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ÚVOD
DOMOV JEŘABINA
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ – HRÁDEK
NOVORYCHNOVSKÉ TRHY
SETKÁNÍ V KNIHOVNĚ
TŘI VRCHY VYSOČINY
BLAHOPŘEJEME
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
HASIČSKÉ STRÁNKY
SPORT
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Už se těším na prázdniny,

Už se těším na prázdniny,

každý rok je trochu jiný.

každý rok je trochu jiný.

Kampak letos - kdo to ví?

Do tábora s kamarády,

K babičce a dědovi,

poznat nové zámky, hrady,

hrát si s dětmi na vodníka,

nové kraje, nové tváře,

chytat kapry u rybníka,

kolem ohně, při kytaře.

sjíždět řeky, zlézat skály,

Nebo moře, s vodou slanou?

ať sluníčko hřeje, pálí ...

Po prázdninách na shledanou.

Jarmila Kříţová – Na prázdniny

Začátek prázdnin, o kterém jsme si mohli snad jenom nechat zdát. Pravé léto hned v prvních
červencových dnech nikdo dlouho nepamatuje, o to příjemnější to bylo překvapení. Děti celé dny
nadšeně výskaly u rybníků a bazénů, dovolenkáři se opalovali a relaxovali, chalupáři stavěli
a opravovali svoje chaty a chalupy, sportovci vyuţívali nebe bez mráčku k nejrůznějším aktivitám
a i zahrádkáři mohli být spokojení, po horkém dni vţdy přišla večerní vydatná dešťová zálivka.
Snad ještě kdyby začaly růst houby a prázdninový svět by byl dokonalý.
K pomyslné idyle letních dní přinášíme tradičního Poutníka, který se kromě obvyklých
návštěv ve škole, školce a u hasičů podrobněji podívá na připravovaný projekt Domova Jeřabina.
Čerpejme tolik potřebnou energii a sílu, kterou nám rozdávají sluneční paprsky, odhoďme
pracovní starosti a stresy za hlavu a věnujme se sami sobě, rodině a odpočinku.
Eva Frajová

Poděkování za pomoc při vzniku Poutníka patří panu Pavlu Martínkovi, Janu Malátovi, Mgr.
Růţeně Matějů, Nadě Maštalířové, Miluši Roubalové, Ing. Milanu Vopálenskému, Milanu
Reichovi, Bc. Simoně Tomanové, Mgr. et Bc. Petru Krčálovi, Mgr. Marku Homolkovi, Mgr. Tereze
Bečvaříkové a dětem z MŠ a ZŠ.
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Na XVII. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov, které se konalo 14. června 2012,
proběhla prezentace Domova Jeřabina, příspěvkové organizace Kraje Vysočina.
Ředitelka Domova Jeřabina Simona Tomanová informovala zastupitele o transformaci
domova, která spočívá ve změně způsobu ubytovávání a umísťování mentálně postiţených občanů,
tedy místo do koncentrovaných ústavů nově do bezbariérových rodinných domků. Cílem záměru je
vytvořit lidem, kteří v Domově Jeřabina ţijí, skutečný domov.
Obrátili jsme se tedy na samotnou paní ředitelku Simonu Tomanovou s konkrétními
otázkami:
 Paní ředitelko, co se v Novém Rychnově vlastně připravuje?
Konkrétně v Novém Rychnově by Kraj Vysočina chtěl odkoupit od městyse pozemky pod
budovou základní školy, které jsou určené k výstavbě domů, a vystavět zde jedno chráněné bydlení,
domek rodinného typu, ve kterém bude ţít 6 lidí s mentálním postiţením. Nepůjde tedy o výstavbu
velkého domova poskytujícího sociální sluţby tak, jak je doposud známe.
 Jak takové chráněné bydlení vypadá, resp. jak bude v Novém Rychnově vypadat?
Podoba domu bude hodně podobná běţnému rodinnému domku. Jen při splnění podmínky
bezbariérovosti půjde o půdorysně větší přízemní dům, v němţ bude ţít 6 obyvatel, a kaţdý bude
mít svůj vlastní pokoj. Kuchyni, obývací pokoj a dvě sociální zařízení budou mít společné.
V domku bude také malá pracovna a sociální zařízení pro asistenty, kteří budou obyvatelům domu
poskytovat 24 hodin denně pomoc a podporu.
 Nový Rychnov je jediné místo, kde takovéto bydlení vznikne?
Nikoliv, takovýchto chráněných bydlení připravujeme vystavět celkem 12, v různých obcích
Pelhřimovska, např. v Humpolci, Pelhřimově, Počátkách, Cetorazi aj.
Současně s projektem chráněného bydlení bude realizována výstavba denních stacionářů, které
v našem okrese zcela chybí, do kterých budou lidé z chráněných bydlení jezdit a ve kterých budou
pracovat, nebo se jiţ přímo připravovat na moţnost zaměstnání na volném trhu práce, např.
v chráněných dílnách.
 Kde plánujete vystavět denní stacionáře? Jak taková služba vypadá?
Denní stacionáře vzniknou na více místech okresu Pelhřimov. Důvodem je úplná absence této
sluţby na Pelhřimovsku.
Denní stacionář plánujeme v Počátkách, zde vznikne zázemí pro zooterapii, kterou náš domov
jiţ dnes provozuje. Dále zde bude dílna košíkářství a floristiky, klienti budou moci vyrábět výrobky
z proutí a suchých vazeb. Další stacionáře vzniknou v Pelhřimově a Horní Cerekvi. Zde budou
výtvarné a keramické dílny a dílna práce na počítači.
Do těchto stacionářů budou moci jezdit všichni klienti Domova Jeřabina ze svých nových
domovů, které budou v různých obcích okresu Pelhřimov, část kapacity se počítá i pro lidi
s mentálním postiţením, o které se starají jejich rodiny, ale kteří nemají v současné době moţnost
ţádnou moţnost vyuţití sluţeb denních stacionářů.
 Zmiňujete, že bydlení a stacionáře jsou pro mentálně postižené lidi. V čem jsou jiní?
Mentální postiţení není nemoc, ale stav a nedá se léčit. Tito lidé vnímají svět trochu jinak neţ
my. Komplikovanost našeho světa, jeho nejrůznější technické vymoţenosti a sloţité vztahy jim
působí potíţe, a proto potřebují pomoc asistentů, jejichţ úkolem je provést je jejich ţivotem tak, aby
se v něm orientovali a dokázali vyuţít i jeho nabídky a výzvy.
Dobrým příkladem můţe být růţový hrníček a jeho nákup. Kdyţ si já nebo vy budeme chtít
koupit růţový hrneček, proběhneme několik obchodů, budeme zjišťovat, jestli chceme porcelánový,
keramický, s kytičkou nebo bez dekoru, kolik peněz v jednotlivých obchodech stojí a kdy nám ho
dodají. Můţe se stát, ţe ve chvíli, kdy si ho koupíme, budeme ještě dlouze přemýšlet o tom, ţe jsme
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si raději měli koupit jiný, nebo jinde, kde ho moţná měli levnější. Kdyţ člověk s mentálním
postiţením zatouţí po růţovém hrníčku, půjde do obchodu, nechá si předloţit všechny, které mají,
a jeden si koupí. Jednoduše a bez komplikací. Pokud mu tento postup nějakým způsobem
zkomplikujeme, ztratí v něm orientaci. V tento okamţik potřebuje asistenta, aby mu pomohl.
A podobně je to se vším.
V Novém Rychnově budou ţít lidé od 18let věku, kteří jsou poměrně samostatní, dokáţí si
uklidit, uvařit, vyprat, zalít a vyplít zahrádku. K těmto úkonům potřebují občas pomoc asistentů –
poradit při vaření, kdyţ omáčka nechce houstnout, pomoci ve chvíli, kdy jdou zalévat a zjistí, ţe
konev je rozbitá, pomoci s nákupy, s cestou do stacionáře nebo vyřešit například ztracený klíč nebo
rozbitou ţárovku.
 V jakém časovém horizontu má projekt chráněného bydlení v Novém Rychnově vzniknout?
Prostředky na výstavbu chráněných bydlení i denních stacionářů jsou čerpány z prostředků EU.
Jejich administrace je tedy velmi komplikovaná a časově náročná. Předpokládáme, ţe samotná
výstavba bude zahájena v roce 2014, obyvatelé by se do svých nových domovů měli stěhovat do
konce června 2015.
 Jak je financován následný provoz tohoto bydlení?
Provoz chráněného bydlení je hrazen částečně z důchodů umístěných občanů, částečně z dotací
Ministerstva práce a sociálních věcí a příspěvkem od Kraje Vysočina a částečně z plateb
zdravotních pojišťoven.
 Nabízí se otázka o umístění chráněného bydlení. Proč právě Nový Rychnov?
Nový Rychnov je rozvíjející se obcí s dobrou občanskou vybaveností a velmi dobrým
dopravním spojením do Pelhřimova i do blízkých Počátek, kde mají vzniknout denní stacionáře pro
obyvatele chráněného bydlení.
Velmi vhodná je také parcela, na které by mělo bydlení pro naše klienty vzniknout – na klidném
místě, a přesto blízko centra obce.
V neposlední řadě je Nový Rychnov obec, kde obyvatelé dokáţí být tolerantní k lidem, kteří se
mohou jevit na první pohled jinak neţ ostatní lidé, ale kteří dokáţí mnohé, pokud je jim poskytnuta
přiměřená pomoc a podpora.
 Chod chráněného bydlení bude zajišťovat Domov Jeřabina, předpokládáte zřízení
pracovních míst pro místní obyvatele, popř. o jaké pozice se bude jednat?
Domov Jeřabina plánuje navýšení pracovních míst a vznik nových pracovních míst právě
v lokalitách, kde nové sluţby vzniknou. Na obsazení nových míst proběhnou přijímací pohovory,
o kterých budou občané vybraných lokalit, tedy i Nového Rychnova, včas upozorněni.
V Novém Rychnově se bude jednat o devět pracovních míst, další pracovní místa vzniknou
v denních stacionářích v Počátkách a Horní Cerekvi. Ve všech případech se bude jednat o pozice
pracovníků v sociálních sluţbách. Kvalifikačními předpoklady jsou minimálně výuční list
a rekvalifikační kurz na pracovníka v sociálních sluţbách, který můţe zaměstnanec absolvovat do
18měsíců od nástupu do zaměstnání. Dalšími předpoklady je čistý rejstřík trestů, empatie,
zodpovědnost a chuť se dále vzdělávat.
Paní ředitelce, Bc. Simoně Tomanové, bych chtěla poděkovat nejen za poskytnutí přínosných
informací, ale také za její čas a ochotu, které vzniku rozhovoru věnovala. Ráda bych jí popřála
hezké léto, příjemně strávenou dovolenou a hodně osobních i pracovních úspěchů a radostí.
Eva Frajová

