03 / 2018
Komunální volby 2018

1

RYCHNOVSKÝ POUTNÍK
Četnost vydávání:
Místo vydávání:
Evidenční číslo:
Vydavatel:

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

čtvrtletník
Nový Rychnov
MK ČR E 19427
Městys Nový Rychnov
Nový Rychnov č. p. 87
394 04 Nový Rychnov
www.novyrychnov.cz
IČO 00248738
Náklad: 200 ks

Slovo úvodem
Komunální volby do zastupitelstva
Základní škola, Mateřská škola
Kulturní kalendář
SPOZ, oznámení, upozornění
Sport
SDH
Slovo starostky
Zasedání zastupitelstva

2

① - Slovo úvodem

Když je člověk dítě, tak se mu prvního července zdají být dva měsíce prázdnin skoro
nekonečné. Za tu dobu se toho přece tolik stihne! Tolikrát se vykoupeme, tolikrát si budeme
hrát na indiány, tolikrát pojedeme s mámou a tátou na výlet…
Když je člověk dospívající, tak věří, že dva měsíce prázdnin je tak dlouhá doba, že se
určitě něco důležitého stane! Že třeba zažije skvělou a dobrodružnou jízdu s přáteli v nějaké
odlehlé divočině anebo prožije tu nejúžasnější a nejromantičtější letní lásku…
Když je pak člověk dospělý, tak nechápe, kam se ta hromada času nekonečných dvou
měsíců vytratila. Vždyť ono je už zase po prázdninách a podle počasí snad i po létě! I když
těch horkých letních dní bez kapky
deště jsme si letos užili opravdu
dost. Je to zvláštně nespravedlivé.
Ale co naděláme? Tak snad aspoň
můžeme dělat všechno proto, aby
ten zkracující se čas byl vždy řádně
využit, prožit a zažit, a to za
pomocí rozumu i citu. To se týká
samozřejmě nejen letních horkých
měsíců, ale i těch zbývajících
v celém roce.
Tentokrát se záměrně na stránkách zpravodaje vyhnu ohlížení za uplynulými měsíci,
ale spíš s odvahou kouknu na to, co by nám mohl přinést podzimní čas. Někteří jsou sice už
v obavách z toho, jak se bude krátit den, měnit čas, ubyde tepla i nálady… nicméně, pokud se
začtete do Poutníka, tak určitě najdete pár „receptů“, jak si podzimní šedou melancholii
trochu obarvit. Je tu totiž několik tipů na společenské akce a zajímavé dění v naší obci, co vás
určitě potěší.

Krásný „po-letní“ čas všem školákům i čtenářům Rychnovského Poutníka a pěkné počtení
přejí Petr a Jitka Hernovi.
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② - Komunální volby do zastupitelstva
Ve dnech 5.10.2018 (pátek) a 6.10.2018 (sobota) proběhnou komunální volby, ve
kterých si vybereme členy zastupitelstva na další čtyři roky. Tato volba je velmi důležitá,
protože zastupitelé rozhodují nejen o investicích, ale i běžném hospodaření městyse a
přilehlých obcí. Volby do zastupitelstev se konají ve všech obcích, městech, hlavním městě
Praze, městských obvodech a městských částech. Kandidovat v nich mohou strany a hnutí,
jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických
stran nebo politických hnutí a nezávislí kandidáti. Nezávislý kandidát kandiduje sám, vlastním
jménem. Sdružení nezávislých kandidátů (náš případ) je neformální uskupení, nikde
neregistrované, utvořené pro dané volby. Jejich kandidatura je však podmíněna peticí
občanů. Kandidovat může každý občan, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let a je v den voleb v dané obci přihlášen k trvalému pobytu. Kandidovat mohou
dokonce i občané jiného členského státu EU s trvalým nebo přechodným pobytem v dané
obci. Letos se o přízeň voličů v celé ČR utká celkem 216 472 kandidátů do zastupitelstev obcí
a městských částí. I přesto se našlo několik obcí, kde kandidovat nechtěl nikdo, v řadě dalších
obcí pak budou volby čistě formální, protože byla podána pouze jediná kandidátka
(konkrétně tomu tak je v 1612 obcích). Mezi nejstarším a nejmladším kandidátem je
úctyhodný rozdíl 76 let. Nejstaršímu kandidátovi do obecního zastupitelstva je 94 let. Oproti
tomu je celá řada osmnáctiletých kandidátů a tím se věkový průměr vyrovnává na necelých
47 let.
Naším úkolem během voleb v pátek 5. a v sobotu 6. října 2018 bude vybrat 9 členů do
zastupitelstva městyse. Vybírat můžeme celkem z 3 „kandidátek“:

1.

2.

3.

RYCHNOVSKO SPOLU
Pavel Martínek

Společně pro Novorychnovsko
Ing. Martina Zemanová Ph.D.

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Iva Reichová

45 let, sociální pracovník, N. Rychnov

37 let, ekonom, N. Rychnov

49 let, státní zaměstnanec, N. Rychnov

2.

Ing. Lenka Marešová
51 let, OSVČ, N. Rychnov

Ing. Jan Sekava
40 let, vývojový konstruktér, Řeženčice

Jiří Holan DiS.
36 let, vedoucí závodu, N. Rychnov

3.

MVDr. Petr Vondrák
Martin Klouda
58 let, OSVČ veterinární lékař, N. Rychnov 47 let, revizní technik, N. Rychnov

Vlastimil Florian
45 let, státní zaměstnanec, Čejkov

4.

Petr Nenadál
44 let, dispečer dopravy, Sázava

Mgr. Adéla Bělunková
38 let, sociální pracovnice, Chaloupky

Mgr. Ondřej Kratochvíl
29 let, ředitel provozu, N. Rychnov

5.

Miluše Roubalová
65 let, důchodce, N. Rychnov

Ing. Vojtěch Březina
29 let, technolog, N. Rychnov

Ing. Václav Kos
36 let, OSVČ, Sázava

6.

Jan Hájek
37 let, automechanik, N. Rychnov

Jiří Nepraš
35 let, operátor CNC strojů, N. Rychnov

Bc. Klára Martincová DiS.
35 let, státní zaměstnanec, N. Rychnov

7.

Jaroslava Šoulová
36 let, na mateřské dovolené, Řeženčice

Ing. Ivana Sekavová
37 let, ministerský rada, Řeženčice

Roman Popek
33let, OSVČ, N. Rychnov

8.

Martin Pech
26 let, nástrojař, Čejkov

Zdenka Chlumová DiS.
34 let, HR specialist, N. Rychnov

Pavel Vlk
40 let, programátor, N. Rychnov

9.

