
1 

 

 červen 2018  

Rychnovské listy 

 

 

 

 

 

 

 

Informace z 26. zasedání zastupitelstva 

Zasedání, konaného dne 26. dubna, se zúčastnilo 7 zastupitelů (K. Pastýř  

a P. Knoblich - omluveni) a 8 občanů. 

Kompostéry 

Předsedající informoval přítomné o realizaci projektu Kompostéry pro obce 

Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska, ke kterému se naše obec přidala  

a získala 50 ks kompostérů. Akce byla spolufinancována z Fondů EU - 

Operační program životní prostředí. Obec jako spoluúčast poskytla regionu 

MTJ mimořádný příspěvek ve výši 21 250 Kč. Kompostéry byly obci bezplatně 

zapůjčeny s následným darováním. Obec poskytla kompostéry občanům na 

základě smlouvy o výpůjčce a následném darování. 

Nákup nemovitého majetku 

Zastupitelstvo obce schválilo nákup pozemků par. č. 4123, 6207, 6208, 6212, 

6215 a část pozemku p.č. 484/2. Dále byl schválen nákup nemovitostí 

uvedených na LV 38 - dům čp. 147 vč. pozemku, pozemky par. č. 718  

a 717/2.   
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Rozpočtová změna 

Schválena byla rozpočtová změna č. 2/2018, kterou se navyšují výdaje  

o 359 170 Kč a příjmy o 8 780 Kč. Případný schodek rozpočtu bude kryt 

prostředky z minulých let.  

Výběr projektantů 

Zastupitelstvo schválilo výběr projektanta na rekonstrukci mostu u č.p. 17, 

zhotovitelem bude společnost Prokop mosty s.r.o. 

Dále byl schválen zhotovitel projektu chodníků a to společnost Optima s.r.o.  

Bližší informace získáte přímou účastí na zasedání obecního zastupitelstva 

nebo ze zápisu ze zasedání, který je zveřejněn na webu obce. 

Informace z 27. zasedání zastupitelstva 

Zasedání, konaného dne 28. května, se zúčastnilo 7 zastupitelů (B. Pospíšilová 

a P. Knoblich - omluveni) a 5 občanů. 

Optimalizace finančních služeb 

Zastupitelstvo schválilo zřízení běžného účtu u KB, refinancování úvěru 

na výstavbu bytových domů od KB a pověřilo starostu zrušením účtů u ČS 

a Monety Money Bank.  

Bližší informace získáte přímou účastí na zasedání obecního zastupitelstva 

nebo ze zápisu ze zasedání, který je zveřejněn na webu obce. 

Informace z obecního úřadu 

Nový bankovní účet obce 

Od měsíce června má obec zřízený nový bankovní účet u Komerční banky,  

č. ú. 115-7458450267/0100, na který můžete zasílat platby např.  

za komunální odpad, služby občanům apod. Stávající účty u MONETY Money 

Bank a České spořitelny budou do konce roku 2018 zrušeny. 

Dovolená na OÚ 

Upozorňujeme občany, že od 30. července do 3. srpna bude z důvodu čerpání 

dovolené uzavřena kancelář obecního úřadu. 
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Volby do zastupitelstva obce a do 1/3 Senátu PČR 

V letošním roce se volby do zastupitelstva obce a volby do 1/3 Senátu PČR 

budou konat souběžně ve dnech 5. a 6. října 2018 (případné druhé kolo 

voleb do Senátu PČR se uskuteční ve dnech 12. a 13. října 2018). 

Podávání kandidátních listin – komunální volby 

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí se podávají registračnímu 

úřadu v Moravské Třebové od 12. července do úterý 31. července 2018 

do 16:00 hod. Zmeškání uvedeného termínu a hodiny je důvodem pro 

vydání rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny. Vzor kandidátní listiny pro 

sdružení nezávislých kandidátů a pro jednotlivé kandidáty, prohlášení 

kandidáta, petici na podporu kandidatury a další potřebné vzory naleznete  

na webových stránkách obce – www.rychnovnm.cz. 

Kdo může volit do komunálních voleb? 