4

V souvislosti s problematikou stavby Domova Jeřabina v Novém Rychnově jsme požádali
o vyjádření i Kraj Vysočina, který doplnil několik podrobnějších informací o spolupráci při stavbě
domácností pro lidi s postižením.
Kraj Vysočina zahájil s vedením obce Nový Rychnov jednání o moţné spolupráci v projektu
výstavby domácností pro obyvatele Domova Jeřabina z Těchobuzi.
V Těchobuzi ţije více neţ sedmdesát lidí s mentálním postiţením v areálu zámku. Jde
o památkově chráněný objekt, který nemá výtah, a lidé s pohybovým omezením naráţejí na časté
bariéry. Na společném pokoji zpravidla bydlí dva, tři někdy i více lidí. Často mají pouze lůţko,
skříňku případně nějakou poličku, ale prostor pro jiný nábytek nebo osobní vybavení jiţ na pokoji
nezbývá. Uţívají sociální zařízení společné pro celé patro. Nejvíc však jejich osobní pohodu
ovlivňuje koncentrace sedmdesáti spolubydlících a několika desítek pracovníků v jednom areálu.
Asi musíme všichni objektivně uznat, ţe to nejsou podmínky, ve kterých by kdokoliv z nás chtěl
proţít ţivot. „Proto Kraj Vysočina na základě vládní koncepce a s podporou Ministerstva práce
a sociálních věcí zahájil proces výstavby domácností, ve kterých bude ţít maximálně šest lidí ve
vlastních jednolůţkových pokojích. Domky pro bydlení lidí s mentálním postiţením budou
rozmístěny v rámci okresu Pelhřimov tak, aby v nich v případě uvolnění místa mohli ţít lidé
z blízkého okolí, kteří zatím ţijí s podobným hendikepem ve svých rodinách. Dochází však
k situaci, kdy jiţ s rodinou ţít nemohou, a kraj tímto způsobem vytvoří podmínky pro ţivot, na jaký
jsou zvyklí ze své rodiny,“ říká vedoucí oddělení sociálních sluţeb Krajského úřadu Kraje Vysočina
Jiří Bína.
K tomu účelu byly vybírány lokality v obcích, kde je obchod, restaurace a kde je zajištěna
dostupnost většího města veřejnou dopravou. Další podmínkou bylo, ţe počet nových obyvatel
nesmí překročit 8 % obyvatel obce. „Nový Rychnov tyto podmínky splňuje, a proto bylo jeho
vedení osloveno se ţádostí o spolupráci při hledání vhodných lokalit pro výstavbu rodinných
domků k tomuto účelu. Probíhající jednání se týká moţnost výstavby jednoho domku v lokalitě pod
školou a navázání spolupráce spočívající v prodeji pozemku k předmětnému účelu by bylo
předmětem rozhodnutí zastupitelstva Nového Rychnova,“ vysvětluje radní Kraje Vysočina pro
sociální oblast Petr Krčál. Pokud Nový Rychnov pozemek kraji prodá, bude pod školou do poloviny
roku 2015 postaven rodinný domek. „Věříme, ţe noví obyvatelé mohou být pro obyvatele Nového
Rychnova dobrými sousedy, kteří se zapojí do ţivota v obci,“ uzavírá Bína.
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Usnesení z XVI. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 22. března 2012
1. Zastupitelstvo městyse schválilo zvýšení nájemného za pronájem bytových jednotek o 3 Kč
za 1 m2 za kalendářní měsíc od 1. července 2012.
2. Zastupitelstvo městyse schválilo zvýšení nájemného za pronájem nebytových prostor
restaurace v Novém Rychnově č. p. 87 firmě OLPEJA s. r. o. o 2 000 Kč za kalendářní
měsíc od 1. dubna 2012.
3. Zastupitelstvo městyse schválilo bezúplatné nabytí rozestavěné stavby klubovny na
sportovním hřišti v Novém Rychnově na pozemku p. č. 1358/62 KN v katastrálním území
Nový Rychnov od pana Chalupy do vlastnictví městyse.
4. Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočtové opatření č. 2 v rozpočtu městyse na rok 2012
dle přílohy č. 1.
5. Zastupitelstvo městyse schválilo uzavření smlouvy o dílo s firmou RAFPRO s. r. o. na
zpracování projektové dokumentace na akci „Realizace úspor energie ve sportovní hale
v Novém Rychnově“ dle přílohy č. 2.
6. Zastupitelstvo městyse schválilo uzavření smlouvy o dílo s firmou KVS-projekt s. r. o. na
zpracování energetického auditu na akci „Realizace úspor energie ve sportovní hale
v Novém Rychnově“ dle přílohy č. 3.
7. Zastupitelstvo městyse schválilo uzavření smlouvy o dílo s firmou Finanční poradenství
s. r. o. na zpracování ţádosti o podání dotace a o dotační management na akci „Realizace
úspor energie ve sportovní hale v Novém Rychnově“ dle přílohy č. 4.
8. Zastupitelstvo městyse zamítlo ţádost paní Chábové o odkoupení části pozemku p. č. 565/1
v katastrálním území Sázava pod Křemešníkem.
9. Zastupitelstvo městyse zamítlo ţádost paní Svobodové o pronájem bytové jednotky.
10. Zastupitelstvo městyse schválilo členství a vstup městyse do Sdruţení obcí Vysočiny od
1. května 2012 a stanovilo zástupcem městyse v tomto sdruţení starostu městyse.