MUDr. Michaela Petrová
42 let, lékařka, N. Rychnov

Bc. Štěpánka Spiritová
52 let, OSVČ, Sázava

Julie Zemanová
44 let, úředník ve výrobě, N. Rychnov

1.
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MÝTY A FAKTA O OBECNÍCH VOLBÁCH – aneb jak volit
Je s podivem, kolik mýtů a domněnek panuje mezi občany v souvislosti s volbami do místních
zastupitelstev. Volby do zastupitelstev obcí jsou specifické a svým způsobem i jedinečné. Jsou to
jediné volby, při kterých mohou občané vybírat kandidáty ze všech kandidátek najednou. V ostatních
volbách se vybírá vždy jen jeden kandidát (prezident, senátor) nebo jedna kandidátka (Evropský
parlament, Poslanecká sněmovna, zastupitelstvo kraje). Dovolím si proto vysvětlit některé postřehy,
které jsem zachytil od občanů (nejen) v naší obci.
1. Vyhraje ten, kdo dostane nejvíc hlasů.
MÝTUS: volební systém funguje tak, že všechny hlasy v rámci kandidátky se sčítají. Kandidáti v
kandidátce si tak vzájemně pomáhají (proto se nakonec tvoří společné kandidátky). Zvolen je ten, kdo
v součtu obdrží nejvíce hlasů podílovým systémem. O získaném počtu přepočtených hlasů rozhoduje
především pořadí na kandidátce. Ti nahoře mají po přepočtu více hlasů než ti dole – součet všech
hlasů v kandidátce se totiž dělí pořadím kandidáta. Přeskočit v pořadí je samozřejmě možné – ti, kteří
obdrží více hlasů jak 10 % průměru v celé kandidátce, se v pořadí posunují dopředu (přeskakují).
Proto se zcela běžně stává, že kandidát s více hlasy není zvolen a kandidát s méně hlasy zvolen je. Ne
nadarmo se proto říká některým kandidátům „křoví“ či „lovci hlasů“. Volič, který hlasuje pro
kandidáty z různých kandidátek, tak nepřímo pomáhá i všem ostatním v jejich kandidátce.
2. Starostou bude ten, kdo vyhraje volby.
MÝTUS: starostu volí až zvolení zastupitelé a vůbec nerozhoduje, kolik hlasů kandidát na starostu
získal. V mnoha obcích tak funkci starosty vykonává ten, který postoupil do zastupitelstva tzv. „o
fous“. Pro funkci starosty není stanovena žádná podmínka, záleží jen na zvolených zastupitelích, koho
na funkci starosty zvolí. Je jen na zastupitelích, jaká kritéria si nastaví a jak před voliči poté svou volbu
starosty dokáží obhájit.
3. Když budu zvolený, tak se nebudu moci odstěhovat.
MÝTUS: funkci zastupitele obce může vykonávat ten, kdo je v obci hlášen k trvalému pobytu (jedna z
podmínek). Může se tedy stát i situace, kdy zastupitel v obci nikdy nebydlel, ale přihlásil se zde k
trvalému pobytu (např. u rodičů). Pokud v době výkonu funkce trvalý pobyt (nikoliv faktický pobyt)
změní, zastupitel ve své funkci automaticky končí. Žádný zákon ovšem zastupitele nenutí setrvat ve
funkci po celé 4 roky, ať už z jakéhokoli důvodu.
4. Když odstoupí z funkce, nastoupí někdo, koho si tam dosadí.
MÝTUS: pokud zastupitel ze své funkce odstoupí, na jeho místo nastupuje náhradník vždy ze stejné
kandidátky, a to v pořadí dle výsledku voleb. O nastoupení na „uvolněnou“ funkci nerozhodují vůbec
zastupitelé ani starosta, nýbrž o tom rozhodli již voliči ve volbách. Pokud není již nikdo další ze stejné
kandidátky, kdo by na funkci nastoupil, zůstává funkce zastupitele neobsazena. Může se tak tedy
čistě teoreticky i stát, že počet zastupitelů poklesne – hlasy voličů pro ty kandidáty, kteří odstoupili,
tím však trestuhodně propadají.
5. Jak může kandidovat, když tady ani nebydlí?.
FAKT: jak bylo vysvětleno – o možnosti kandidovat nerozhoduje faktický pobyt v obci, ale přihlášení k
trvalému pobytu v obci. Kandidát tedy může v obci bydlet i třeba jen pár dní před tím, než podá svou
kandidátku a může být zvolen a vykonávat funkci. Pro výkon funkce zastupitele není ani důležité, aby
zastupitel v obci fakticky bydlel, stačí, když bude mít nahlášen trvalý pobyt. Je jen na voličích, komu
dají svůj hlas.
6. To můžou volit i cizinci?
FAKT: volby do místního zastupitelstva mohou svými hlasy ovlivnit i cizinci, kteří mají v obci trvalý
pobyt a právo volit jim přiznává mezinárodní smlouva – v současné době je tomu tak u cizinců ze
států Evropské unie. Tito cizinci mohou dokonce i kandidovat na funkci zastupitele.
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7. Volební komise si jmenuje starostu podle svého výběru.
FAKT + MÝTUS: složení volební komise ovlivňují především kandidáti, kteří mohou do každé komise
nominovat své zástupce (nesmí to být samotní kandidáti), vždy po jednom do každé komise. Starosta
pak pouze doplní počet členů komise dle svého výběru tak, aby bylo dosaženo minimálního počtu
členů. Tento počet členů stanovuje starosta, a to tak, aby byl řádně a kvalitně zajištěn průběh voleb.
Starosta tak musí respektovat vůli kandidátů a jejich zmocněnců, zároveň však členové volebních
komisí mají odpovědnost za řádný průběh voleb a za porušení jejich povinností jim hrozí sankce.
Funkce člena volební komise by neměla sloužit k prostému výdělku, ale jde o čestnou společenskou
funkci, kdy je naplňováno základní volební právo občanů.
8. Při odstoupení zastupitele nastupuje ten, kdo je další v pořadí podle získaných hlasů
MÝTUS: jak již bylo vysvětleno – na uvolněné místo zastupitele nastupuje vždy další v pořadí, ovšem v
rámci kandidátky, nikoliv v rámci všech. Může se tak stát (a běžně se také stává), že v zastupitelstvu
je kandidát, který ve volbách získal nejméně hlasů. I přesto se díky odstoupivším „lovcům hlasů“ či
„křoví“ stane zastupitelem. O morální a etické čistotě takovýchto „voleb“ sice můžeme pochybovat,
ale nic s tím neuděláme, z hlediska zákona je vše v pořádku.
9. Starostův plat nemůže zastupitelstvo ovlivnit.
FAKT: odměna starosty je pevně stanovena nařízením vlády, o její výši tedy zastupitelstvo nikdy
nerozhoduje ani ji nemůže krátit či naopak „starostovi přidat“. Je tady jedno velké ALE: jde pouze o
případ, kdy je starosta pro svou funkci tzv. uvolněn. To znamená, že svou funkci vykonává „na plný
úvazek“. Nemůže tak již nikde jinde pracovat ani podnikat, musí se naplno věnovat své funkci. Tento
systém odměňování platí ale pro všechny funkce v zastupitelstvu. O uvolnění pro výkon funkce
rozhoduje zastupitelstvo po zvážení všech plusů a mínusů. Není nikde nařízeno, že starosta musí
pracovat „na plný úvazek“, stejně jako není nařízeno, kdy má být starosta tzv. „na úřadě“.
Jistě bych našel ještě další mýty, které mezi občany kolují. Vybral jsem jenom ty
nejzajímavější a nejrozšířenější.
Zdroj: Jan Malát ml.