- státní občan ČR, který má trvalý pobyt v obci a dosáhl 18 let věku, 

- státní občan jiného členského státu EU, který má trvalý pobyt v obci 

(popř. registrovaný přechodný pobyt v obci) a dosáhl 18 let věku  

– musí sám požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů 

nejpozději do středy 3. října 2018 do 16:00 hod. 

Volit nemůže občan, který: 

- má zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu 

trestu odnětí svobody, 

- má omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, 

- má zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany 

zdraví lidu (např. karanténa na uzavřeném infekčním oddělení, 

- vykonává zahraniční službu vojáka z povolání nebo vojáka v záloze. 

Kdo může kandidovat? 

- volič = občan, který bude mít nejpozději 5. října 2018 nahlášen trvalý 

pobyt v obci, ve které kandiduje a dosáhl nejpozději 6. října 2018 

věku 18 let 

- občan, kterému v kandidatuře nebrání omezení osobní svobody 

z důvodu ochrany zdraví lidu či výkon služby vojáka v zahraničí 

- funkce člena zastupitelstva je neslučitelná s funkcí 

o vykonávanou zaměstnancem obce zařazeným do obecního úřadu 

o zaměstnancem zařazeným do pověřeného obecního úřadu, 

krajského úřadu nebo finančního úřadu a to za podmínky,  

http://www.rychnovnm.cz/
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že zaměstnanec vykonává přímo státní správu vztahující se 

k územní působnosti dané obce  

- maximální počet kandidátů na kandidátní listině odpovídá počtu 

volených zastupitelů, v našem případě tady max. 9 kandidátů 

- kandidátní listiny mohou podávat následující typy volebních stran: 

o politické strany 

o politická hnutí a jejich koalice 

o nezávislí kandidáti 

o sdružení nezávislých kandidátů 

o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých 

kandidátů 

Více informací naleznete na webových stránkách obce www.rychnovnm.cz  

a v kanceláři obecního úřadu. 

Všem kandidátům nabízíme možnost zveřejnění jejich volebního programu 

v srpnových Rychnovských listech.  

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 

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

konat ve středu 27. června od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ. 

ČEZ: Neseriózní metody podomních obchodníků s energiemi 

- Používají zavádějící informace, aby vzbudili zájem a důvěru spotřebitelů. 

Například se neoprávněně vydávají za pracovníka, který kontroluje nebo 

odečítá elektroměry. 

- Vydávají se za pracovníka stávajícího dodavatele energie, který má se 

spotřebitelem dohodnout změnu dosavadních cenových tarifů. 

- Mylně informují spotřebitele, že jeho dosavadní dodavatel energie 

ukončuje činnost, a proto musí uzavřít novou smlouvu s jinou firmou. 

- Přesvědčují spotřebitele k okamžitému podpisu smlouvy. Argumentují 

časově omezenou nabídkou a nenechávají spotřebiteli dostatečný čas  

na rozhodnutí. 

- Neposkytují spotřebiteli úplnou informaci o své nabídce. Spotřebitel 

například až po podpisu zjistí, že za předčasné ukončení smlouvy musí 

zaplatit deaktivační poplatek. 

- Nabízejí paušální slevu, aniž by vycházeli ze skutečné spotřeby domácnosti 

a jejího cenového tarifu. 

http://www.rychnovnm.cz/
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- Neinformují o tom, že nabízená sleva je časově omezená a nekryje se 

s celým obdobím, po které se spotřebitel podpisem smlouvy zavazuje 

odebírat elektřinu. 

- Nesdělují informace o ceně zákaznického servisu nového dodavatele. 

Spotřebitel tak může platit i poplatky za služby, které měl doposud 

zdarma. 

- Zaměřují se na starší spoluobčany. Nabízejí jim klamavou slevu  

na dodávku energií určenou pouze pro seniory, která však ve skutečnosti 

neexistuje. 

- Ve výjimečných případech se může spotřebitel setkat s agresivními 

obchodními praktikami, kdy mu obchodník vyhrožuje a nutí jej k podpisu 

nové smlouvy. 

