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Informace z 24. zasedání zastupitelstva 

Zasedání, konaného dne 18. ledna, se zúčastnilo 8 zastupitelů 

(omluven P. Knoblich) a 3 občané. 

Rozpočtová změna 

Byla projednána a schválena úprava rozpočtu obce pro rok 2018. Důvodem 

změny rozpočtu jsou volby prezidenta republiky. Rozpočet se navyšuje ve 

výdajové i příjmové části o 22 946 Kč. 

Projednání a schválení zadání územního plánu obce 

Byl projednán a schválen návrh zadání územního plánu obce. Na zpracování 

návrhu územního plánu bylo požádáno o dotaci od Pardubického kraje. 

 

Bližší informace získáte přímou účastí na zasedání obecního zastupitelstva 

nebo ze zápisu ze zasedání, který je zveřejněn na webu obce. 
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Informace z obecního úřadu 

Vyplácení jízdného 

Připomínáme rodičům dětí školou povinných, kteří si ještě nevyzvedli jízdné 

za období září až prosinec 2017, že si ho můžou v kanceláři OÚ stále 

vyzvednout. 

Poplatky za KO a psa 

Pro rok 2018 platí stejná výše poplatku za svoz KO jako v roce 2017,  

tj. 500 Kč na poplatníka staršího 18 let. Úleva ve výši 250 Kč je poskytnuta 

občanovi mladšímu 18 let a od poplatku je osvobozen poplatník od 80 let 

věku. Pro chataře stále platí výše poplatku 500 Kč za objekt. 

Poplatek za psa je 100 Kč, za každého dalšího psa stejného poplatníka je výše 

poplatku stanovena na 150 Kč. Oba poplatky je potřeba zaplatit nejpozději do 

konce září 2018. 

Palivové dříví 

Upozorňujeme občany, že do pořadníku na palivové dřevo je možné se 

nahlásit do konce února, a to osobně v kanceláři OÚ, telefonicky na čísle 461 

100 455 nebo e-mailem info@rychnovnm.cz. Pozdější objednání nemusí být 

vyřízeno. Pro zapsání do pořadníku je nutné uvést telefonní kontakt a č. p., 

kam bude dřevo odvezeno. Pro rok 2018 je zachována cena – u „měkkého“ 

dříví je cena 550 Kč/m3, u „tvrdého“ dříví je cena 800 Kč/m3. Množství 

dodávky jednoho vleku je 2,5m3. 

Sběr papíru 

Do sběru papíru se v roce 2017 zapojilo 29 domácností. Celkem bylo 

nasbíráno 4.028 kg papíru. Podle pravidel pro sběr papíru obdrží každá 

domácnost 0,50 Kč za každý odevzdaný kilogram papíru. Nejlepších pět získá 

také bonusovou odměnu. (1. Vondál J. č.p. 201; 2. Petrovi č.p. 211; 3. 

Fingerová Z. č.p. 87; 4. Koškovi č.p. 192; 5. Pospíšilovi č.p. 202). Peníze je 

možné si vyzvednout do konce března v kanceláři OÚ. Nevyzvednuté peníze 

budou začátkem dubna předány MŠ. Pro rok 2018 platí pro sběr papíru stejná 

pravidla. 

Stolní kalendář obce pro rok 2018 

Čtrnáctidenní stolní kalendář s fotografiemi z obce, plánem svozu odpadů 

a vyznačením plánovaných kulturních akcí pro rok 2018 je stále k prodeji. 

Cena kalendáře je 80 Kč. 
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Tříkrálová sbírka 2018 

V sobotu 6. ledna 2018 probíhala v naší obci Tříkrálová sbírka. Celkem v naší 

obci koledovalo 5 skupin koledníků: 

 skupina paní Chlupové  4 874 Kč 

 skupina paní Krmelové  3 717 Kč 

 skupina paní Markové  5 270 Kč 

 skupina paní Barošové  3 020 Kč 

 skupina pana Krmely  1 633 Kč 

Celkem koledníci v naší obci vykoledovali 18 514 Kč, což je téměř o 2 000 Kč 

více, než v minulém roce. Děkujeme dobrovolníkům, kteří se do této akce 

zapojili. Náš dík patří i těm, kteří ochotně přispěli do zapečetěných kasiček. 