JAK VOLIT
Volební lístek dostanete v komunálních volbách jediný a na něm
budou všechny kandidující strany v pořadí podle vylosovaných čísel a
všichni jejich kandidáti v pořadí navrženém sdruženími. Lístky dostanete
domů nejpozději tři dny před konáním voleb. Pokud se tak nestane,
nebo lístek ztratíte, nic se neděje, náhradní lístky jsou vždy k dispozici
také ve volební místnosti.

Malé křížky
Volič má tři možnosti, jak může svůj volební lístek upravit. Tou první možností je dávat pouze tzv.
malé křížky a volit jen jednotlivé kandidáty. Jim hlas dá, pokud křížkem označí čtvereček u jména
každého vybraného kandidáta.
Volič má tolik hlasů, kolik se v dané obci volí zastupitelů (u nás 9), může tedy zakřížkovat právě tolik
kandidátů. Když zakřížkuje méně kandidátů, jeho hlas bude stejně platný, ale jeho síla bude slabší,
protože část svého hlasu nevyužije. Když naopak zakřížkuje více kandidátů, než kolik se volí
zastupitelů, bude celý hlasovací lístek neplatný.
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Velký křížek
Druhou možností, jak odevzdat svůj hlas, je volit pouze jednu z kandidujících stran (koalic, sdružení
nezávislých kandidátů). V takovém případě volič křížkem označí velký čtvereček v záhlaví sloupce
vybrané volební strany. V praxi tímto způsobem dává hlas všem kandidátům vybrané strany. Pokud
se tedy v našem případě v obci volí 9 zastupitelů, dá volič „velkým“ křížkem u názvu kandidující strany
hlas všem jejím 9 kandidátům. Kdyby ale zakřížkoval dvě nebo více stran, bude jeho hlasovací lístek
opět zcela neplatný.

Kombinace křížků
Nejsložitějším způsobem, jak vyjádřit svou voličskou vůli, je varianta, kdy volič zkombinuje „velký“
křížek a „malé“ křížky. V takovém případě označí „velkým“ křížkem některé z kandidujících sdružení a
vedle toho přidělí „malé“ křížky jednotlivým kandidátům. „Malé“ křížky ale v této situaci může dávat
pouze jednotlivým kandidátům z jiných sdružení, než kterou označil „velkým“ křížkem. Kombinace
„velkého“ křížku s „malými“ totiž v praxi funguje tak, že hlas se připočítá všem kandidátům s „malým“
křížkem a „dále tolika kandidátům označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů
zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a
označených jednotlivých kandidátů, a to v
pořadí, v němž jsou kandidáti označené
volební strany uvedeni v jejím sloupci“.
To poslední je určitě třeba vysvětlit na
příkladu. Pokud se volí 9 zastupitelů a volič
například dá „velký“ křížek některému
sdružení a pět křížků „malých“ kandidátům
z jiných sdružení, znamená to, že jeho hlas
připadne 5 kandidátům označeným
„malým“ křížkem a prvním 4 kandidátům
ze sdružení, kterému dal „velký“ křížek.

Všem třem lídrům jsem položil stejné otázky:
1) Proč jste se rozhodl/a kandidovat?
2) Co se Vám v našem městysu líbí a proč?
3) Co se Vám naopak nelíbí a proč?
4) Víte, co nejvíc vadí obyvatelům obce?
5) Jak by podle Vás měl městys vypadat za 10 let?
6) Jaké Vaše zkušenosti by obci mohly prospět?
7) Na co byste se jako člen/ka zastupitelstva chtěl/a zaměřit?

Níže bych vám tedy nabídl představení jednotlivých uskupení / sdružení a jejich lídrů. Těm jsem
položil několik otázek a poprosil je o vyjádření. U každého sdružení jsou tedy nejdříve odpovědi na
mé otázky a pak představení jednotlivých členů a jejich programů, se kterým vstupují do voleb.
Vybírejte pečlivě a hlavně… přijďte k volbám a sami rozhodněte, komu chcete na nadcházející 4 roky
vložit do rukou osudy našeho městyse. Podpořte své kandidáty a pomozte jim do zastupitelstva, aby
své předvolební sliby mohli opravdu splnit.
Přejeme všem kandidátům hodně odvahy, pevné nervy, trpělivost a samozřejmě fair-play.
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1. RYCHNOVSKO SPOLU
na mé otázky odpovídá PAVEL MARTÍNEK
1) Proč jste se rozhodl kandidovat?
Po událostech, které proběhly před čtyřmi roky, jsem byl rozhodnut, že do voleb už nikdy
nepůjdu. Po čase se mi však začalo po práci i lidech stýskat. Práce mě bavila a naplňovala.
Důležitou roli při rozhodování sehráli i občané, kteří se mě ptali, zda budu opět kandidovat.
Stejnou otázku mi pokládali i občané sousedních obcí a dokonce i zaměstnanci úřadů a to jak
v Pelhřimově, tak i v Jihlavě. Říká se, že jsme zem zdědili od předků, což je jistě pravda,
ovšem pravdou je, že zem (v tomto případě městys), máme půjčený od dětí a já bych chtěl
dětem předat městys fungující a prosperující. Navíc mám stále pocit, že jsem městysu
zavázán. Přestože jsem se narodil v Pelhřimově, v Novém Rychnově jsem prožil nádherné
dětství, na které rád vzpomínám a po vojně byla - pro mě jasná volba - Rychnov. Tento dluh
mohu nejlépe splatit tím, že budu moci pozitivně ovlivňovat chod městyse.
2) Co se Vám v našem městysu líbí a proč?
Na městysu se mi libí, že k běžnému životu nabízí téměř vše. Školku, školu, sportoviště,
obchody a podnikatele, kteří nabízejí různé služby. Dále se mi líbí příroda a okolí, které
nejsou zatíženy žádnými negativními vlivy a pevně věřím, že tomu tak bude i nadále.
3) Co se Vám naopak nelíbí a proč?
Nelíbí se mi, jak se někteří občané chovají k majetku městyse. Již za mého působení ve
funkci starosty jsem občas slyšel „ vždyť je to obecní“ nebo „obec to zaplatí“. Vůbec si tito
občané neuvědomují, že je to majetek nás všech zde žijících občanů městyse a pokud bude
muset městys opravovat a platit za občany, kteří si obecního majetku neváží, nezbydou nám
všem finance na jiné věci, které by městys posunuly dál. A z tohoto vyplývá i další věc, která
se mi nelíbí a tou je současný stav vodovodů, kanalizací, budov a komunikací v majetku
městyse. Nelíbí se mi občasný nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad. Zvláště
otřesně to vypadá v centru městyse (pod kostelem) a také skládka nad sportovní halou
(původně určená pro bioodpad) – dnes skládka komunálního odpadu.
4) Víte, co nejvíce vadí obyvatelům městyse?
Každá obec a koneckonců i každý občan má jiné potřeby a představy. Co vyhovuje
jednomu, nevyhovuje druhému. Některým občanům vadí stav komunikace u jejich
nemovitosti. Mladým lidem vadí chybějící parcely na výstavby rodinného domku. V zimních
měsících občanům vadí nedostatečné nebo pozdní prohrnování. Občanům v pronajatých
bytech vadí, že se do nich neinvestuje. Někteří obyvatelé by uvítali i možnost ubytování. A
mnoho dalších věcí. Jedna věc vadí a měla by vadit všem občanům stejně a tou je nedostatek
a kvalita pitné vody.
5) Jak by podle Vás měl městys vypadat za 10 let?
Měl by to být hlavně domov a společné místo, na které bychom byli právem hrdi a
kterého bychom si měli vážit. Mělo by to být místo, odkud mladí lidé neodcházejí, ale
naopak se zde usazují a zakládají rodiny. Městys by měl být prosperující a i nadále nabízet
služby a to minimálně v takovém rozsahu, jako v současné době. Před pěti lety se náš městys
dostal mezi 96 nejlépe hospodařících měst a obcí v rámci celé České republiky. Úspěch to byl
o to větší, že jsme toho docílili pouze z vlastních prostředků. V našem městysi nemá trvalé
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sídlo žádný významný nebo velký podnik, který by přispíval do rozpočtu městyse, není zde
ani žádný mimořádný turistický ruch.
6) Jaké Vaše zkušenosti by mohly městysu prospět?
Chtěl bych využít hlavně zkušeností nabytých v předchozích volebních obdobích a
současného zaměstnání.
7) Na co byste se jako člen zastupitelstva chtěl zaměřit?
Věci, na které bych se chtěl zaměřit jsou vypsány v příloze, kde je kandidátka a
předvolební program, na kterém jsem se s ostatními kandidáty našeho uskupení shodli. To,
co zde prezentuji, odráží názor celého našeho týmu, nikoliv jen můj.