ČEZ nerealizuje žádnou formu podomního prodeje od konce roku 2017. 

Katastrální úřad - poděkování 

Dne 25. května to bylo rok od zavedení digitální mapy v zastavěné části Vaší 

krásné obce. 

Dovolte mi za Katastrální pracoviště Svitavy poděkovat panu starostovi Milanu 

Hánovi a panu místostarostovi Josefu Henzlovi za příkladnou spolupráci 

v komisi při zjišťování průběhu hranic. 

Celkem 32 pracovních dní v komisi pro mapování a 9 pracovních dní v komisi 

pro obvod pozemkové úpravy znamenalo jistě velkou časovou zátěž při 

nepřerušení jejich další práce pro obec. 

Zároveň mi dovolte poděkovat celému vedení obce. 

To, že obec nakoupila na vlastní náklady přes 400 železných  mezníků 

s plastovou hlavou, které poskytla zdarma vlastníkům pozemků k  trvalému 

označení jejich hranic, nám zjednodušilo práci a katastrální pracoviště 

nemuselo vlastníky vyzývat k označení nesporných hranic svých pozemků 

trvalým způsobem, což je povinnost podle Zákona č. 256/2013 Sb., o katastru 

nemovitostí. 

 Ještě jednou za Katastrální pracoviště Svitavy děkuje  

Ing. Eva Kunčáková, vedoucí oddělení aktualizace katastru nemovitostí, Katastrální úřad pro 

Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy 
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Kulturní akce 

Ohlédnutí za konanými akcemi 

Rychnovský šlapák a Rychnovská tlapka 2018 

V sobotu 19. května 2018 se konal XVII. ročník Rychnovského šlapáku. 

Připraveny byly dvě trasy pro pěší v délce 6 a 10 km a jedna trasa pro kočárky 

(5 km). Počasí nám přálo a na procházku malebnou rychnovskou přírodou se 

letos vydalo 84 účastníků. Každý dostal pití, oplatek a párek v rohlíku zdarma. 

Rozdávaly se i hodnotné ceny pro nejmladšího (3 měsíce) a nejstaršího 

účastníka (79 let). Z odpovědí na otázky, které byly rozmístěny po trase,  

se losovalo o 3 ceny. Druhý den se konal III. ročník Rychnovské tlapky. 

Dogtrekkingové túry se psy se letos zúčastnilo 30 týmů. Jeden tým přijel až ze 

148 km vzdáleného Měnína. 

Mezinárodní den otců 

V sobotu 16. června 2018 se uskutečnila historicky první oslava Mezinárodního 

dne otců v naší obci. V areálu koupaliště bylo pro tatínky, dědečky, strýce  

a syny připraveno několik soutěží – natahování bungee lana, hod 

pneumatikou, střelba z airsoft pistole a jízda na lanovce. Celkem se těchto 

soutěží zúčastnilo 21 mužů. Nechybělo točené pivo a grilované maso. Tradici 

oslavy dne otců založila Američanka Sonora Doddová, která chtěla ocenit 

svého ovdovělého otce za péči o ni a další čtyři sourozence. První oslava se 

konala ve státě Washington dne 19. června 1910 (den narození Sonořina 

otce). 

Fotografie z kulturních a sportovních akcí naleznete na www. rychnovnm.cz – 

záložka Fotogalerie 

30. června - 1. července  

Otevírání koupaliště a vítání prázdnin - koupaliště 

Zveme všechny na největší akci roku, program na plakátech. 

Kronika pojedenácté 

ROK 1939 

Ztráta státní a národní samostatnosti 

Světovládné choutky nacismu nebyly naším pohraničím uspokojeny. Zjara 

1939 se rozezvučela světem lživá nacistická propaganda, že prý v naší 

okleštěné republice utiskujeme zbylé Němce a dopouštíme se na nich 
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násilností. Účelem těchto lží bylo vyvolat v Říši nepřátelskou náladu, které bylo 

třeba k tomu, aby se nějak ospravedlnil chystaný útok proti republice. 