Na území působnosti Charity Moravská Třebová (obce Moravskotřebovského 

a Jevíčského regionu a na Velkoopatovicku) byla letos vykoledována částka  

649 561 Kč. Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen na pomoc nemocným, 

handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně 

potřebným rodinám a osobám. 

Statistika a evidence obyvatel 

I letos jsme pro Vás připravili statistický vývoj počtu obyvatel předcházejícího 

roku, který je sestavený na základě informací z evidence obyvatel. K 1. lednu 

2017 bylo v obci k trvalému pobytu hlášeno 611 obyvatel. Během roku došlo k 

následujícím změnám: 34 občanů se přistěhovalo, 7 občanů se odstěhovalo, 

zemřeli 4 občané a narodilo se 7 dětí.  

K 1. lednu 2018 je v obci k trvalému pobytu hlášeno 637 obyvatel 

v následujícím složení: 

 

Věk 0-5 6-17 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 Celkem 

Muži 27 55 39 49 49 36 47 18 7 0 327 

Ženy 14 40 40 47 44 32 36 36 19 2 310 

 

Celkový věkový průměr v naší obci je 41,15 let. Z toho muži mají průměrný 

věk 38,56 let a ženy 43,89 let.  
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Nejčastější jména v naší obci k 1. lednu 2018 

Mužská     Ženská 

1. Jiří 22x    1. Jana 17x 

2. Josef, Petr 20x   2. Anna 14x 

3. Pavel 18x   3. Ludmila 12x 

4. Jan, František 12x  4. Lenka 11x 

5. Milan 9x   5. Hana 10x 

Počet obyvatel naší obce jiného státního občanství: slovenské  1x; polské  1x 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 

Zveme všechny občany na další zasedání zastupitelstva obce, které se bude 

konat ve čtvrtek 22. února od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ. 

Uzavření zdravotního střediska Staré Město 

Upozorňujeme občany, že ve středu 28. února bude z důvodu přerušení 

dodávky elektřiny uzavřeno zdravotní středisko ve Starém Městě. Plánované 

odběry v ordinaci Dr. Grepla 6 - 7 hodin budou. 

Uzavření pošty Rychnov na Moravě 

Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek 22. února bude pošta uzavřena. 

Kulturní akce 

3. března – Společenský plec SRPDŠ Třebařov 

Tradiční ples pořádaný při ZŠ Třebařov.  

9. března – MDŽ - zasedací místnost OÚ 

Zveme všechny ženy na posezení k příležitosti mezinárodního dne žen. 

24. března – Maškaráda – tělocvična 

Hospoda Na Hranici zve všechny děti na tradiční maškarádu. Další informace 

budou zveřejněny na plakátu. 

21. dubna - Čarodějnice - chata MS 

Pořádá myslivecké sdružení. 

30. dubna - Čarodějnice - SDH 
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Sloupek starosty 

Vážení spoluobčané, 

protože bude v tomto týdnu uzavřena prodejna potravin v naší obci, nabízíme 

odvoz na nákup do Qanta v Žichlínku. Tuto službu bude obec poskytovat 

zdarma a můžete ji využít každý pracovní den v 10:00 a 14:30, odjezd ve 

stanovený čas vždy od budovy obecního úřadu. 

Zastupitelstvo obce schválilo zadání územního plánu, a proto byly započaty 

práce na tvorbě nového územního plánu naší obce. Pokud má někdo z občanů 

požadavky na změnu územního plánu, prosím o jejich doručení písemnou 

formou na OÚ. Veškeré požadavky budou předány projektantovi, který 

zhodnotí možnost jejich zapracování do ÚP. Předpokládám, že k tvorbě 

územního plánu bude svoláno veřejné projednání - o termínu vás budeme 

informovat.   