Vážení spoluobčané,
blíží se komunální volby a my, níže jmenovaní, bychom vás rádi seznámili
s předvolebním programem a ucházeli se o vaše hlasy.
Naše kandidátka se nazývá Rychnovsko spolu a tvoří ji následující kandidáti:
1. Pavel Martínek
2. Ing. Lenka Marešová
3. MVDr. Petr Vondrák
4. Petr Nenadál
5. Miluše Roubalová
6. Jan Hájek
7. Jaroslava Šoulová
8. Martin Pech
9. MUDr. Michaela Petrová
Naše priority jsou následující:
- dokončit výstavbu nové mateřské školky
- budování infrastruktury, především vodovodní sítě
- příprava stavebních parcel
- rozumné investování finančních prostředků
- aktivní dotační politika
- rekonstrukce dopravní infrastruktury se spoluúčastí Kraje Vysočina
(kritický stav komunikace u DUP)
- zlepšení spolupráce mezi úřadem, mateřskou a základní školou
- rozvíjení komunikace samosprávy s občany
(dbát na včasné a pružné uspokojování potřeb občanů)
- podpora místních spolků, sdružení a podnikatelů
- navázání vztahů s okolními obcemi a mikroregiony
Věříme, že vás naše kandidátka i program oslovil a usnadnil vám rozhodování před
volební urnou.
S úctou vaši kandidáti za Rychnovsko spolu
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2. Společně pro Novorychnovsko
na mé otázky odpovídá Ing. Martina Zemanová Ph.D.
1)Proč jste se rozhodl/a kandidovat?
V Novém Rychnově žiji celý svůj život a již delší dobu mě znepokojuje stagnace v obci. Nelíbí
se mi způsob, jakým je obec řízena v posledních volebních obdobích. Myslím si, že naše obec
potřebuje změnu, lidi, kteří budou v první řadě chtít rozvíjet obec a být tu pro potřeby obyvatel, a
proto jsem se rozhodla kandidovat.
2)Co se vám ve vaší obci líbí a proč?
Naše obec se nachází v krásné přírodě uprostřed Vysočiny. Její předností je skutečnost, že
žijete na venkově, a přesto máte do města kousek. Máme zde poměrně dobrou občanskou
vybavenost. Libí se mi také, jak v některých místních částech fungují spolky (např. SDH v Řeženčicích,
spolek Sázaváci, Chicastar atd.)
3)Co se vám naopak nelíbí a proč?
Již několik let obec stagnuje, nemáme stavební parcely, aby mladí z naší obce mohli zůstávat
v naší obci. Nedějí se žádné akce pro seniory, matky s dětmi atd. Obec se nerozvíjí, investuje se
nepromyšleně – staví se např. velmi drahá školka a není jisté, zda bude, kdo by do ní chodil. Vše příliš
dlouho trvá – změny územního plánu, řešení problematiky pitné vody, atd. Nelíbí se mi stav
pozemních komunikací v obci a v místních částech (zkuste se projet po silnici v horních Chaloupkách –
budete mít strach, že přijdete o kolo od auta). Úřad nefunguje, tak jak by fungovat měl – některé
žádosti, podněty popř. stížnosti občanů se vyřizují pomalu, nebo se pro jistotu nevyřizují vůbec. Velmi
vázne komunikace a spolupráce úřadu městyse s občany, se spolky – dokonalým příkladem je letošní
okrskové hasičské cvičení, které se konalo v Novém Rychnově, a konalo se ve stejném termínu, jako
se konaly Novorychnovské stezky – takže zde proběhly dvě donedávna oblíbené akce současně –
škoda pro obě. Nelíbí se mi, že ačkoliv občané platí poměrně vysoké daně ze svých nemovitostí, není
to v Novém Rychnově a místních částech příliš znát. Nelíbí se mi, jak jsou celkově opomíjeny místní
části Sázava, Čejkov, Řeženčice a Chaloupky.
4)Víte, co nejvíc vadí obyvatelům obce?
Pokud se nepletu, tak obdobné věci jako mně a kandidátům z naší kandidátky.
5)Jak by podle vás měla obec vypadat za 10 let?
Naše obec by měla být společenstvím spokojených lidí. V obci by měl být dobře fungující úřad, který
tu bude pro všechny občany. V tu dobu by v obci mělo být spoustu nových domů, kde budou bydlet
mladé rodiny a jejich děti, které budou plnit lavice školky a školy. Všichni budou mít dostatek pitné
vody a budou jezdit po opravených komunikacích. Senioři budou mít možnost setrvávat i nadále ve
své obci díky plné občanské vybavenosti a dostupné veřejné dopravě.
6)Jaké vaše zkušenosti by obci mohly prospět?
V obci žiji celý svůj život, tudíž sleduji její rozvoj v uplynulých letech a jde mi i o její rozvoj
v budoucnu. V průběhu svého studia jsem se zabývala problematikou malých obcí, pravidelně jsem
navštěvovala semináře, kde se scházeli starostové obcí napříč celou Českou republikou a diskutovali
problémy jednotlivých obcí, možnosti jejich řešení a využití dotací. Poté jsem pracovala ve firmě, kde
jsem připravovala žádosti o dotaci pro Kraj Vysočina, v letošním roce jsem také připravila žádost o
dotaci z MŠMT pro TJ Start Nový Rychnov. Při výuce na vysoké škole jsem se naučila prezentovat a
také diskutovat o různých problémech. Jsem člověk, který se nebojí důležitých rozhodnutí, která jsou
potřeba při řízení obce
7)Na co byste se jako člen/ka zastupitelstva chtěl/a zaměřit?
Na postupné plnění všech bodů našeho programu.
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2. Společně pro Novorychnovsko
Představujeme Vám naši kandidátku Společně pro Novorychnovsko

