo veřejné bruslení na koupališti – s teplým občerstvením, 
a protože bylo opravdu hodně sněhu, firma ZOS nám vytvořila u mateřské 
školy sněhový vrch pro děti. Obec také všem místním, ale i přespolním 
lyžařům udělala radost běžkařskou stopou.

Naplánovaná oslava MDŽ v březnu se nakonec pro velkou nemocnost nekonala
a spojila se s oslavou Dne matek v květnu.  

20. a 21. května jsme se zúčastnili a pomáhali s organizací Rychnovského 
šlapáku a Rychnovské tlapky, také za velké pomoci zdatných seniorek.

1. a 2. července jsme slavnostně otevřeli koupaliště, přivítali prázdniny a také 
k nám přijela pouť… Kiosek na koupališti pak fungoval celé léto a to až do 
2. září, kdy jsme naopak ukončili prázdniny a zavřeli koupaliště.

Drakiáda, která byla naplánovaná na říjen, se musela z důvodu deště odložit 
až na 4. listopadu a v podvečer 17. listopadu následovala procházka mezi 
kapkami deště s lampiony, spojená s opékáním párků u Hospody na Hranici.

25. listopadu jsme s pomocí zdatných seniorek napekli vánoční cukroví, které 
jsme pak nabízeli na prosincových akcích.

2. prosince jsme zajistili prodej na velkolepé akci - Rozsvěcení vánočního 
stromu, spojené s Mikulášem a peklem, tentokráte s představením sedmi 
hříchů, které mistrně zahráli ochotníci z České Třebové. Malí čertíci ze školky 
nám u rozsvíceného stromu předvedli pěkné vystoupení a také velkou 
odvahu… 

9. prosince jsme zorganizovali Adventní koncert v tělocvičně. Na klavír nám 
hrály – Pavla Šmídová a Tamara Mengrová, která také doprovázela zpěváky 
ze ZUŠ Moravská Třebová.

13. prosince jsme si opět s celým Českem zazpívali koledy. K našemu 
krásnému zpívání nám brnkala ředitelka mateřské školy paní Jana Pekařová.

27. května a 4. listopadu jsme uvítali naše nové občánky, celkem 6 dětí: 
3 holčičky (Amálii, Annu a Veroniku) a 3 chlapce (Ondřeje, Kristiána 
a Vlastimila).
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Osobně jsme gratulovali 28krát - 80ti a víceletým seniorům a poslali 
48 gratulací k půlkulatinám a kulatinám od 50ti let.

Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci všech akcí:  Mateřské škole 
za pěkná vystoupení, členkám kulturní komise, zdatným seniorkám 
a samozřejmě i vám všem, kteří jste naši snahu podpořili vaší účastí.

Myslím, že se nám dařilo a počasí nám opět přálo…

Závěrem vám všem přeji radostné Vánoce, štěstí, pevné zdraví a lásku do 
nového roku 2018.   

Hana Šmídová 
místostarostka obce

 a předsedkyně kulturní komise

Končí rok 2017. Když se ohlédneme z pozice našeho klubu Zdatných seniorů, 
byl to rok úspěšný. Měli jsme výjezdy,  každý měsíc se scházíme, posedíme, 
povykládáme a to je přínos pro nás všechny, co do klubu chodíme. Touto 
cestou bych moc chtěla poděkovat děvčatům, která se účastnila obecních 
kulturních akcí a podílela se na pečení i pomoci na akcích. Také patří 
poděkování členkám kulturní komise a obci za spolupráci a podporu.

Božena Honsová

Sloupek starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi touto cestou poděkovat všem, kteří se podílejí na chodu a údržbě 
obce. Dále velmi děkuji kulturní komisi a Klubu zdatných seniorů za jejich práci
pro naplnění kulturního vyžití v obci.

Přeji všem krásné prožití svátků vánočních, šťastný nový rok, hodně zdraví 
a úspěchů jak v životě soukromém, tak profesním.

Milan Hána
starosta obce
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Informace z Římskokatolické farnosti

Betlémské světlo

Bude k dispozici v neděli 24. prosince 2017 v kostele Sv. Mikuláše. Letos se 
Betlémské světlo roznášet po obci nebude.

Bohoslužby 

neděle 24. 12. – IV. adventní mše od 9:30 hod.

neděle 24. 12. – Půlnoční mše od 22:00 hod.

pondělí 25. 12. – Boží hod vánoční – Mše svatá od 9:30 hod.

úterý 26. 12. – Svatý Štěpán – Mše svatá nebude

neděle 31. 12. – Mše svatá od 9:30 hod.

pondělí 1. 1. 2018 – Mše svatá od 9:30 hod.

Kostel je vytápěný.

Tříkrálová sbírka

V sobotu 6. ledna 2018 proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka. Výtěžek sbírky 
poputuje na účely charity v Moravské Třebové. 

Pozvánka na akce v Hospodě na Hranici
24. prosince otevřeno 9:00 – 15:00
Pohodová nálada Štědrého dne, tak proč se nesejít v hospodě. 
Zelná polévka - zdarma
Dršťková polévka - zdarma
Kančí guláš s chlebem - za vánočních 35 Kč
Řízek (vepřový, kapr), bramborový salát - za symbolických 60 Kč

25. prosince zavřeno
26. prosince otevřeno od 16:00
Na Štěpána není pána a u nás i pro dámy.
Již tradiční šipkový turnaj.  Prezentace od 17:30, zahájení turnaje v 18:00.
Startovné na šipkový turnaj je 20,- Kč.
Doporučujeme rezervaci místa.
Štěpánské speciality: hovězí TATARÁK a další 
31. prosince otevřeno od 16:00 - 21:00
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Zprávičky z naší školičky
Hlásíme se naposledy v roce 2017.

V tomto předvánočním čase mi dovolte poděkovat
všem, kteří se i letos starali o chod naší školky.

Panu starostovi, členům obecního zastupitelstva,
obecním zaměstnancům, rodičům a DĚTEM

...bez vás všech by to nešlo.

Přejeme všem občanům kouzelné, láskou
a porozuměním naplněné vánoční

svátky, v novém roce všechno
dobré, hodně štěstí, zdraví

lásky a úspěchů.

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.
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