S příchodem zimy jsme řešili možnost využití druhého traktoru a jako 

nejvhodnější variantu jsme zvolili nákup komunálního rozmetadla. Ten byl 

tedy zakoupen a již použit. Prostřednictvím tohoto pomocníka jsme schopni 

udržovat sjízdnost všech místních komunikací. Prostřednictvím rozmetadla 

můžeme na komunikace aplikovat písek, štěrk i sůl.  

V době tzv. vegetačního klidu provádíme pravidelně údržbu stromů v blízkosti 

silnice, místních komunikací i potoka. Letos jsme se zaměřili na nebezpečné 

stromy v blízkosti hlavní silnice ve směru na Moravskou Třebovou. V této 

údržbě budeme dále pokračovat, v letošním roce je ještě plánováno prořezání 

stromů okolo místních komunikací a u břehu potoka. 

V lesním hospodářství máme pro letošní rok několik úkolů. V prvé řadě je to 

oprava lesních cest. Dále pak prořezávky lesních porostů a likvidace kalamit, 

díky čemuž bude opět uspokojen požadavek občanů na palivové dříví. 

Připomínám termín uzavření pořadníku pro letošní rok. Do pořadníku na 

palivové dříví je možné zapsat své požadavky do konce února, požadavky 

po tomto termínu nemusí být uspokojeny. Dalším naším úkolem je ochrana 

obecních lesů před návštěvníky s nekalými úmysly. Proto jsou již připraveny 

závory na všech důležitých příjezdových cestách do lesa. Závory budou 

uzavřeny a opatřeny bezpečnostními zámky.     

Přeji Vám pěkný zbytek zimy      Milan Hána 

        starosta obce 
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Zprávičky z naší školičky 

 

Zima, zima, zimička 

hází bílá peříčka. 

Děti si je chytají, 

koule si z nich dělají. 

 

Zima je pro děti oblíbeným ročním 

obdobím. Škoda jen, že nebyla 

pořádná sněhová nadílka, aby si užily 

více zimních radovánek. Ve školce 

jsme si povídali o počasí v zimě, jak se oblékáme v zimě, jak se chráníme před 

nemocemi. Také o tom, jak se staráme o ptáčky a volně žijící zvířátka. Zjistili 

jsme, kde leží země věčného ledu a sněhu, jak se jmenují lidé a zvířata, kteří 

tam žijí. Máme za sebou období velké nemocnosti dětí i dospěláků a museli 

jsme dokonce na dva dny školku uzavřít. Teď už snad bude vše v pořádku 

a můžeme se věnovat dalším činnostem a radostem. Čekají nás pohádkové 

bytosti, dobro a zlo a moudra ukrytá v pohádkách. Uděláme si ve školce 

karneval, připravíme se na Velikonoce a už se moc těšíme na první jarní 

paprsky. 

Vedoucí školní jídelny oznamuje, že stále platí možnost přihlásit se k odběru 

obědů ze ŠJ i pro cizí strávníky (pro všechny občany). Zájemci se mohou 

přihlásit telefonicky, nebo přímo v kuchyni. Vaříme s láskou... z čerstvých, 

kvalitních surovin a českého masa. Důkazem jsou stále přibývající, spokojení 

strávníci. 

A pro připomenutí ještě kontakty: 

Tel. MŠ 461100491, ředitelka 777256968, vedoucí stravování 774633590 

e-mail: ms@rychnovnm.cz 

 

mailto:ms@rychnovnm.cz
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Lidský hyenismus – podvody páchané na 

seniorech 

Podvody páchané na seniorech jsou poměrně latentní trestnou činností. 

Okradení se stydí a raději to nikomu neřeknou a to ani v rámci rodiny. 