Nadešel osudný den 15. září 1939. Po předchozím politickém napětí  

a provokacích se strany zbylých Němců oznamoval pražský rozhlas od časného 

rána neuvěřitelnou zprávu o události, která se odehrála uplynulou noc  

v Berlíně. Českému národu bylo oznámeno, že tam byla podepsána mezi 

Hitlerem a presidentem dr. Emilem Háchou ujednání, podle něhož se český 

národ dává pod ochranu Německé říše a naše vláda svoluje, aby území naší 

republiky bylo obsazeno německým vojskem. Naší armádě byl zároveň 

vyhlášen rozhlasem presidentův rozkaz, že německé armádě při obsazování 

naší vlasti nesmí klást odpor, atd. Dnes již víme, že tato dohoda s naší strany 

nebyla dobrovolná, že byla vynucena hrozbami a násilím a že jednající  

dr. Hácha, ani vláda neměli podle státní ústavy k takovému jednání práva. 

Za několik hodin po vyhlášení zprávy, která byla dlouho opakována, dala se 

německá armáda na pochod. Vždyť stála dávno připravena na hranicích. 

Německé tanky a motorová vozidla s vojskem se pak valily po silnicích do 

českých dědin a měst bez překážky. Zděšení lidé nevěřili ani svým očím. Pro 

slzy mnoho lidí ani tuto pohromu nevidělo. 

V příštích dnech začalo odzbrojování naší armády. V následujících týdnech  

a měsících odváželi tisíce nákladních automobilů dnem i nocí naši vojenskou 

výzbroj a výstroj se všemi zásobami oděvů, poživatin, vše bez jakéhokoliv 

účtování. 

Z našeho území utvořil pak z vlastní moci "vůdce" Adolf Hitler tak zvaný 

"Protektorát Čechy a Morava". Kdo se za tohoto stavu z českých lidí odvážil  

k nějakému protestu nebo odporu proti Němcům, byl za to německými úřady 

neúprosně trestán a perzekuován. 

Obec Rychnov žádá vedení úřadu Reichsarbeitsdienst v Šumperku, aby byl  

v Rychnově zřízen pracovní tábor, protože prý je nutno dokončit regulační  

a meliorační práce v obvodu katastru. Podle odhadu vyžádají prý si práce ještě 

cca 75 000 pracovních dnů. 

Počátek války 

V srpnu 1939 uzavřel Sovětský svaz s nacistickým Německem smlouvu  

o neútočení a přátelství. Tehdy jsme jednání SSSR nemohli pochopit. Velmi 

nás deprimovalo. Dnes již víme, že Sovětský svaz tehdy nebyl na válku 

připraven a že k tomu potřeboval ještě nějakou dobu. Brzy po této smlouvě se 
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Německo vrhlo na Polsko, vpadlo tam a během tří týdnů je obsadilo. Polsku 

však podle spojenecké smlouvy přispěchala na pomoc Francie a k ní se 

připojila Anglie. To byl počátek II. světové války. Od této chvíle ustupovali 

všechny jiné zájmy českých lidí do pozadí a v našich domácnostech se 

poslouchaly cizí rozhlasové zprávy. V nich jsme čerpali naději, že konec války 

nám přinese osvobození. 

VÁLEČNÁ LÉTA 1940 – 1944 

Ve druhém roce války se odehrávaly válečné události na západní hranici 

Německa a na moři. V létě 1940 zaútočila německá armáda s mnoha tisíci 

tanky na Francii. Pohraniční opevnění obešla tím způsobem, že vnikla do 

Belgie a dostala se snadno Francouzům do boku. Po několikaměsíčních bojích 

byla Francie donucena kapitulovat. Severní polovina Francie s hlavním městem 

Paříží byla obsazena Němci. 

V r. 1941 ovládlo Německo postupně válkou, donucením nebo přepadením 

další státy: Maďarsko, Rumunsko, Řecko, Jugoslávii, Bulharsko a na západě 

Dánsko, Holandsko a Norsko.Za této situace se Hitler domníval, že bojující 

Anglii pokoří snadno leteckými útoky a na moři ponorkami. Zde se však 

poprvé přepočítal. Oslněn úspěchy, nabídl Hitler Anglii mír, ovšem takový, 

podle něhož by Německo zůstalo v Evropě pánem. Anglie, třebaže válčila 

sama, odmítla. 