Jmenuji se Martina Zemanová, roz. Jandová. Je mi 37 let a celý život jsem
prožila v obci Nový Rychnov (v Chaloupkách). Mám dva syny.
Vystudovala jsem Mendelovu univerzitu v Brně, obor Finance. Na této
univerzitě jsem též absolvovala doktorské studium. Nyní jsem
profesionální hasič a pracuji na krajském operačním středisku v Jihlavě,
také externě vyučuji ekonomické předměty na Vysoké škole
polytechnické v Jihlavě. Mezi mé záliby patří zpěv, cestování, práce na
zahradě a sport.
Jmenuji se Jan Sekava. Je mi 40 let, jsem ženatý, mám tři děti a žiju
s rodinou
v Řeženčicích. Vystudoval jsem střední průmyslovou školu a
Českou Zemědělskou Univerzitu. Pracuji ve společnosti BOSCH DIESEL
s.r.o. jako vývojový konstruktér. Jsem členem SDH Řeženčice, kde
zastávám funkci velitele, řidiče a strojníka. Mými zájmy jsou rodina, dům,
zahrada a včelaření. Rád cestuju.

Jmenuji se Martin Klouda, narodil jsem se 26. 11. 1970 v Třebíči
(Moravák), ale od svých 6 let žiji v Novém Rychnově, kde jsem se svojí
ženou postavil dům, a narodili se nám dva úžasní synové. Vyučený jsem
v oboru elektro, v současnosti pracuji jako revizní technik v Jihlavě.
K mým koníčkům patří především sport, zahrada, rodina a kutilství.

Jmenuji se Adéla Bělunková, roz. Reitermanová. Narodila jsem se v
Praze, do Chaloupek jezdím od dětství. Před dvěma lety jsme se sem s
manželem a třemi dětmi přestěhovali natrvalo. Pracuji jako sociální
pracovnice v Charitním Domově v Humpolci. Ve volném čase ráda čtu
historické knihy, cvičím jógu nebo chodím po horách. V politice vidím
způsob, jak se aktivně podílet na utváření prostředí, ve kterém žiji.

Jmenuji se Vojtěch Březina, je mi 29 let, jsem svobodný, bydlím v Novém
Rychnově. Vystudoval jsem VUT v Brně, obor elektronika a sdělovací
technika. V současné době pracuji ve firmě OPTOKON a.s., jako
vedoucí technolog pasivních prvků pro vláknovou optiku. Mým velkým
koníčkem je sport, jsem členem výkonného výboru TJ START Nový
Rychnov, a rád bych Vám touto cestou nabídl své vědomosti, schopnosti i
odhodlání při rozvoji městyse i jeho místních částí.
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Jmenuji se Jiří Nepraš a je mi 35 let. Nový Rychnov je spjat s mým
životem od narození. Přestože jsem během svého dětství bydlel
v Pelhřimově, pochází odsud můj otec, a sám nyní v Novém Rychnově
žiji. Mám dvě děti. Pracuji ve firmě Tekas jako operátor CNC strojů. Celý
život sportuji a jsem také členem výkonného výboru TJ START Nový
Rychnov. Největší zálibou je minigolf, stolní tenis a fotbal.