Pachatelé jsou však čím dál sofistikovanější, nezanechávají za sebou žádné 

stopy a pro kriminalisty je těžké je dopadnout. Hlavním důvodem proč si 

pachatelé vybírají starší osoby je ten, že senioři jsou osamělí, důvěřiví, rádi 

a pozorně naslouchají, mají minimum kontaktů s okolím, jsou méně ostražití, 

tělesně slabší a proto se i hůře brání jakémukoliv útoku. Podvodníci zacházejí 

tak daleko, že se nejen dostávají do blízkosti seniorů, ale i do jejich obydlí, 

kde je následně připraví i o celoživotní úspory. My jako policie se snažíme této 

trestné činnosti předcházet, vytváříme preventivní programy, pořádáme 

besedy a přednášky, distribuujeme letáky, cílíme na tuto ohroženou skupinu 

lidí, nicméně bohužel trestných činů páchaných na seniorech nijak výrazně 

neubývá.  

Co se týká pachatelů této trestné činnosti – již v názvu článku jsem je 

nazvala lidskými hyenami, protože parazitují na dobrosrdečnosti, vstřícnosti 

a občas i částečné nemohoucnosti starších lidí. Podvodníci jsou velice výřeční, 

na první pohled působí sympaticky, mile, jsou schopni bez problémů 

navazovat kontakty. Své podvody mají velice dobře připravené, ne zřídka 

pracují ve skupince alespoň dvou lidí, pachatelkami bývají i ženy. Nelze říci, že 

by se jednalo o nevzdělané jedince, pachatelé mají intelektuální schopnosti, 

snaží se působit vzdělaně, používají slova, kterým senioři nerozumí. Tito 

pachatelé jsou schopni rychlé improvizace, přizpůsobí se okamžitě situaci, 

dokáží odhadnout svoji oběť a snadno si získávají důvěru. Co mají pachatelé 

společného, jsou opakující se legendy, se kterými bývají stále úspěšní.  

O jaké LEGENDY se jedná a na co si máte dát velký pozor? Tak v první řadě 

to je legenda VRÁCENÍ PENĚZ či požadování NEDOPLATKU za různé 

energetické služby – voda, plyn, elektrika. Zde bychom rádi upozornili, že 

žádná energetická společnost nevybírá ani nevrací peníze v hotovosti!!! Obavy 

seniorů, že by jim byla okamžitě vypnuta elektrika, voda či plyn pokud by 

na místě v hotovosti nezaplatili, jsou mylné. Nikdo vám domů žádný 

přeplatek za energii nepřinese a nikdy za tyto služby neplaťte 

nikomu v hotovosti u vás doma! Nejčastěji v těchto případech jde 

podvodníkům o to, aby viděli, kam si jdete pro peníze (ať na zaplacení 

údajného nedoplatku nebo na rozměnění peněz). Poté se vám snaží vloudit 
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do domu a peníze ukrást. Do vašeho domu se dostanou tak, že vy nedovřete 

dveře nebo si vymyslí, že mají žízeň nebo potřebují na toaletu. S tím souvisí 

i další podvodné jednání, kdy pachatelé vydávající se za pracovníky 

energetických společností nabízí PŘEPSÁNÍ SMLOUVY s tím, že za tento přepis 

smlouvy musíte zaplatit. Nic neplaťte v hotovosti a nikoho si domů 

nepouštějte! O případných změnách ve smlouvách se poraďte s rodinou, 

příbuznými, sousedy a podobně. Nikdy se nenechte donutit cokoliv 

okamžitě podepsat! Požádejte o čas na rozmyšlenou. Další trik podvodníků 

je, že si jdou opsat stav vodoměru, plynoměru apod. V těchto případech si 

ověřte, že se opravdu jedná o pracovníka energetické společnosti. Nechte si 

přes panoramatické kukátko nebo přes pootevřené dveře zabezpečené 

bezpečnostním řetízkem předložit služební průkazy pracovníků uvedených 

společností a případně si jejich totožnost ověřte (než je pustíte do domu či 

bytu) u konkrétní společnosti. Jistě máte i možnost stav měřáku napsat 

na lísteček a dotyčným ho předat u dveří, následně zatelefonovat nebo poslat 

mailem do příslušné firmy. Další možností je, pokud se energetici ohlásí 

předem, požádat někoho z rodiny nebo souseda, aby v době, kdy má cizí 

osoba přijít, byl s vámi doma. To, že má cizí osoba na sobě montérky 

s nějakým nápisem firmy ještě neznamená to, že se nejedná o podvodníka. 