Usnesení z XVII. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 14. června 2012
1. Zastupitelstvo městyse schválilo závěrečný účet městyse za rok 2011 bez výhrad – dle
přílohy č. 1.
2. Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočtové opatření č. 4 v rozpočtu městyse na rok 2012
dle přílohy č. 2.
3. Zastupitelstvo městyse schválilo prodlouţení nájemních smluv následujícím nájemcům
uvedených bytových jednotek do 31. 12. 2012:
- Edr Jaroslav, byt č. 1L v Novém Rychnově č. p. 1
- manţelé Josef a Šárka Melichovi, byt č. 2L v Novém Rychnově č. p. 1
- Patkáňová Jiřina, byt č. 3L v Novém Rychnově č. p. 1
- Bláhová Karla, byt č. 5L v Novém Rychnově č. p. 1
- Piskurová Hana, byt č. 4L v Novém Rychnově č. p. 1
- Kamarádová Gabriela, byt č. 6L v Novém Rychnově č. p. 1
- Novák Jaroslav, byt č. 4P v Novém Rychnově č. p. 1
- manţelé Jan a Drahomíra Nečadovi, byt č. 5P v Novém Rychnově č. p. 1
6

- Lahoda Zdeněk a Laciová Irena, byt č. 2P v Novém Rychnově č. p. 1
- Vandáková Jana, byt č. 7P v Novém Rychnově č. p. 1
- manţelé Roman a Blanka Maydlovi, byt č. 8P v Novém Rychnově č. p. 1
- Rod Jaroslav, byt č. 1 v Novém Rychnově č. p. 160
- Smolík Petr, byt č. 4 v Novém Rychnově č. p. 160
- manţelé Radek a Věra Podhorští, byt č. 2 v Novém Rychnově č. p. 170
- Dunková Jitka, byt č. 3 v Novém Rychnově č. p. 170
- Pelikánová Kateřina, byt č. 4 v Novém Rychnově č. p. 170
- Moravcová Marie, byt č. 5 v Novém Rychnově č. p. 170
- manţelé David a Kateřina Zikmundovi, byt č. 6 v Novém Rychnově č. p. 170
- Šťásková Miluše, byt č. 2 v Novém Rychnově č. p. 252
- manţelé David a Stanislava Karpíškovi, byt č. 1 v Novém Rychnově č. p. 252.
4. Zastupitelstvo městyse schválilo pronájem nebytových prostor v Novém Rychnově č. p. 160
společnosti ICOM transport a. s. na dobu neurčitou.
5. Zastupitelstvo městyse schválilo pronájem bytové jednotky č. 6P v Novém Rychnově panu
Novákovi na dobu určitou do 31. 12. 2012.
6. Zastupitelstvo městyse zamítlo ţádost paní Frübertové o přidělení bytu.
7. Zastupitelstvo městyse schválilo upravený návrh zadání změny č. 1 územního plánu městyse
Nový Rychnov – dle přílohy č. 3.
8. Zastupitelstvo městyse schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemeni se společností E.ON Distribuce a. s. na stavbu „Nový
Rychnov, ZTV 2 RD – kabel NN“ – dle přílohy č. 4.
9. Zastupitelstvo městyse schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemeni se společností E.ON Distribuce a. s. na stavbu „Nový
Rychnov, Chaloupky, Bělunková – NN“ – dle přílohy č. 5.
10. Zastupitelstvo městyse schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se
společností JMP Net s. r. o. na stavbu plynovodní přípojky pro nemovitost č. p. 169
v Novém Rychnově – dle přílohy č. 6.
11. Zastupitelstvo městyse schválilo záměr prodeje pozemku p. č. 337/5 v katastrálním území
Sázava pod Křemešníkem.
12. Zastupitelstvo městyse zamítlo ţádost manţelů Marešových o odkoupení nemovitosti č. p.
258 v Novém Rychnově.
13. Zastupitelstvo městyse schválilo udělení výjimky z nejniţšího počtu ţáků pro Základní
školu Nový Rychnov na školní rok 2012/2013 dle § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.
(školský zákon).
14. Zastupitelstvo městyse schválilo vydání kladného stanoviska k ţádosti atelieru ZALUBEM
ke změně způsobu vyuţití novostavby na p. č. 2275/1 v katastrálním území Nový Rychnov
a místní části Chaloupky. Stavebníkovi paní Bělunkové se povoluje změna vyuţití stavby
z rekreačního objektu na rodinný dům určený k trvalému bydlení.