Dne 22. června 1941 - časně ráno v neděli, přepadla Hitlerova armáda 

znenadání Sovětský Svaz, třebaže oba státy mezi sebou měly uzavřenou 

smlouvu o neútočení a přátelství. Němcům nevadilo ani to, že jim Sovětský 

svaz dodával poživatiny a jiné potřebné zboží. Hitler se v té době domníval, že 

je jediným pánem v Evropě a dosti silný k tomu aby pokořil Sovětský svaz, 

který mu stál v cestě na východ. Sovětská vojska ustupovala po přepadení za 

neustálých bojů do nitra země. Počáteční úspěchy sebevědomí Němců 

neobyčejně zvedaly, zatím co naše beznadějnost na vysvobození se zvyšovala. 

Teprve v listopadu 1941 se naše pokleslá nálada zlepšovala, když se ve válce  

s Německem octly i Spojené státy americké. Tato událost byla pro náš 

zotročený národ nadmíru významná, neboť síly Sovětského svazu, spojené  

s mohutnými silami USA, zaručovaly, že konec světového zápolení bude pro 

nás vítězný. 

V r. 1942 hájila sovětská armáda svou vlast hluboko v nitru své země. 

Bojovalo se na Volze, pod Moskvou, u Leningradu a na Kavkaze. USA počaly  

v té době dodávat Sovětskému svazu velké množství výzbroje a potřeb všeho 
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druhu. Válečný materiál dovážely nepřetržitě americké lodi v doprovodu 

silných konvojů do severních sovětských přístavů. Mezi tím anglické  

a americké letectvo drtilo častými pumovými útoky ze západu německá města, 

průmyslová střediska a spoje. 

Poměry v naší vlasti 

Němci až na nepatrné výjimky byli stoupenci nacismu a obdivovateli vůdce 

Hitlera. Jejich nadšení plálo ovšem do té doby, dokud Hitler uskutečňoval 

jejich výbojné cíle a dával soukmenovcům naději, že se stanou vládnoucím 

národem v Evropě, že rozšíří na úkor malých národů svůj životní prostor atd. 

Jakmile však jejich naděje se počaly rozplývat, nebyli Němci s Hitlerovými 

diktátorskými počiny spokojeni. 

Když pak hrdinná sovětská vojska postup Němců zastavovala a počala jim 

udílet jednu porážku za druhou, počali se odkloňovat od nacismu i zemědělci 

na Moravskotřebovsku. V té době na vesničany počaly doléhat tíživé důsledky 

války: do rodin docházely zprávy o padlých mužích na frontách, počet vdov  

a sirotků stoupal a pláče v domech přibývalo. 

Nepřítomnost mužských pracovníků v německých zemědělských obcích si 

vynutila opatření, že tam byli přidělováni na zemědělské práce obyvatelé 

východních okupovaných zemí, Poláci a Ukrajinci. Ubytováni byli: muži po 

kasárensku a ženy jednotlivě u sedláků. 

Hospodářství v Říši, tedy i v Sudetech a Protektorátu, bylo od počátku války 

přeměněno na válečný systém. Češi nebyli sice povinni vojenskou službou, 

zato jim však byla ukládána pracovní povinnost, která nebyla malá. Naši 

dělníci museli odcházet do vzdálených končin Německa a tam pracovat ve 

válečných podnicích. Přitom byli vydáváni nebezpečí leteckých náletů. 

Osobní bezpečí 

V dalším článku bychom vám rádi dali několik rad, jak předcházet 

okradení, přepadení nebo jak neusnadňovat práci kapsářům. Ač se někomu 

může zdát, že jsou to informace zbytečné, my si to nemyslíme a stejně tak 

hovoří i naše statistiky. Téměř každý den policisté v práci celého Pardubického 

kraje řeší případy krádeží. Řada poškozených, především pak těch starších, 

nám při výsleších říká, že se otočili opravdu jen na vteřinu třeba u regálu 

v obchodě anebo, že si nevšimli, že by jim někdo v autobuse do kabelky sahal. 
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Jak se tedy chránit před okradením?  

 Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo kabelce 

vždy odděleně.  
 Berte si jen tolik peněz, kolik skutečně potřebujete. 

 Peněženku uložte na dno nebo do spodní části kabelky nebo nákupní 

tašky. 

 Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte viset na zádech,  

ale mějte ji stále na očích a chraňte ji rukama na boku nebo na hrudi. 
 Kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech na police  

a nenechávejte ji v nákupním vozíku. Nikdy ji neodkládejte s oděvem 

v šatně kina, divadla, restaurace, ani v čekárně u lékaře či na 

úřadech. 
 Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice nahrává zlodějům  

a okradení může proběhnout bez povšimnutí. 

 Čtete-li si v dopravním prostředku MHD, mějte své příruční zavazadlo 

pořád pod kontrolou. 
 Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí další cestující a nenechávejte 

svá zavazadla bez dozoru. 

 Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte soukromí. Dávejte pozor, 

jestli vás někdo nesleduje příliš zblízka. Vybírání z bankomatů uvnitř 
bank či spořitelen je spolehlivější. Byla-li vám platební karta odcizena, 

ihned zablokujte účet. 

 Nepište si PIN na platební kartu, na její obal nebo na lísteček, který 

uložíte společně s platební kartou na stejné místo. 
 Nikdy se před nikým nechlubte svými úsporami nebo cennostmi, 

nepůjčujte cizím lidem peníze, neplaťte žádné zálohy podomním 

prodejcům. A jak jsme již v minulých článcích upozorňovali a jak mi 
potvrdila energetická poradkyně paní Vladimíra Rosendorfová, za plyn 

ani elektriku energetické společnosti peníze nevrací ani nevybírají. 

 Při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla mějte své věci, 

zejména kabelky stále na očích. 

Stanete-li se i přesto obětí krádeže, radíme vám: 
 V případě odcizení financí, platební karty, dokladů, mobilního telefonu 

se neprodleně obraťte na Policii ČR. 

 V případě odcizení platební karty kontaktujte neprodleně svoji banku  

a platební kartu zablokujte. 

 V případě odcizení mobilního telefonu kontaktujte svého operátora  

a zablokujte SIM kartu. 
 Upamatujte si co nejpřesněji, kde ke krádeži došlo, popř. popis 

pachatele či pachatelů. 



11 

 

 Ohlášením krádeží dokladů zamezíte případným dalším 

nepříjemnostem se zneužitím dokladů. 

 Tísňová linka pro sluchově postižené je 603 111 158. 

      A jak předcházet riziku přepadení? 

 Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným a neosvětleným místům. 

Choďte raději frekventovanějšími ulicemi. 
 Kabelku nebo tašku noste v ruce či na rameni směrem od ulice,  

aby vám ji z vozovky nemohl někdo vytrhnout a ukrást. 

 Chce-li vám někdo kabelku ukrást, nebraňte se za každou cenu. 

Zdraví nebo dokonce život jsou cennější než peníze! 

 Po chodníku choďte raději dále od vchodů domů, kde by mohl číhat 

případný pachatel a mohl by vás vtáhnout dovnitř. 
 Nepřijímejte doprovod nabízený neznámými lidmi, i kdyby vypadali 

důvěryhodně. Ochota "pomocníka" může být jen záminkou k tomu, 

aby se dostal do vašeho bytu a tam vás okradl třeba i za použití násilí. 
 Kdybyste měli pocit, že vás někdo sleduje, snažte se co nejrychleji 

dostat na místo, kde je nějaký obchod nebo více lidí, mezi nimiž 

budete bezpečnější. 
 Kdyby vás někdo napadl, křičte i tehdy, když v blízkosti nikoho 

nevidíte. Mohl by vás uslyšet někdo za rohem nebo přes otevřené 

okno a přispěchat na pomoc. 