Vaší povinností není, pokud si nejste jisti, pustit do bytu cizí osobu! 

Jak se říká váš dům je váš hrad, vaše soukromí a nikdo nemá právo vám ho 

narušit. 

V rámci Pardubického kraje jsme v průběhu let zaznamenali i další legendu 

a to vydávání se podvodníků za ZAMĚSTNANCE STAVEBNÍHO BYTOVÉHO 

DRUŽSTVA. Převážně seniorům podvodníci nabízeli výměnu starších 

kuchyňských linek nebo výměnu zámků za lepší, bezpečnostní. 

Další poměrně častou legendou podvodníků je, že se vydávají za KAMARÁDA 

NĚKOHO Z VAŠÍ RODINY. Tady je jejich nejčastější „pohádkou“ to, že někdo 

z rodiny měl dopravní nehodu, porouchalo se mu auto, ztratil peněženku, 

zastavili ho policisté a podobně, on u sebe nemá peníze a tak si poslal 

kamaráda za vámi, abyste mu pomohli. Onen kamarád je však podvodník. Zde 

máme několik rad. Nikdy vy sami nesdělujte nikomu cizímu jméno svého 

příbuzného, naopak se zeptejte vy jeho na jméno a příjmení údajného 

příbuzného, který je v tísni.  Pokud podvodník zazvoní u vašich dveří nebo vás 

potká před domem, nikdy ho nezvěte dovnitř do domu nebo bytu. Řekněte 

mu, ať počká venku a pokud máte tu možnost, spojte se telefonicky s tím, 

komu máte údajné peníze poslat. Pokud se mu nedovoláte, zkuste 
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kontaktovat někoho z rodiny. Pokud i tam budete neúspěšní, v žádném 

případě vám nedoporučujeme cizím osobám předávat peníze!  Dbejte 

i na to, abyste nenechali pootevřené dveře, aby vám zloději nevnikli do domu. 

Podvodníci se snaží, abyste podlehli stresu a iluzi, že někdo z rodiny nebo 

rodinný přítel je v obrovských problémech a tlačí vás k vydání jakékoliv 

finanční hotovosti. Nedejte se, jsou to vaše peníze! V těchto případech vás 

můžou podvodníci kontaktovat i telefonicky, přes pevnou linku. V současné 

době mají pevné linky především starší občané, a tak si podvodníci 

v telefonních seznamech hledají osoby například i podle archaických jmen 

(například Anežky, Boženy, Marie apod.). V seznamu samozřejmě zjistí 

i adresu, kam za vámi následně přijdou.  

V neposlední řadě musíme zmínit i legendy PODOMNÍCH PODEJŮ A NÁKUPŮ. 

V poslední době není výjimečné, že obce zakazují podomní prodej místní 

vyhláškou. Pokud si nejste jisti, jak je to u vás, obraťte se s dotazem na váš 

obecní úřad. Jestliže u vás je podomní prodej zakázaný a někdo se bude 

snažit vám cokoliv prodat, můžete kontaktovat státní policii na lince 158 nebo 

i městskou policii. Obě tyto složky mohou prodejce pokutovat, neboť se 

prodejci dopouští přestupku porušení místní vyhlášky. Podvodníci v těchto 

případech nabízejí široký sortiment zboží a služeb jako jsou potraviny, 

kožešiny, nádobí, kosmetiku, pojištění, knížky atd. Zároveň nabízejí i výkup 

starého nábytku, oblečení, starožitností apod. Nenechte se zlákat výhodnými 

nabídkami nebo tím, že se zbavíte starých nepotřebných věcí a ještě vyděláte. 