Celá znění zápisů ze zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov jsou přístupna na vývěsce
Úřadu městyse a na webových stránkách www.novyrychnov.cz.
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Správa úloţišť radioaktivního odpadu vydala 12. července 2012 tiskovou zprávu, ve které
shrnuje výsledky výzkumu veřejného mínění probíhajícího v období od 31. 3. do 21. 4. 2012
pomocí dotazníkového šetření: některé lokality akceptují geologické průzkumy, postoj
k hlubinnému úloţišti zůstává beze změny. Výzkum realizovalo Centrum pro výzkum veřejného
mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR formou osobního rozhovoru, kdy zjišťovalo
názory obyvatel na projekt hlubinného úloţiště v sedmi lokalitách – Kraví hora, Horka, Hrádek,
Čihadlo, Březový potok, Magdaléna a Čertovka.
Podle tohoto nejnovějšího výzkumu veřejného mínění se postoj ke geologickým průzkumům
mění, některé lokality mu jsou nakloněny. Většina lokalit si je vědoma, ţe souhlas s průzkumy není
souhlasem s výstavbou úloţiště.
Vstřícný postoj ke geologickým průzkumům existuje mezi občany v lokalitách Kraví hora,
Čihadlo a Horka, v ostatních lokalitách převládá nesouhlasný názor. V lokalitě Hrádek souhlasí
s provedením geologických průzkumů 43 % občanů.
Na rozdíl od geologických průzkumů k samotné výstavbě hlubinného úloţiště zůstává postoj
obyvatel zmíněných lokalit rezervovaný. Obecnou potřebu České republiky vybudovat hlubinné
úloţiště radioaktivních odpadů hodnotí kladně čtyři ze sedmi lokalit. Většina obyvatel vyjadřuje
souhlas s obecným záměrem zbudovat úloţiště na území ČR, nikoli však v okolí jejich obce.
Souhlas se záměrem zbudovat hlubinné úloţiště v lokalitě Hrádek dalo 24 % místních obyvatel.
Jednoznačně však převládá přesvědčení, ţe projekt úloţiště nemůţe přinést nic nebo jen
málo pozitivního. Obyvatelé si celkově přínos zřízení a provozu úloţiště spojují hlavně s podporou
nebo dotacemi od státu a s pracovními příleţitostmi při stavbě a při provozu. V ostatních
sledovaných aspektech je potenciální přínos úloţiště vnímán zřetelně méně optimisticky. Obyvatelé
se celkově nejvíce obávají poškození ţivotního prostředí a ruchu během budování úloţiště.
Obyvatelé však vyjádřili značnou důvěru v technologické zajištění projektu úloţiště a 75 % občanů
lokality Hrádek je přesvědčeno o tom, ţe projekt úloţiště je připravován za pouţití nejmodernějších
technologií.
V šesti ze sedmi lokalit místní lidé informace poskytované Správou úloţišť povaţují za
dostatečné, věrohodné a pravdivé. Ve většině obcí mají obyvatelé pocit, ţe jejich zastupitelstva
dávají v diskuzi dostatečný prostor občanům. V lokalitě Hrádek byly informace o SÚRAO
nejčastěji získávány prostřednictvím veřejných debat a vyjádření starostů.
Z výzkumu tedy celkově vyplynulo, ţe sedm lokalit, kde se zvaţuje vybudování hlubinného
úloţiště, lze z hlediska názoru na projekt úloţiště rozdělit do tří skupin. Zejména Kraví horu, ale
i Čihadlo a Horku lze označit za lokality s relativně nejvyšší mírou vstřícného postoje k projektu
úloţiště. Hrádek, Čertovka a Magdaléna jsou lokality vyznačující se spíše negativním postojem.
V lokalitě Březový potok existuje vůči projektu úloţiště velmi silný odpor obyvatel.
Eva Frajová
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Jiţ pošesté se v sobotu 26. května 2012 od dopoledních hodin konaly tradiční
Novorychnovské trhy. Pořádání trhů se i v letošním roce ujal městys Nový Rychnov společně
s občanským sdruţením Bezjaderná Vysočina a pozvání přijal předseda senátu a senátor Milan
Štěch, který svým proslovem akci slavnostně zahájil.
Za příjemného slunného počasí vyrostly v okolí kostela stánky s pokojovými i venkovními
rostlinami, s proutěným zboţím, ale také s rukodělnými šperky z nejrůznějších materiálů, se
skleněnými vitráţemi, s tradičními textilními výrobky, s medem a s jeho produkty i s dalšími
sladkostmi. Nabídka prodávaného zboţí byla opravdu široká.
Součástí trhů byla přímo mezi stánky výstava drahých kamenů, kterou přivezli ukázat
sběratelé z Podkrkonoší, a v prostorách radnice v průběhu celého dne probíhala výstava fotografií
ze ţivota městyse.
O kulturní program se jiţ tradičně postaraly svými vystoupeními děti z mateřské a základní
školy a samozřejmostí bylo také taneční vystoupení skupiny Chicastar.
Během celého slunečného dne hrála k dobré náladě kapela Františka Karafiáta Malá
Lesanka a zajištěno bylo také bohaté občerstvení a pokrmy z ryb.
Eva Frajová

V sobotu 20. dubna 2012 proběhla v Obecní knihovně v Novém Rychnově akce s názvem
Setkání nad knihou.
Tato akce byla určena všem klukům a holkám, kteří mají rádi knihy a čtení, a pod svým
názvem skrývala seznámení čtenářů s knihovnou a jejím provozem a ukázku knih převáţně českých
autorů pro děti a mládeţ, které vyšly v několika posledních letech.
Po krátkém povídání o jednotlivých knihách přišly na řadu nejrůznější hry. Na odpolední
setkání dorazilo 13 čtenářů a čtenářek, kteří se rozdělili na dva soutěţní týmy, a začal pomyslný boj
o vítězství. Jako zahřívací kolo poslouţilo netradiční pexeso, následovala hra kufr, kdy soutěţící
hádali literární postavy nebo hrdiny večerníčků a kreslených seriálů, dále se luštila i kříţovka.
Největšího úspěchu se však dočkala pantomima, u které jsme se všichni výborně bavili. Sladkou
odměnu si zaslouţili všichni, protoţe poraţení měli ztrátu pouhého jediného bodu.
Na samý závěr společného odpoledne RYCHNOVSKÝ POUTNÍK v knihovně vyhlásil
literární soutěţ. Ţáci základní školy mohli vytvořit libovolný literární útvar na téma Nový Rychnov
a okolí (Pozvěte svého kamaráda do Nového Rychnova nebo do jeho okolí, ukaţte mu nějakou
zajímavost, popište místo, které máte rádi, vyprávějte zajímavý záţitek apod.). Autor nejlepšího
textu mohl získat poukázku na knihu dle vlastního výběru v hodnotě 400 Kč. Bohuţel do květnové
uzávěrky nepřišel ţádný soutěţní text. Proto bude jménem vyhlašovatele vybrána beletrie pro děti
a mládeţ a kniha bude věnována obecní knihovně.
Eva Frajová
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Inspirací na dobrou knihu pro dlouhé letní večery a pro odpočinek na
zaslouţené dovolené mohou být vítězové soutěţe Magnesia litera 2012.
Knihou roku se stala novela Michala Ajvaze Lucemburská zahrada,
která vychází z náhodného omylu: Paul nechtěnou záměnou písmen na
počítači otevře texty zemřelého profesora Rosse. Mezi nimi ho zaujme
fragment příběhu, jehoţ dialogy profesor psal umělým yggurským jazykem.
Paul luští nesrozumitelný jazyk. Na této hře, jenom zdánlivě samoúčelné, autor ukáţe prostou, leč
podivuhodnou věc: vnímá mateřský jazyk jinak, zvnějšku a začíná vnikat do jeho podstaty. Vidí
jeho dosud nevnímané, zázračné kvality, cítí jeho melodii, barvy. Výstřední jazyková posedlost míří
k poznání.
Literu za prózu obdrţel soubor povídek Marka Šindelky Zůstaňte s námi. Tragikomické
příběhy se odehrávají v odlišných kontextech, s různou mírou vztahu k realitě, vţdycky je však
charakterizuje pokus postihnout smysl lidské existence – v banální kaţdodennosti, bez vznešenosti,
dokonce leckdy s posměchem. Texty se vyznačují filmovým viděním, přesnou zkratkou i nesmírně
ţivým, ironickým, místy aţ černým humorem, přičemţ autor se nebojí ostře kritizovat svět, v němţ
nejen ţijeme, ale sami jej také tvoříme.
Literu za poezii získal Radek Fridrich za sbírku básní Krooa krooa. Krkavec se ocitá
v krajině Sudet, v místech, kde základy vilek novodobých zbohatlíků prosvítají švabachem psané
náhrobní nápisy. Za temných nocí jako by se zazděné náhrobníky stávaly dveřmi, jimiţ k nám
přicházejí nevyvolané duše.
Literu za knihu pro děti a mládeţ obdrţel Radek Malý za básnickou knihu Listonoš vítr.
Sbírka vyjadřuje tesknost podzimu v městské krajině. Objevují se zde motivy větru, chladu,
padajícího listí, motivy stromů, mraků, kaštanů a dýní, chodníky se spěchajícím chodcem, který
míří do tepla domova. V této knize prokazuje Radek Malý svou úctu k jazyku a respekt k síle slova.
Na mnoha místech si básník hraje se slovy, ale vţdy opatrně a jemně, a kouzlí z nich originální
metafory, vytváří obrazy jako hádanky k luštění, jako výzvu k hledání tajemství pod jejich
povrchem, vyuţívá je v rýmech a objevuje čtenáři nové a nové souvislosti a asociace1.