 V případě nutnosti můžete pro svou ochranu použít sprej (deodorant, 

lak na vlasy nebo slzný plyn), který nosíte v tašce či kabelce. 
Pachatele tím překvapíte, možná i odradíte a sami tak získáte čas na 

přivolání pomoci. Spuštění vašeho osobního alarmu může útočníka 
vylekat a přimět ho k útěku. 

 Snažte se vyhnout čekání na liduprázdné zastávce hromadné dopravy, 

především v časně ranních nebo pozdně večerních hodinách. 

 V prázdné tramvaji nebo autobusu si sedejte co nejblíže k řidiči. Jeho 

blízkost může případného lupiče od zlého úmyslu odradit nebo vám  
v případě obtěžování či napadení řidič rychleji pomůže. 

POLICIE RADÍ PŘED PRÁZDNINAMI  

V první řadě bychom rádi apelovali na rodiče ve vztahu k vysvědčení, aby 

byli při hodnocení neúspěchů svých dětí rozvážní a nezvýšili se nám počty 

pohřešovaných dětí. 

Jako každoročně se řada z nás chystá na dovolené, chaty a chalupy vozidlem. 

Období prázdnin je v tomto ohledu poměrně rizikové z důvodu vysokých 

denních teplot, oprav komunikací, uzavírek, tvoření se kolon nebo teplotních 
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změn povrchů komunikací. Současně je v létě vyšší pohyb motorkářů, cyklistů 

a samozřejmě dětí. Proto policisté radí řidičům, aby: byli zvláště pozorní  

a ohleduplní, na cesty se vydávali odpočatí a s časovou rezervou, zajistili  

si během cesty dostatek tekutin, 

cestu si naplánovali, případně si aktualizovali navigaci a sledovali aktuální 

dopravní značení, 

a při cestování měli řádně upevněný náklad ve vozidle.  

Cyklisté by měli používat ochranné pomůcky – helmy a chodcům i cyklistům 

bychom doporučovali vždy při snížené viditelnosti používat reflexní prvky. 

Pokud rodiče posílají své děti na letní tábory, měli je poučit o rizicích úrazů. 

Zároveň by měli vybírat tábory, které mají prověřený personál, tábory, které 

poskytují kvalitní služby a odpovídající hygienické zázemí. O dětech, které na 

tábory nejezdí, by rodiče měli mít přehled, měli by vědět, jak tráví svůj 

volný čas a zde je na místě poučení dětí o rizicích užívání alkoholu a jiných 

návykových látkách. 

Na místě je jistě i důležité zmínit rizika sociálních sítí. Policie ČR v žádném 

případě nedoporučuje dětem ani dospělým sdílet na sociálních sítích fotografie 

z probíhajících dovolených, neboť je to jako pozvánka pro zloděje do 

prázdného domu či bytu. Pokud odjíždíte mimo domov, je vhodné se 

domluvit s příbuznými či sousedy, aby vám nemovitost zkontrolovali. 

Samozřejmě vhodné jsou i různé typy technického zabezpečení objektů. 

Pokud se chystáte do kempů či pod stan, dejte si pozor na zloděje, kteří se 

specializují na krádeže z otevřených stanů, chatek, kradou i jízdní kola  

a zkrátka vše, co jim přijde v neuzamčených objektech pod ruku.  

Pokud budete cestovat do zahraničí, zkontrolujte si před cestou platnost 

cestovních dokladů všech členů posádky a zjistěte si důležitá telefonní čísla  

a konzulátní místa v zemích kam cestujete. Důležité rady a upozornění 

na rizika spojená s cestami do zahraničí naleznete na stránkách Ministerstva 

zahraničí ČR. Jistě přínosný je i projekt Dobrovolné registrace občanů ČR při 

cestách do zahraničí tzv. DROZD. 

Krásné letní dny vám přeje 

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ  

tisková mluvčí policie Pardubického kraje 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/konzularni_ochrana_obcanu_ceske/index.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/varovani_pred_cestami/index.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/registrace_obcanu_pri_cestach_do/index.html
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Zprávičky z naší školičky 

 

 

Sluníčko už krásně hřeje,  

co to může znamenat? 