Když jsme hovořili o výhodných nabídkách, musíme se dotknout ještě dalšího 

tématu a to jsou hromadné VÝLETY NA PRODEJNÍ AKCE. Akce, které se tváří 

jako výlet za kulturou s obědem, večeří nebo kávou a tam vám prodejci 

nabízejí různé zboží – deky, nádobí a tak podobně. Zde bychom na vás 

apelovali, abyste se takovým akcím buď úplně vyhnuli, nebo se tam potom 

v žádném případě nenechali donutit pod nátlakem k podpisu jakýchkoliv smluv 

a dokumentů. Pokud by na vás byl na místě vyvíjen nátlak, můžete přímo 

z místa zavolat policii. Těmito případy se média poměrně rozsáhle zabývala 

a tyto podvodníky nazývala příznačně „šmejdi“. Prodejci jsou velmi dobrými 

psychology, povídají si s vámi, jsou „sladcí jako med“, ale ve chvíli, kdy není 

po jejich, a vy odmítnete nákup zboží, začnou být zlí, nepříjemní a začnou vás 

slovně napadat. Bohužel často mívají velice dobře právně ošetřené smlouvy, 

od kterých je velice těžké odstoupit (pokud to je vůbec možné). 
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Nemalou část problémů si senioři vytvoří i sami tím, že se, ač možná 

nechtěně, zavážou k PLNĚNÍ NĚJAKÉHO ZÁVAZKU TELEFONICKY. V tomto 

případě se nejedná o kontakt s podvodníky, ale o to, že senioři si s někým rádi 

popovídají, nechají se operátory různých společností přesvědčit o výhodnosti 

nabídky a neuvědomují si, že i ústně uzavřený závazek může být soudně 

vymahatelný. Naše rada proto zní, pokud nic nepotřebujete, není vaší 

povinností přijímat telefonní hovory od cizích lidí. Můžete odmítnout jejich 

monitorované hovory a telefonát striktně ukončit.  

A rada pro seniory, jak se nastat obětí podvodníků? Chraňte si své 

soukromí, nesvěřujte se s osobními věcmi cizím lidem. V žádném případě 

nepouštějte cizí osoby do domu či bytu. Nedávejte se do hovoru s cizími lidmi. 

Udržujte dobré sousedské vztahy a případně sousedy požádejte o pomoc. 

Pořiďte si panoramatické kukátko nebo řetízek na dveře. Neotevírejte 

automaticky dveře, když nevíte, kdo je za nimi. Nejlepší je peníze ukládat do 

peněžních ústavů, a pokud je již máte doma, uschovejte je na několika 

různých místech. Důležitá telefonní čísla mějte viditelně blízko telefonu, abyste 

mohli případně rychle zavolat pomoc.  

V článku jsme jistě neobsáhli všechny možné druhy podvodů, které mohou 

seniorům ztížit život, nicméně jsme se snažili nastínit nejčastější triky 

podvodníků. Pokud byste potřebovali pomoci, můžete se kromě policie obrátit 

i na krizovou linku pro seniory, která je v provozu 24 hodin denně a je 

poměrně vytížená – její číslo je 800 157 157. Volání na linku je zdarma.  

Pokud byste měli v rámci klubu seniorů či obce zájem o takovou besedu, 

můžete se na nás obrátit a my v rámci svých možností rádi přijedeme, 

předáme rady, zkušenosti a poradíme, jak se v určitých situacích zachovat.  