V sobotu 14. července 2012 projeli Novým Rychnovem a okolními obcemi cyklisté, kteří na
kole zdolávali tři nejvyšší vrcholy v okolí – Křemešník, Čeřínek a Javořici.
Jiţ jedenáctým ročníkem totiţ pokračoval cyklistický závod Přes 3 vrchy Vysočiny, ve
kterém se letos závodilo na dvou tratích – 85 km a 50 km. Obě trasy vedly přímo středem Nového
Rychnova, u budovy základní školy se závodníci občerstvili, aby vzápětí s úspěchem sjeli schodiště
u místního kostela, postrach cyklistů, ale divácky velmi atraktivní místo.
Mezi závodníky byli také cyklisté místního New Rychnov Highlander Teamu – Rudolf
Tománek a Vratislav Hřeben, kteří se ve výsledkové listině ve svých kategoriích umístili na
krásném 6., resp. 22. místě, a svou 50km trať zdolali za 2 hodiny a 25 minut, resp. za 2 hodiny a 28
minut.
Všem závodníkům a závodnicím, kteří se závodu zúčastnili, patří obrovská poklona za jejich
velký a srdnatý boj s kilometry, převýšením i přírodními podmínkami.
Eva Frajová
1

Zdroj informací a citace: Magnesia litera. [online] [cit. 1. 7. 2012] Dostupné z: <http://magnesialitera.cz/letosni_litera/vitezove>.
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Narození:
KVĚTEN 2012



Josef Sekava
Filip Novák

ČERVEN 2012
 David Sova
 Šimon Sekava
Výročí:

DUBEN 2012
 Marie Svitáková
 Milana Buštová

80 let
70 let

KVĚTEN 2012






Marta Matějková
Karel Svoboda
Jiří Matějka
František Kopečný
Libuše Kudláčková

75 let
75 let
75 let
75 let
80 let

ČERVEN 2012
 Marie Hajná

85 let

Údaje o narozených jsou publikovány s písemným souhlasem zákonných zástupců, údaje
o sňatcích na základě souhlasu snoubenců a údaje o významných výročích na základě souhlasu
oslavence.
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Krysáci mezi námi
Ve čtvrtek 19. 4. 2012 proběhla na novorychnovské základní škole beseda s reţisérem,
animátorem a scénáristou panem Cyrilem Podolským, autorem známého večerníčku Krysáci, za
který získal v roce 2008 cenu Elsa v kategorii animovaný televizní pořad.
V zajímavé besedě jsme se dozvěděli, jak vzniká animovaný film. Na počátku je nápad, pak
přijde na řadu tvorba loutek, výroba rekvizit a kulis a přes pilotní záběry, ozvučení a sestříhání
dospěje práce k výslednému uvedení filmu do televize. Byli jsme překvapeni, jak zdlouhavá
a piplavá je práce animátora. Např. tým animátorů natočí za celý den asi 10 sekund loutkového
filmu, na vteřinový záběr je potřeba 25 snímků, proto není divu, ţe natáčení loutkového seriálu
představuje několikaletou usilovnou práci celého realizačního týmu
Měli jsme moţnost vidět loutky Krysáků i loutky Šiflíka a Šuflíka, coţ jsou postavičky dvou
duchů z nového animovaného seriálu. Ve společnosti pana reţiséra a jeho loutek jsme příjemně
strávili část dopoledne.
Patronátní šmoulování
Pod tímto názvem se skrývá záţitkový den ţáků 1. a 9. třídy ZŠ Nový Rychnov, který proţili
19. 6. na základně DDM v Chaloupkách.
Den začal ve školní druţině, kde se děti rozdělily do šmoulích domečků, označily se
různými stuţkami a vybarvily šmoulí erb. Kaţdý si také zvolil své šmoulí jméno. Pak uţ všichni
společně vyrazili na základnu DDM v Chaloupkách.
Paní učitelky a deváťáci (patroni prvňáčků) připravili den plný her, soutěţí a dalších aktivit.
Za zdolání úkolů na zábavné stezce, vyluštění šifry či výrobu loutek si děti zaslouţily odměnu,
kterou stráţila skoro opravdická Šmoulinka. Prvňáčci od ní dostali i pochvalný list, protoţe se
hodně snaţili a splnili všechny úkoly. Šmoulování se vydařilo a děti si jistě odnášely kromě odměny
i hezké záţitky.
Zajímavé odpoledne
Ve čtvrtek 7. 6. odpoledne zavítali na ZŠ pracovníci a klienti Ústavu sociální péče pro
mentálně postiţené Těchobuz. Připravili pro ţáky zajímavý program. Nejprve jim promítli film
zachycující běţný den klientů v ústavu – přípravu snídaně, pracovní náplň, péči o zvířata, volnou
zábavu, práci v krouţcích apod. Dále děti viděly film o filmu Mikola – tenkrát na Koločavě, který
byl natočen podle románu I. Olbrachta. Film byl natáčen z velké části na Zakarpatské Ukrajině a je
zajímavý svým hereckým obsazením. Hlavními herci jsou totiţ klienti ústavů sociálních péčí ze čtyř
evropských zemí (z ČR, Polska, Slovenska a Ukrajiny) včetně ÚSP Těchobuz. Nad premiérou filmu
převzal záštitu Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, premiéry se zúčastnil i jeden
z nejznámějších představitelů Nikoly Šuhaje Miroslav Donutil. Cílem filmového projektu je
umoţnit lidem s mentálním postiţením proţít nevšední záţitky při nevšední práci, pomoci jim
proţívat ţivot naplno, otevřít se více vzájemné komunikaci a dává jim moţnost seberealizace
prostřednictvím umění.
Dále se děti seznámily se zvířecím doprovodem klientů. Irský setr Jessika společně se svou
paničkou předvedli, co je canisterapie, tj. terapie za pomoci psa. Pejska si mohly nejen pohladit, ale
také si na něj lehnout, společně dýchat, nabízet pamlsky apod. Dalšími zvířátky byli dva šikovní
králíčci, kteří přeskakovali překáţky a nechali se hladit.
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Tři klienti ústavu vyráběli z keramické hlíny nádoby a další předměty podle vlastní fantazie.
Děti viděly také další výrobky – malované tašky, zdobené šátky, šperky a další ručně vyrobené
předměty.
Společně strávené odpoledne patřilo hezkým záţitkům na škole.
Velká rituální přestávka
5. 6. se na ZŠ Nový Rychnov uskutečnila Velká rituální přestávka. Na podzim loňského roku
totiţ školní budova oslavila 50 let od svého otevření, a proto se ţáci a učitelé rozhodli vloţit do
země důkaz o činnosti školy v uplynulých letech. Do velké sklenice byly vloţeny různé materiály
svědčící o činnosti školy, mimo jiné např. fotografie, výrobky, kamínky, školní písemka, seznamy
dětí apod. Mezi „školní relikvie“ byl vloţen i list s poselstvím budoucím generacím, který podepsali
učitelé a ředitelka školy. Sklenice s dokumenty byla zakopána u školní lípy, jiţ před šesti lety
zasadili ţáci tehdejšího 7. ročníku a nazvali ji Srdcová sedma. O rituální přestávce ţáci chřestidly
a tanečky zahnali od školy zlé bytosti a popřáli jí: Ať je naše škola hezká v budoucnosti jako
dneska. Věříme, ţe budoucí ţáci budou svou školu chránit, opatrovat ji a zaţívat na ní hezké chvíle
jako ţáci současní. V Poselství budoucím generacím je totiţ psáno: Pečujte o svou školu, zkrášlujte
ji a nedovolte, aby vám ji někdo vzal.
Váţení objevitelé této sklenice, naši milí potomci, váţení čtenáři těchto slov!
Vloţili jsme do sklenice materiály dokládající ţivot na Základní škole Nový Rychnov
v době, kdy školní budova oslavila 50 let od svého otevření. Podle doloţených dokladů
můţete usuzovat, ţe v této době bylo dění na škole bohaté na události, úspěchy i zábavu.
Proto se snaţte i vy o zachování školy v našem městysi. Je to místo, kde nejen získáte
základní vzdělání, ale kde se setkáváte se svými spoluţáky, učiteli a kamarády. Zachovávejte
i nadále dobré jméno školy tím, ţe budete dosahovat dobrých vyučovacích výsledků a budete
školu reprezentovat ve vědomostních i sportovních soutěţích, jako jsme to dělali my. Vaţte si
svých učitelů – jsou to ti, kteří vám poskytují základní vzdělání a vychovávají vás.
Pečujte o svou školu, zkrášlujte ji a nedovolte, aby vám ji někdo zrušil. Se školou jsou
spojeny jedny z nejkrásnějších vzpomínek člověka, vzpomínky na dětství, na školní
lumpárny, úspěchy i prohry, bezstarostné chvíle i domov. Nedovolte, aby vám je někdo vzal!
Ať jiţ bude tento text objeven a přečten kdykoliv, přejeme Vám, našim potomkům
a pokračovatelům, hodně štěstí!
Čím méně budeme třídit, tím více budeme platit
10. 5. 2012 podnikly 8. a 9. třída základní školy v rámci environmentální výchovy exkurzi
na skládku a třídírnu odpadů Hrádek u Pacova. Objektem nás provedl ing. Lapáček, který podal
také informace o ukládání a třídění odpadů. Skládka funguje od roku l995 a jsou zde ukládány
odpady z našeho okresu. Viděli jsme, jak jsou odpady ukládány, a mnohé z nás překvapilo, co
všechno se musí sledovat, aby skládka nenarušila spodní vody, aby se samovolně nevznítila nebo ţe
po rekultivaci a uzavření se musí ještě třicet let monitorovat a garantovat její bezpečnost.
Velmi zajímavou částí byla třídírna odpadu. Na běţící pás se nakládá odpad dovezený
v kontejnerech na plast, který se třídí na bílý plast, barevný plast a tvrdé plasty, sklo, ţelezo, papír
a kartony a odpad, který uţ nelze zpracovat. Ten se pak ukládá na skládku. Vytříděný odpad je
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slisován do velkých balíků a odvezou si ho firmy k další recyklaci.
Několik našich postřehů:
 Kaţdý z nás vyprodukuje ročně asi 250 kg odpadu.
 Předpokládá se, ţe skládka v Hrádku bude fungovat ještě asi 10 let, a to za předpokladu, ţe
budeme třídit odpad, aby se na skládku ukládalo co nejméně.
 Plastová láhev zabere nejméně místa, kdyţ povolíme její uzávěr a sešlápneme ji. Víčko
znovu neutahujeme!
 Papír se od kartonu liší tím, ţe mezi papírovými vrstvami kartonu je vloţena „vlnka“, tj.
vlnitá vrstva.
 Do popelnic neukládáme mrtvá zvířata, vnitřnosti, stavební materiál, zbytky léků atd.
 Do kontejneru na bílé sklo nedáváme tabulové, automobilové a drátěné sklo.
 Tříděný odpad z kontejnerů není sesypán do jednoho auta! Je odváţen tříděný!
 Na skládkách by měly končit jen ty odpady, jejichţ vyuţití jako druhotných surovin není
moţné.
Tříděním odpadů nešetříme jen přírodu, ale šetříme naší obci i peníze.
Ţáci ZŠ

Úspěchy
Ţáci ZŠ se i v letošním školním roce zapojovali do olympiád a dalších soutěţí. O většině
vědomostních soutěţí jsme informovali čtenáře Poutníka průběţně, proto přinášíme přehled
výtvarných úspěchů a sportovních výsledků.
Výtvarné soutěţe
O nejkrásnější vánoční pohlednici
O nejkrásnější velikonoční pohlednici
O nej… čarodějnici
Malování na PC

M. Slavíčková, 9. tř.
S. Červená, 6. tř.
V. Chalupová , 7. tř.
T. Homolková, 9. tř.
kolektiv 7. třídy
S. Červená, 6. tř.
M. Červený, 3. tř.
J. Šímová, 7. tř.
S. Červená, 6. tř.

1. místo (kat. 7. – 9. tř.)
3. místo (kat. 5. – 6. tř.)
1. místo (kat. 7. – 9. tř.)
2. místo (kat. 7. – 9. tř.)
2. místo (kat. 3. – 5. tř.)
1. místo (kat. 6. – 9. tř.)
4. místo (kat. 6. – 9. tř.)

Účast v okresních kolech sportovních soutěţí
14. 9.

22. 9.
13. 10.

Přespolní běh st. ţáci (Karpíšek D., Klouda M., Římal D., Mareš V. – všichni 9. tř.,
P. Birovash 7. tř.)
2. místo
Přespolní běh ml. ţákyně (M. Marešová, J. Šímová, E. Švarcová, D. Vondráková –
všechny 7. tř.)
1. místo
Přespolní běh st. ţákyně (T. Hašková, A. Jírová – 8. tř., E. Kříţková,
M. Slavíčková, T. Homolková – 9. tř.)
4. místo
Malá kopaná 9. tř.
3. místo ve sk.
Krajské kolo přespolního běhu – ml. ţákyně (M. Marešová, J. Šímová,
E. Švarcová, D. Vondráková – všechny 7. tř.)
2. místo
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8. 11.
16. 11.
14. 2.
22. 2.
21. 3.
28. 3.
2. 5.
22. 5.

29. 5.

12. 6.

6. 6.

12. 6.