Jmenuji se Ivana Sekavová, roz. Bělíková. Je mi 37 let, pocházím
z Nového Rychnova, nyní žiju s rodinou v Řeženčicích, jsem vdaná,
mám tři kluky (8, 6, 3). Vystudovala jsem Českou zemědělskou
univerzitu v Praze obor provoz a ekonomika, nyní pracuji na Ministerstvu
práce a sociálních věcí v odboru odvolání a správních činností
nepojistných sociálních dávek. Jsem členem SDH Řeženčice. Baví mě
rodina, dům a zahrada. S manželem včelaříme, ráda výletuju a čtu, když
je čas.
Jmenuji se Zdenka Chlumová, roz. Javůrková, je mi 34 let, narodila jsem
se ve Frýdlantu v Čechách. Od mala jsem vyrůstala v Praze a jeho okolí.
Na Vysočinu k Novému Rychnovu jsme začali jezdit na dovolené,
později na chatu s mými rodiči od mých 6 let. Toto místo jsme si
zamilovali, a proto jsme se sem i později přestěhovali. Mám syna 9 let a
dceru 7 let, navštěvují ZŠ v Novém Rychnově, dcera hraje fotbal za TJ
Start Nový Rychnov. Vystudovala jsem VOŠ Trivis v Praze, obor
Krizové řízení. Nyní pracuji jako HR Specialist - personalistka pro
pardubickou firmu Enter-Prise Sorting s.r.o. věnující se kontrole kvality
především v automobilovém průmyslu. Mojí náplní práce je samostatně
se starat o přidělené zakázky na Vysočině, od inzerce/náboru, přes plánování směn, až po
ukončování pracovních poměrů. Mezi mé záliby ve volném čase patří na prvním místě děti,
dále naše kočka, pejsek, tanec, muzika, přátelé.
Jmenuji se Štěpánka Spiritová, roz. Bělková. Narodila jsem se v Praze,
nyní žiji již přes 30 let v Sázavě pod Křemešníkem. Od roku 1992 pracuji
jako OSVČ v oboru účetnictví. Jsem vdaná, s manželem máme tři, již
dospělé děti, a tři vnučky. Mezi mé záliby patří především rodina, četba,
rekreační lyžování a cestování. Myslím si o sobě, že jsem pozitivní a
komunikativní člověk, který se rád učí a rád zdolává překážky.
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2. Společně pro Novorychnovsko
Vážení spoluobčané,
s koncem léta se nezadržitelně blíží termín komunálních voleb, který byl stanoven na
5. a 6. října 2018. Dovolte nám tedy, abychom Vás touto cestou seznámili s naší představou
o dalším fungování naší obce. Naše kandidátní listina je složena ze zástupců téměř všech
místních částí naší obce. Již dlouhodobě vnímáme v některých oblastech života v naší obci
značný nedostatek. A protože nechceme zůstat jen u kritizování a „brblání“, nabízíme Vám
naše znalosti, schopnosti, zkušenosti a nápady, jak udělat z Nového Rychnova a jeho
místních částí příjemnější místo k životu.
Příprava nových stavebních parcel
Achillovou patou naší obce je dle našeho mínění dlouhodobá stagnace rozvoje obce. Chceme
tedy urychlenou přípravu nových stavebních parcel, o které se již dlouhá léta mluví, avšak k
žádné realizaci ze strany předešlých zastupitelů obce nedošlo. Tímto chceme nejen umožnit
mladým zůstat v rodné obci, ale současně podpořit i příliv nových občanů. V posledním
desetiletí bohužel Nový Rychnov stagnuje, není zde žádný příliv nových občanů, což je škoda,
neboť naše obec může nabídnout velkou vybavenost – školku, školu, lékaře, obchody, poštu,
restaurace, sportovní areál, dobré autobusové spojení jak s Pelhřimovem, tak Jihlavou.
V současné době probíhá výstavba nové mateřské školy. Demografický vývoj v Novém
Rychnově a okolních obcích však není příznivý. Babyboom skončil a je otázkou, zda tak velká
investice, kterou výstavba nové školky představuje, je zrovna šťastným řešením. Bez
výstavby nových domů si lze těžko představit, kdo bude do nové školky chodit. Již nyní je
fungování školky i školy do značné míry závislé na dětech z Rohozné.
Rychlejší změny v územním plánu obce
Vedle vzniku nových obecních stavebních parcel chceme též řešit možnost výstavby každého
z občanů na vlastních pozemcích, což rozhodně vyžaduje urychlit případné změny
v územním plánu. Současná druhá změna územního plánu je z nepochopitelných důvodů
značně protahována a znemožňuje dotčeným osobám výstavbu v rozumném čase.
Dostatek pitné vody pro všechny
Dalším závažným problémem naší obce je nedostatek pitné vody. Počítáme se systematickou
renovací vodní infrastruktury a vodních zdrojů nejen v Novém Rychnově, ale i ve všech
místních částech. Tím zamezíme opakovaným haváriím. Současně též bude nutné provést
technologickou inovaci čističky odpadních vod v Novém Rychnově, neboť tato je již zastaralá.
S tím souvisejí též systematické opravy systému kanalizace.
Oprava pozemních komunikací
Ruku v ruce s rekonstrukcí vodovodního řadu jdou opravy pozemních komunikací. Počítáme
s komplexní rekonstrukcí silnic ve všech místních částech naší obce. S tím souvisí též
realizace opatření pro odvod dešťové vody při přívalových deštích (např. v Chaloupkách). Na
opravy vodovodního řadu budou bezprostředně navazovat též opravy chodníků –
v některých místních částech je stav chodníků již mnoho let velmi žalostný (např. Řeženčice).
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2. Společně pro Novorychnovsko
Realizace připravených i již probíhajících projektů
Zajistíme úspěšnou a bezproblémovou realizaci připravených i již probíhajících projektů –
realizace multifunkčního sportovního hřiště u základní školy, dokončení výstavby nové
budovy mateřské školy.

Využití dotací
Budeme v maximální možné míře využívat dotací ze strukturálních fondů Evropské unie a
dalších dotačních programů. Pokusíme se o získání dotace na zavlažování fotbalového hřiště,
tento projekt budeme podporovat, na úpravu povrchu hřiště v Sázavě. Budeme hledat
možnosti, jak ještě dodatečně získat dotace na realizaci již probíhajících projektů –
především na výstavbu nové budovy mateřské školy. Otevřeme diskusi o možnosti přijetí
nového zaměstnance zařazeného do úřadu městyse, jehož náplní práce by bylo právě
sledování vyhlašovaných dotačních titulů, příprava podkladů pro podání žádostí o dotace a
následné celkové zajištění řízení o dotaci. Takto by se obci mohlo podařit dosáhnout na
mnohem větší počet dotací, než tomu bylo dosud, tím pádem by mohlo být též realizováno
více projektů.
Zachování popř. zlepšení rozsahu služeb pro občany
Uděláme vše pro zachování stávajícího rozsahu služeb pro občany – ordinace lékařů, pošta,
dopravní obslužnost.
Již v minulosti si chodili naši starší spoluobčané pro obědy do školní jídelny. Tuto možnost
bychom chtěli opět obnovit. Počítáme se zavedením obcí dotovaných obědů pro naše
seniory. Samozřejmostí by měl být i bezplatný rozvoz obědů do místních částí Čejkov,
Chaloupky, Řeženčice a Sázava.
Vzhledem k tomu, že pro pracující rodiče je mnohdy velmi komplikované skloubit soukromý
a pracovní život a nemají např. možnost zajistit si pro své děti hlídání na celé letní prázdniny,
chceme dle zájmu ze strany rodičů ve větší míře zavést letní provoz v mateřské škole příp. i
ve školní družině, popř. též více přizpůsobit provozní dobu mateřské školy a školní družiny
v průběhu školního roku potřebám rodičů.
Údržba veřejných prostranství
Zlepšíme údržbu veřejných prostranství, zaměříme se na opomíjená místa. Využijeme
možnosti zapojení nezaměstnaných. Zajistíme provedení úprav koupališť v Novém Rychnově
i jednotlivých místních částech včetně úprav jejich okolí. Chceme provést modernizaci a
opravy areálu sběrného dvora v Novém Rychnově.
Snižování nákladů obce
Naším cílem je též snižování nákladů obce. Jednou z cest je např. optimalizace funkcí
ředitelů školky a školy, a to jejich sloučením. Naše obec už je v tomto směru naprostou
raritou, neboť i ve větších obcích než je naše, je již zcela běžné, že škola i školka fungují jako
jeden subjekt, tzn., mají pouze jednoho ředitele. Chceme vyvolat diskusi o tomto tématu.
Budeme hledat další možnosti snížení nákladů obce.
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2. Společně pro Novorychnovsko
Podpora činnosti místních zájmových spolků a dalších občanských aktivit
Budeme pokračovat ve finanční podpoře místních sportovců, hasičů a dalších spolků, které
se aktivně podílejí na dění v městysi (akce pro seniory, rodiny s dětmi).
Zefektivnění fungování a komunikace úřadu s občany
Chceme úřad maximálně vstřícný a otevřený všem občanům. Chceme zlepšit komunikaci
úřadu s občany, a to jednak směrem od úřadu k občanům – informování nejen
prostřednictvím obecního rozhlasu, ale ve větší míře využívání i formy sms, mailu – s těmito
možnostmi občany vhodně seznámíme. Důležité je taktéž aktivní zjišťování potřeb občanů,
např. formou dotazníků, pravidelných návštěv zástupců obce v jednotlivých místních částech,
např. i při výjezdních zasedáních zastupitelstva městyse v jednotlivých místních částech.
Důležitá rozhodnutí a velké plánované investice chceme předem projednat s občany.
Závěrem bychom Vás chtěli vyzvat, abyste si ve dnech 5. a 6. října udělali čas a přišli vybrat
svoje zástupce pro další čtyři nadcházející roky.
Dobře si rozmyslete, komu z kandidátů dáte svoji důvěru. Vzpomeňte si, koho jste podpořili
při minulých volbách a zda ten splnil Vaše očekávání.
Nebyl to náhodou někdo z těch, kdo po volbách zcela neuváženě a lehkomyslně odstoupil,
čímž dal najevo, že si podpory vyjádřené svými voliči vlastně vůbec neváží, a současně
dopustil, aby obec po 4 roky řídil úplně někdo jiný?
Nebo nebyl to snad někdo, kdo v průběhu výkonu své funkce neučinil téměř nic a až teprve
těsně před volbami se snažil zalíbit svým voličům některými nepřehlédnutelnými a mnohdy
zbytečně drahými akcemi?
Nebuďme k dalšímu vývoji naší obce lhostejní. Uvědomme si, že obec je územním
samosprávným společenstvím občanů. Obec má pečovat o všestranný rozvoj svého území a
o potřeby svých občanů a při plnění svých úkolů má chránit též veřejný zájem. A právě toto
vše je naším cílem.