Krásné únorové dny přeje 

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ  

tisková mluvčí policie Pardubického kraje 
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Kronika podeváté 

OBDOBÍ PŘED II. SVĚTOVOU VÁLKOU 

Rychnovští zemědělci 

V letech mezi první a druhou světovou válkou věnovali se rychnovští Němci 

intenzivnímu obdělávání půdy novodobým způsobem při používání strojů, aby 

z ní co nejvíce vytěžili. Vzhledem k tomu, že rozsáhlé úrodné louky skýtaly 

hodně píce, zaměřili se Rychnovští zemědělci na chov vybraného hovězího 

dobytka. V tomto směru dosahovali značných úspěchů. Vypěstovali zvláštní 

kvalitní druh krav, za který pak tržili mnoho peněz. O rychnovských 

zemědělcích vypravují pamětníci, že byli přičinliví a bohatí, někteří největší 

sedláci prý byli milionáři. O vyspělosti zdejšího zemědělství v letech 

poměrného politického klidu hovoří cifry v archivních listinách. Je to soupis 

dobytka z roku 1935. Tehdy bylo v Rychnově napočteno: 557 krav; 639 

vepřů; 25 jalovice; 260 koz; 54 býčků pod 1 rok; 119 koní; 307 telat pod 

1 rok; skotu celkem 934 kusů. Pět let předtím (1930) bylo skotu celkem 880 

kusů a vepřového dobytka celkem 379 kusů. 

Politické smýšlení Němců 

Po vyhlášení Československé státní samostatnosti 28. října 1918 snášeli se 

Němci s Čechy v republice celkem dobře. Vždy před zákonem si byli všichni 

občané rovni bez ohledu na národnost, rasu, náboženství a pohlaví. Němcům 

vadilo jen to, že nebyli vládnoucím národem a že se při vší demokratičnosti 

museli podřizovat jako menšina české většině. Dobré a sousedské styky byly 

zejména mezi dělnictvem a rolníky, zejména těmi staršími. Vzájemné styky 

mezi mladším pokolením a inteligencí byly odměřené. Tak tomu bylo do té 

doby, než do naší republiky počala vnikat ze sousedního Německa nacistická 

propaganda. Tam se stal v r. 1933 neomezeným vládcem Adolf Hitler, vůdce 

nové německé dělnické strany NSDAP (Nationalsozialistische deutsche 

Arbeiterpartei), který mimo jiné hlásal spojení všech Němců v jedné říši. Ideje 

nacismu naočkoval Němcům na Moravskotřebovsku dne 1. května 1935 

německý učitel odněkud z Liberecka, Konrád Henlein, předseda strany 

sudetských Němců (Sudetendeutsche Partei). Toho dne zavítal do Moravské 

Třebové a promlouval k Němcům v tamní tělocvičně. Dostavilo se z města 

a z německých obcí tolik posluchačů, že se nemohli do sálu vejít a že Henlein 

musel konat svůj projev nadvakrát. Jeho propaganda zapůsobila na Němce 

mocně. Posluchači, zejména inteligence, přenášeli pak nacistické ideje 
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na ostatní obyvatelstvo vesnic. Tak tomu bylo i v Rychnově. Toto vše se dělo 

v rámci předvolební kampaně, protože v květnu 1935 se konaly volby do 

Národního shromáždění. Pod vlivem propagace nového Hitlerova učení 

soustředila na sebe při volbách Sudetendeutsche Partei tolik německých hlasů, 

že se tato strana stala nejen nejsilnější stranou německou, nýbrž i jednou 

z nejsilnějších politických stran v republice. V souvislosti s poměry v sousední 

Říši, kde se silně zbrojilo, nevěštil tento fakt pro ČSR nic dobrého. Pamětníci 

z českých obcí vyprávějí, že od roku 1935, kdy Němci ve volbách se sjednotili, 

nebylo s Němci na Moravskotřebovsku rozumné řeči a že život Čechů 

v německých obcích se stal utrpením. To platilo i v Rychnově. Situace v naší 

vlasti v roce 1935 nám zobrazuje tento výsledek voleb do Národního 

shromáždění, který svým významem se stal mementem všem vlastenecky 

a pokrokově smýšlejících příslušníků českého národa. 