Kopaná ml. ţáci (M. |Jelínek, L. Švarc, L. Flořial, M. Čech – všichni 7. tř.,
P. Tomandl, J. Pejchar – 6. tř.)
1. místo
Kopaná ţáci 9. tř. (V. Fila, P. Kirchberger, M. Klouda, V. Mareš, D. Římal)
1. místo
Sálová kopaná ţáci – IV. kat.
4. místo ve sk.
Sálová kopaná ţáci – III. kat.
3. místo ve sk.
Vybíjená ţákyně – III. kat.
4. místo ve sk.
Volejbal dívky – III. kat.
3. místo ve sk.
McDonald´s Cup
2. místo
Okresní kolo dopravní olympiády
Mladší ţáci (S. Červená, J. Plátová, D. Tůma, P. Tomandl – všichni 6. tř.)
10. místo
Starší ţáci (M. Marešová – 7. tř., T. Hašková, - 8. tř., V. Fila, M. Klouda – 9. tř.)
4. místo
Odznak všestrannosti olympijských vítězů (E. Švarcová, L. Švarc, M. Marešová,
V. Chalupová, D. Vondráková, M. Jelínek, L. Florian- všichni 7. tř., T. Nguyen –
6. tř.)
1. místo
Krajské kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (E. Švarcová, L. Švarc,
M. Marešová, V. Chalupová, D. Vondráková, M. Jelínek, L. Florian- všichni 7. tř.,
T. Nguyen – 6. tř.)
4. místo
LAO II.
běh 60 m ml. CH
T. Nguyen, 7. tř.
6. místo v meziběhu
běh 60 m ml. D
M. Marešová, 7. tř.
3. místo ve finále
J. Šímová, 7. tř.
4. místo ve finále
běh 600 m ml D
D. Vondráková, 7. tř.
3. místo
skok daleký ml. D
M. Marešová, 7. tř.
2. místo
výška ml D
J. Šímová, 7. tř.
2. místo
LAO I.
běh 50 m CH 2., 3. tř.
L. Pelikán, 2. tř.
4. místo v rozběhu
M. Červený, 3. tř.
4. místo v rozběhu
hod míčkem CH 2., 3. tř.
M. Červený, 3. tř.
21. místo
běh 400 m CH 2., 3. tř.
L. Pelikán, 2. tř.
12. místo
běh 50 m D 4., 5. tř.
P. Karpíšková, 4. tř.
4. místo ve finále
skok daleký D 4., 5. tř.
P. Karpíšková, 4. tř.
6. místo
běh 50 m CH 4., 5. tř.
M. Jíra, 5. tř.
5. místo v rozběhu
M. Měkuta, 5. tř.
6. místo v meziběhu
běh 800 m CH 4., 5. tř.
M. Jíra, 5. tř.
1. místo ve finále
skok daleký CH 4., 5. tř.
M. Měkuta, 5. tř.
29. místo
Mgr. Růţena Matějů
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Uteklo to jako voda, končí další školní rok. Můţeme být spokojené, protoţe akce pro děti,
které jsme se v jeho průběhu naplánovaly, se podařilo uskutečnit. Obrázky dětí jistě napoví, co jsme
v měsíci červnu všichni společně proţili.
ZOO navštívila kaţdá třída zvlášť. Sluníčka dne 31. 5. 2012 a Berušky dne 7. 6. 2012.
Počasí bylo na prohlídku jako stvořené. Zvířátka si ho uţívala venku ve výbězích, takţe jsme si je
s dětmi pěkně prohlédly.

Oslavu MDD jsme připravily ve sportovním duchu. Děti prokázaly svůj cit pro rytmus při
tančení aerobiku, schopnost „umět prohrát“ při závodivých hrách a smysl pro humor při hrách na
„ledasco“, např. „na hrnec, na sochy, na bublinu“ atd. Děti si oslavu náleţitě uţily, při fandění
kamarádům div, ţe nespadla školka. Za své sportovní výkony dostaly odměnu v podobě fidorky.

Kdybyste se přišli dne 11. 6. 2012 podívat před MŠ, našli byste krásné barevné obrázky
nakreslené na asfaltu. Kdo byl jejich autorem? Budoucí prvňáčci a jejich „velcí“ kamarádi –
patroni, ţáci 8. třídy. Kreslení je dobrá zábava, ale předčily ji hry s míčem na školním hřišti, protoţe
běhání a skákání není nikdy dost.
16

Kdo a jak ţije ve vodě a v blízkosti vody dětem vyprávěl 15. 6. 2012 ekolog z centra
„Mravenec“. Děti jeho povídání doplňovaly vlastními poznatky a znalostmi. Zaujala je pomůcka –
velké plátno rozloţené na koberci, pomalované vodními ţivočichy i těmi, kteří v blízkosti rybníka
ţijí. Všichni vypadali jako ţiví.

Dne 19. 6. 2012 jste mohli potkat děti ze třídy Sluníčka s batůţky na zádech. Procházka
z Vyskytné na Křemešník nikomu neublíţila, dobrůtky od maminek dodaly potřebnou energii na
dovádění v míčkovém hradu a na trampolíně.
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Jede, jede mašinka, veze děti na výlet. Budoucí prvňáčci nastoupili 21. 6. 2012 do vláčku
v Horní Cerekvi a netrpělivě vyhlíţeli cílovou stanici Dolní Cerekev. Odtud statečně šlapali do
Rohozné. Procházeli kolem farmy, kde si prohlídli ovce, krávy, býka. Zvířátkům nabídli suchý
chléb a šťavnaté stvoly trávy, které natrhali cestou. Autobusem se před obědem vrátili do MŠ.

Ve čtvrtek 28. 6. 2012 přišli do místní obřadní síně rodiče se svými dětmi, které v září
půjdou do školy. Proběhlo zde jiţ tradiční slavnostní rozloučení s MŠ. 19 „školáků“ dostalo na
památku knihu, kterou si přečtou, aţ se naučí všechna písmenka. Přejeme jim šťastné vkročení do
1. třídy a drţíme palce.
Vám všem přeji slunečné léto a hezké záţitky z dovolené.
Naďa Maštalířová

Poutní slavnost v Novém Rychnově
slavnost Nanebevzetí Panny Marie
neděle 19. srpna 2012
poutní mše svatá v 8.00 hod.
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Na jaře jednotka SDH Nový Rychnov zasahovala u 5 technických zásahů, jednalo se o 3
pročištění kanalizace, likvidovali jsme uniklý olej na vozovce a vyprostili jsme traktor z baţiny
pomocí vyprošťovacího automobilu T813. Jednotka celkem zasahovala od počátku roku 2012 u 20
událostí.
22. 6. 2012 v 17:15 bylo zahájeno taktické cvičení na poţár domu v Šancích. Cvičení bylo
zaměřeno na vytvoření dálkové dopravy vody ze stroje do stroje na vzdálenost 700 metrů. Sbory se
na místo dostavily v tomto pořadí: Nový Rychnov, Řeţenčice, Sázava a Čejkov.
Okrsková soutěţ v poţárním sportu proběhla 12. 5. 2012 v Řeţenčicích. Vítězi v kategorii
muţů se stala Sázava, kategorii ţen vyhrálo druţstvo Nového Rychnova.
Mladí hasiči obhájili skvělé 3. místo v celoroční soutěţi hry Plamen. Podařilo se jim to
v konkurenci 21 druţstev okresu Pelhřimov.
30. dubna jsme spolu s dívkami z Chicastar pořádali pro děti i dospělé pálení čarodějnic
u hasičské zbrojnice.
O dění ve sboru se můţete dozvědět více na www.sdhnovyrychnov.estranky.cz.
Jan Dušek
starosta SDH