Přeci, že je tady léto! 

Můžeme se radovat. 

 

Jako když otočíme kouzelným 

pohádkovým prstenem…je tu 

další konec školního roku  

a prázdniny za dveřmi. Čeká 

nás další loučení a po něm 

seznamování. Bude se nám 

stýskat po dětech, které 

odchází – některé do školy, některé do přípravné třídy do Moravské Třebové  

a jiné kvůli bydlišti do jiné školky. Celkem odchází 5 dětí. Těšíme se ale také 

na nově příchozí, kterých bude letos 7. Mateřská škola bude o prázdninách 

otevřena v období 2. 7. – 13. 7. a 20. 8. – 31. 8. V období uzavření bude 

probíhat rekonstrukce školní jídelny. Kuchyň bude tedy také zavřená a o jejím 

znovu otevření vás bude informovat vedoucí školní jídelny. Upozorňujeme 

rodiče a také cizí strávníky, že platby za školné a stravné se budou vybírat 

stále poslední den v měsíci, ale na měsíc NÁSLEDUJÍCÍ. Přejeme všem krásné 

sluníčkové léto a budeme se těšit zase v novém školním roce 2018/2019. 

Co nás v červnu ještě čeká: 

27. 6. – loučení s předškoláky a spaní ve školce 

29. 6. – Poslední zvonění – ZŠ Třebařov 

 

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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Sloupek starosty 

Vážení spoluobčané, 

právě jste se čtením dostali do poslední fáze tohoto vydání Rychnovských 

listů. V této části mi dovolte pár vět k projektu kanalizace, a také zmínku  

o areálu koupaliště. 

Kanalizace 

Projektant kanalizace Ing. Pravec dokončuje práce na dokumentaci pro 

územní rozhodnutí, jednou z důležitých částí dokumentace jsou souhlasy 

vlastníků dotčených pozemků. Z tohoto důvodu bude vlastníkům dotčených 

pozemků zaslána smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě. Současná legislativa neumožňuje bezplatnou služebnost,  

a proto bude ve smlouvě uvedena symbolická 1 Kč. Prosím oslovené vlastníky, 

aby s podpisem smlouvy neotáleli, pokud nebudou doloženy smlouvy, 

zkomplikuje to vydání územního i stavebního povolení. Pouze připomínám,  

že o zhotovení tlakové kanalizace v obci bylo rozhodnuto v místním referendu,  

a proto neočekávám žádné komplikace. Dokumentace pro územní rozhodnutí 

by měla být hotova do konce června, následovat bude dokumentace pro 

stavební povolení.        

Pozvánka na koupaliště 

Zveme všechny občany i jejich známé do areálu našeho koupaliště. V letošním 

roce jsme provedli úplný nátěr bazénu, pro nejmenší bude připraveno 

nerezové brouzdaliště s vlastní pískovou filtrací, chtěli bychom zbudovat 

převlékárny, opravena byla maxi trampolína. Jsem přesvědčen, že areál bude 

na otevírání koupaliště plně připraven. Převážnou většinu práce v areálu 

koupaliště provádí zaměstnanci obce, za to jim patří velké díky. Letošní léto 

začalo sice v půli dubna, ale skutečná letní sezóna začíná společně 

s prázdninami. V letošním roce nemůže tedy chybět akce „Otevírání koupaliště 

a vítání prázdnin“, na kterou zveme všechny, co mají rádi léto, těší se na 

prázdniny, dělá jim radost pohyb, rádi soutěží a těší je život. Program najdete 

na plakátech, na webu i facebooku obce. V letošním roce jsme se rozhodli 

nahradit klasické pouťové atrakce, atrakcemi nafukovacími. Klasickou pouť 

vám bude připomínat pouťová střelnice, a pokud vše dobře dopadne, bude  

i stánkový prodej. V sobotu bude od 18:00 do 23:00 večerní zábava s kapelou 

Fernet Šok. V neděli budeme pokračovat od 12:00 hod. 

Krásné léto přeji všem.     Milan Hána, starosta obce 
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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/