 

Československé strany:  Posl. sněmovna         Senát 

Agrárníci                  45   23 

Sociální demokraté    38   20 

Národní socialisté             28   14 

Lidová strana                 22   11 

Komunistická strana čsl.     30   16 

Živnostníci                        17   8 

Národní strana slovenská    17   9 

Fašisté                    6   - 

Slovenská strana Hlinkova   22   11 

Německé strany: 

Sudetendeutsche Partei  44   23 

Sozialdemokraten  11   6 

Christlichsozialen  5   - 

Bund der Landwirte  5   - 

Wahlblock   10   9 

 

Předtím byly nejsilnějšími německými stranami v okrese Moravská Třebová 

němečtí agrárníci (Bund der Landwirte) a křesťanští sociálové 

(Christlichsozialen). 
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Charita Moravská Třebová - nabídka služeb 
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Stanovení úhrad za úkony pečovatelské služby platný od 1. 1. 2018 

Úhrada za úkony pečovatelské služby je stanovena v návaznosti na ustanovení 

vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

108/2006 Sb., o sociálních službách v posledním platném znění. Vyhláška 

obsahuje výčet základních činností při poskytování pečovatelské služby, rozsah 

úkonů a maximální výši úhrady za jejich poskytování. Ceník obsahuje také 

ceny fakultativních činností, které vyhláška nestanovuje. 

Popis úkonů: Cena 

pracovní dny 

Cena víkend a 

svátek 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

- pomoc a podpora při podávání 

jídla a pití 

110,-Kč/ hod.       120,-Kč/hod. 

- pomoc při  oblékání a svlékání 

včetně speciálních pomůcek 

110,-Kč/ hod. 120,-Kč/hod. 

- pomoc při prostorové orientaci, 

samotném pohybu ve vnitřním 

prostoru 

110,-Kč/ hod. 120,-Kč/hod. 

- pomoc při přesunu na  lůžko 

nebo invalidní vozík 

110,-Kč/ hod. 120,-Kč/hod. 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu 

- pomoc při úkonech osobní 

hygieny 

110,-Kč/ hod. 120,-Kč/hod. 

- pomoc při základní péči o vlasy 

a nehty 

110,-Kč/ hod. 120,-Kč/hod. 

- pomoc při použití WC 110,-Kč/ hod. 120,-Kč/hod. 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

- pomoc při přípravě jídla a pití 110,-Kč/ hod.  

 

          

neposkytuje se 

- zajištění stravy odpovídající 

věku, zásadám racionální výživy 

a potřebám dietního stravování 

110,-Kč/ hod. 

- příprava a podání jídla a pití 110,-Kč/ hod. 
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- dovoz nebo donáška jídla 20,- Kč/ úkon 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

- pomoc při zajištění velkého 

úklidu domácnosti (sezónní, po 

malování) 

120,-Kč/ hod.  

 

 

 

          

neposkytuje se 

- běžné nákupy a pochůzky 110,-Kč/ hod. 

- běžný úklid a údržba 

domácnosti 

110,-Kč/ hod. 

- donáška vody 110,-Kč/ hod. 

- topení v kamnech včetně 

donášky a přípravy topiva, 

údržba top. zařízení 

110,-Kč/ hod. 

- velký nákup, např. týdenní, 

nákup ošacení nebo vybavení 

domácnosti 

110,-Kč/úkon 

- praní a žehlení ložního prádla, 

popřípadě jeho drobné opravy  

  60,-Kč/ kg 

- praní a žehlení osobního 

prádla, popřípadě jeho drobné 

opravy 

  60,-Kč/ kg 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

- doprovázení dospělých do 

školy, školského zařízení, 

zaměstnání, k lékaři, na orgány 

veřejné moci a instituce 

poskytující veřejné služby a 

doprovázení zpět   

110,-Kč/ hod.          

neposkytuje se 

- přeprava klienta automobilem 

provozovaným poskytovatelem 

(bez doprovodu) 

15,-Kč/km          

neposkytuje se 

-  dohled nad klientem služby 110,-Kč/ hod. 
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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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