Ing. Milan Vopálenský
velitel výjezdové jednotky

Hasičský okrsek Nový Rychnov soutěţil
V sobotu 12. května 2012 proběhla v Řeţenčicích okrsková hasičská soutěţ. Přestoţe počasí
soutěţení příliš nepřálo a travnatou dráhu skrápěl hustý drobný déšť, atmosféra soutěţe a nálada
hasičů byla veselá a soutěţní.
Druţstva ţen Řeţenčic a Nového Rychnova a druţstva muţů Řeţenčic, Nového Rychnova,
Sázavy a Čejkova se utkala v soutěţi v poţárním sportu. Všichni hasiči a hasičky se s mokrými
a studenými podmínkami na trati bili srdnatě a nakonec si pohár za první místo odvezli muţi ze
Sázavy a ţeny z Nového Rychnova.
Po hlavní soutěţní disciplíně, a jiţ bez kapek deště, proběhla ještě velmi zajímavá bonusová
soutěţ. Sedmičlenné druţstvo hasičů zahajovalo útok přímo ze zásahového automobilu, coţ
simulovalo opravdový hasičský zásah na hořící objekt. Mnohým hasičům a hasičkám tato soutěţ
poskytla neopakovatelný záţitek spojený se spoustou legrace. Vítězi se stali i v druhé soutěţi
dobrovolní hasiči ze Sázavy.
Vedle soutěţení bylo připraveno nejen posezení, občerstvení, ale po vyhlášení i zábava
s ţivou hudbou v místní hasičské zbrojnici. Pečlivá příprava, výborná organizace, to vše přispělo
k bezproblémovému průběhu soutěţe a pořadatelům z Řeţenčic patří poděkování.
Eva Frajová
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MUŢI - Okresní přebor II. třída „POUTNÍK LIGA“
Rk Tým

Záp

+

0

Skóre

Body

26

20

4

2

88 : 31

64

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

18
16
16
15
14
12
10
10
8
8
8
5
5

2
3
3
2
2
2
4
3
2
1
0
4
2

6
7
7
9
10
12
12
13
16
17
18
17
19

73 :
70 :
60 :
79 :
58 :
67 :
52 :
58 :
36 :
45 :
39 :
43 :
34 :

56
51
51
47
44
38
34
33
26
25
24
19
17

Záp
+
16 15
16 12

0
0
0

1
4

Skóre
95 : 19
63 : 26

Body
45
36

3. Nový Rychnov

16

5

2

9

31 : 54

17

4. Lukavec
5. Ţirov

16
16

3
2

2
2

11
12

30 : 76
22 : 66

11
8

Záp
+
14 12
15 10
15
7

0
0
1
1

2
4
7

Skóre
139 : 45
74 : 59
57 : 71

Body
36
31
22

4. Nový Rychnov

15

4

0

11

34 : 70

12

5. Počátky

15

3

0

12

52 : 111

9

1. Nový Rychnov
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.



Maraton PE
Ţirovnice B
Plačkov
Lukavec
Ţirov
Počátky
Obrataň
Jiřice
Č. Řečice
Boţejov
Senoţaty
Vyskytná
Hořepník

45
43
46
45
48
72
57
58
56
62
73
84
82

MLADŠÍ ŢÁCI
Rk Tým
1. Černovice
2. Obrataň



-

-

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Rk
1.
2.
3.

Tým
Pacov
Obrataň
Ţirovnice

Volejbal


OKRESNÍ PŘEBOR – ŢENY

Pořadí
1
2
3
4
5
6



Muţstvo
Jiskra Humpolec B
Sp. Pelhřimov C
Start Nový Rychnov
Červená Řečice
Sp. Pelhřimov B
SPV Počátky

Zápasy
15
15
15
15
15
15

Vítězství
14
12
9
6
2
2

Prohry
1
3
6
9
13
13

Sety
44 : 12
41 : 17
30 : 26
27 : 32
19 : 41
10 : 43

Míče
Body
1299 : 930
29
1340 : 1122
27
1229 : 1175
24
1164 : 1218
21
1131 : 1364
17
936 : 1260
17

Vítězství
10
10
8

Prohry
2
2
4

Sety
31 : 14
32 : 18
29 : 22

Míče
1058 : 952
1139 : 1032
1112 : 1063

OKRESNÍ PŘEBOR – MUŢI

Pořadí
1
2
3

Muţstvo
TJ Slavoj Pacov B
Nový Rychnov
SK Pelhřimov

Zápasy
12
12
12

20

Body
22
22
20

Sp. Pelhřimov B
Senoţaty
Jiskra Humpolec
Sp. Pelhřimov C

4
5
6
7

12
12
12
12

6
4
3
1

6
8
9
11

23 : 25
26 : 29
22 : 31
12 : 34

1026 : 1048
1203 : 1175
1095 : 1163
955 : 1097

18
16
15
13

Stolní tenis


OKRESNÍ PŘEBOR II. TŘÍDY
Poř.
Muţstvo
Utkání V R P K Sety Zápasy Body
1. Kamenice nad Lipou A
22 18 2 2 0 850:653 241:155 60
2. TJ Jiskra Humpolec F
22 15 4 3 0 934:620 261:135 56
3. SK Rodinov B
22 11 4 7 0 802:695 220:176 48
4. SK Včelnička A
22
9 3 10 0 761:763 198:198 43
5. Jihočeské cihelny Stojčín C 22
9 3 10 0 741:764 190:205 43
6. TJ Sokol Černovice B
22
9 3 10 0 745:780 196:200 43
7. TJ Sokol Boţejov A
22
9 2 11 0 739:761 192:204 42
8. TJ Spartak Pelhřimov F
22
9 2 11 0 751:754 192:202 42
9.
10.
11.
12.



Start Nový Rychnov A
TJ Jiskra Humpolec E
TJ Chmelná C
TJ Slavoj Pacov C

22
22
22
22

9
7
8
3

2
3
1
3

11
12
13
16

0
0
0
0

727:785
723:805
713:853
625:878

187:208
182:214
169:227
146:250

42
39
39
31

OKRESNÍ PŘEBOR III. TŘÍDY
Poř.
Muţstvo
Utkání V R P K Sety Zápasy Body
1. TJ Jiskra Humpolec H
22 20 1 1 0 968:522 287:109 63
2. TJ Sokol Těmice B
22 18 1 3 0 947:501 280:116 59
3. TJ Spartak Pelhřimov G
22 15 3 4 0 875:646 245:151 55
4. TJ Jiskra Humpolec G
22 13 0 9 0 858:661 235:161 48
5. TJ Jiskra Humpolec I
22 11 2 9 0 812:677 222:174 46
6. Pohostinství Strměchy A
22 11 2 9 0 744:745 190:206 46
7. Jihočeské cihelny Stojčín D 22 10 2 10 0 744:762 195:201 44
8. SKST Vlásenice A
22
7 1 14 0 639:867 156:240 37
9. TJ Slavoj Pacov D
22
6 2 14 0 603:891 145:251 36
10. Pelhřimov-Osvobození A
22
5 1 16 0 633:842 158:238 33
11. TJ Chmelná D
22 5 1 16 0 528:913 133:263 33
12. Start Nový Rychnov B
22 3 0 19 0 576:900 130:266 28
Informace poskytl Milan Reich z TVS Vysočina Pelhřimov.
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