Martina Zemanová
a kandidáti Společně pro Novorychnovsko
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3. NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
na mé otázky odpovídá IVA REICHOVÁ
1) Proč jste se rozhodl/a kandidovat?
Právě končí naše čtyřleté volební období, které bylo výjimečné tím, že z 11 zvolených zastupitelů
nás zbylo 6. Za tuto dobu jsme zvládli i v těch šesti udělat spoustu věcí, ale ne všechny, které jsme
plánovali a chtěli. Někdy jsme zjistili, že naše představy jsou prostě mimo, nebo jsou mnohem
náročnější na to je udělat, nebo raději uděláme něco jiného, když je na to dotace. A když už se v tom
všem zorientujete, získáte zkušenosti i kontakty, myslíte, že už máte nějaký směr, tak se může změnit
zákon, stane se něco, s čím jste nepočítali (např. sucho). A najednou je tu konec volebního období.
Kandiduji právě proto, že už jsme se já i ostatní zastupitelé rozjeli, že máme rozdělané velké projekty,
že jsme se spoustu věcí naučili a stále máme co nabídnout a chceme pokračovat dál. Tímto zároveň
odpovídám na poslední otázku.
2) Co se Vám ve vaší obci líbí a proč?
Jsme pěkná obec s malebnou okolní krajinou. Máme u nás prakticky vše, co potřebujeme. Máme
krásnou opravenou školu, stavíme novou školku, máme vlastní kvalitní vodu, poměrně slušný
sportovní areál, naprosto luxusní sportovní halu, začínáme budovat nové školní hřiště, máme zde
obvodního lékaře, obchody, restauraci, vlastní farnost, slušné letní koupání… Každá z našich vesniček
má své zázemí pro místní spolky i kulturní zařízení…V létě můžeme chodit na túry a jezdit na kole,
v zimě lyžovat. Lesy máme prakticky za humny. V naší obci se mi prostě líbí, proto tady žiju, mám to
tady ráda.
3) Co se Vám naopak nelíbí a proč?
Máme toho tolik a máme se tak „dobře“, že často řešíme nepodstatné věci, upínáme se na
malichernosti a důležité přehlížíme. Máme tolik majetku, že při dobré vůli, bez systematické
strategie, nelze veškerou dlouhodobou údržbu financovat tak, jak bychom všichni chtěli – levně,
rychle, kvalitně. Zapomínáme, kolik úsilí a peněz tohle vše stálo. Zkrátka mi připadá, že si nevážíme
toho, co máme, a chceme stále víc a víc. Nelíbí se mi, že tu nezůstávají mladí lidé a odcházejí do měst.
Nelíbí se mi, že se z venkova stává spíše rekreační oblast než místo k trvalému žití. Hlavně se mi nelíbí
přístup státu k malým obcím. Dále se mi nelíbí to, že lidé neumí nebo nechtějí své názory projevit
veřejně. Účast na veřejných zasedáních je opravdu mizerná. Naopak, když se zasedání ukončí, jdeme
hned o patro níž do hospody a debatujeme a máme na všechno rychlé a spolehlivé řešení.
4) Víte, co nejvíc vadí obyvatelům obce?
Je to různé, žije nás tady 1000 trvale a k tomu rekreanti, chalupáři, chataři, turisté.. Každý
máme své problémy a své priority. Jednomu vadí špatně posekaná tráva, druhému nepořádek
v kontejneru, dalšímu špatná otevírací doba v hospodě, někomu vysoké daně, někdo chce více světla
v noci, jiný ztišit rozhlas, další řeší vodu na koupališti atd. Řeženčické nejvíce zajímá vodovod,
Čejkovské naopak silnice do Lešova, Sázaváci potřebují opravit chodníky, Chaloupečtí cesty a
srážkovou vodu, Rychnovští to vše dohromady a mnoho dalšího. Snažíme se, aby těch věcí, co vadí,
bylo co nejméně.
Krásným příkladem je sečení trávy, kdy jeden tvrdí, jak je nutné trávu posekat a druhý kroutí hlavou,
proč se seče tak malá tráva. Není v silách žádného politika, aby byli všichni šťastní a spokojení a nic
nikomu nevadilo. Navíc člověk je tvor věčně nespokojený a stále něco řešící. Co bychom si před 10ti
lety říkali např. o té trávě? Řešil někdo bioodpady? Dnes naopak neřešíme nic jiného, než problémy
s tím, kam s trávou. Když se jeden problém vyřeší, nestane se, aby nebyl zase nějaký nový další, který
nebyl předtím vidět.
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5) Jak by podle Vás měla obec vypadat za 10 let?
Budu ráda, když naše obec bude vypadat stejně jako dnes a nebude vymírat. Lidé tu budou rádi
žít po celý rok a nebudou hledat štěstí jinde. Bude fungovat školka, školka, hala, živnostníci, obchody,
řemeslníci, lékaři, restaurace, hospoda, hasiči, sportovci, včelaři, myslivci. Obce bude prostě živá, lidé
se budou rádi scházet, diskutovat, mluvit spolu, řešit starosti všedního dne v pohodě bez stresu a
nebudou naštvaní.
6) Jaké vaše zkušenosti by obci mohly prospět?
Prospět by mohly všechny zkušenosti nabyté za mého dosavadního starostování.
7) Na co byste se jako člen/ka zastupitelstva chtěl/a zaměřit?
Já stoprocentně na vodu. Můžeme tu budovat, co chceme, třeba paláce ze zlata, ale bez
dostatku kvalitní pitné vody to bude k ničemu. Voda je základ života a zároveň celostátní problém,
který nejde řešit okamžitě a hned. Celý stát musí dohnat ztracená desetiletí. Jsem ráda, že s vodou
nemáme takové problémy jako obce na Moravě.

3. NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom se představili jako jednotlivci pod společnou kandidátkou „NEZÁVISLÍ
KANDIDÁTI“, jejíž jádro tvoří 4 stávající zastupitelé městyse. Máme za sebou čtyřleté volební
období. Ne vše se nám povedlo zrealizovat, ale pár věcí jsme udělali. Například jsme započali
výstavbu dlouho diskutované mateřské školky, dokončili rekonstrukci sportovní haly,
povedlo se obnovit fungování SPOZ a třeba i opravit obecní dvůr na městečku a
zrekonstruovat veřejné osvětlení ve vesničkách,… Získali jsme spoustu zkušeností, a proto
máme zájem se i nadále aktivně podílet na dalším chodu a budování naší obce, včetně všech
místních částí a ucházet se o vaši důvěru:
Iva Reichová, 49 let, v Novém Rychnově žiji od r.1977, státní zaměstnanec, současná
starostka městyse, členka SPOZ, nejsem členkou žádného spolku ani sdružení
Jiří Holan, Nový Rychnov, 36 let, vedoucí provozu DUP Nový Rychnov, současný zastupitel,
aktivní člen TJ START Nový Rychnov
Vlastimil Florian, rodák z Čejkova, 45 let, státní zaměstnanec, současný zastupitel, nejsem
členem žádného spolku ani sdružení
Ondřej Kratochvíl, rodák z Nového Rychnova, 29 let, ředitel provozu, současný zastupitel,
aktivní člen TJ START Nový Rychnov
Václav Kos, Sítiny, 36 let, soukromý podnikatel v oboru arboristika a management zvláště
chráněných územích, člen spolku ZO ČSOP SEV Mravenec
Klára Martincová, Nový Rychnov, 35 let, státní zaměstnanec, v současné době na rodičovské
dovolené, asistentka pedagoga na ZŠ Nový Rychnov, aktivní členka SDH Nový Rychnov
Roman Popek, Nový Rychnov, 33 let, soukromý podnikatel a zemědělec, člen Českého svazu
včelařů
Pavel Vlk, Nový Rychnov, 40 let, programátor MODYNAS Jihlava, aktivní člen TJ START Nový
Rychnov
Julie Zemanová, Nový Rychnov, 44 let, úředník ve výrobě Spojené kartáčovny Pelhřimov,
členka SPOZ, aktivní členka TJ START Nový Rychnov
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3. NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Náš VOLEBNÍ PROGRAM:
1. PITNÁ VODA
Prvořadým bodem našeho programu je zabezpečit pro naše občany dostatek kvalitní pitné vody.
Stabilizovat a opravit stávající a vybudovat nové rezervní zdroje pitné vody. Začít systematickou
a postupnou rekonstrukci všech vodovodů a kanalizací. Je třeba plánovat i realizovat oddělenou
kanalizaci povrchových (balastních) vod. Postupně opravit čistírnu odpadních vod v Novém
Rychnově i zemní filtr v Sázavě. Na tyto práce následně navazuje i oprava komunikací.
2. MATEŘSKÁ ŠKOLA
Dokončení výstavby nové mateřské školy a její uvedení do provozu. Většina dětí ze školky
přechází do místní základní školy.
3. SPORTOVNÍ AREÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Dokončení nového sportovního areálu základní školy a úspěšné čerpání již přiznané dotace.
Sportovní areál bude mít široké využití a bude sloužit nejenom školám, ale i spolkům a jiným
uživatelům.
4. STAVEBNÍ PARCELY
Budeme pokračovat v naplňování územního plánu. Navážeme na výkup pozemků, a po
plánovaném přeložení VN, dokončíme výstavbu nových stavebních pozemků.
5. OBECNÍ MAJETEK
Zaměříme se na údržbu, opravy a rekonstrukce obecních budov a infrastruktury. Je potřeba
nejen investovat do nových projektů, ale postarat se i o stávající majetek.
6. KOMUNIKACE S OBČANY
Chceme zlepšit informovanost občanů o zásadních projektech obce s možností veřejné diskuze.
Například udělat veřejné zastupitelstvo pouze na konkrétní téma (např. svoz komunálního
odpadu).
7. VEŘEJNÁ ZELEŇ A VZHLED OBCÍ
Zaměříme se na úpravu vzhledu obcí, veřejných prostranství a veřejné zeleně.
8. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Myslíme, že původní záměr, vybudovat dětské hřiště v Novém Rychnově ve sportovním areálu,
aby se děti „nakazily“ sportem, nevyšel. Chceme vybrat nové, lépe přístupné a hlavně
prostornější místo pro výstavbu nového dětského hřiště.
9. MÍSTNÍ SPOLKY
Budeme pokračovat ve stávající podpoře místních aktivních spolků. Myslíme, že příspěvek na
činnost spolků se osvědčil, a že kulturních akcí pro děti i širokou veřejnost přibylo.
Vše je pouze o penězích. Plnění našeho volebního programu souvisí s ekonomickou situací
městyse a s našimi finančními možnostmi. Chceme zachovat vyrovnaný rozpočet.
Všechna naše rozhodnutí chceme pečlivě zvažovat a vždy rozhodovat ve prospěch městyse a
jeho občanů. Jsme si vědomi zodpovědnosti vůči voličům. Pokud dostaneme vaši důvěru, byť i
jako jednotlivci, zachováme se poctivě a nebudeme odstupovat ani přenechávat hlasy.
Díky volbám máme příležitost rozhodnout, jak dobře se nám tady bude žít, jaké priority a
zástupce si zvolíme.

Za nezávislé kandidáty, s úctou Iva Reichová
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③ - Základní škola
Prázdniny utekly jak voda a je tu nový školní rok. V červnu se zavřely dveře školy a žáci si
užívali slunečné prázdniny. Ti, kteří šli okolo budovy školy, si všimli, že se ve škole nezahálí. V budově
byl stavební ruch a to jak v prostorách cvičné kuchyně a dílen, kde se zařizovaly nové prostory pro
mateřskou školku, tak i v budově základní školy. Proběhla rekonstrukce chlapeckých toalet, které již
několik let nevyhovovaly. Při rekonstrukci bylo zjištěno, že rozvod vody v budově školy je velmi
špatný a v budoucích letech budou zapotřebí postupné instalatérské práce v celém objektu. Dále
proběhly drobné opravy, tak aby se v září mohli přivítat žáci.
Na konci školního roku 2017/2018 opustilo základní školu 11 žáků 9. třídy, kteří v září
nastoupili na střední školy. Přejeme všem mnoho úspěchů a nová přátelství. V září do 1. třídy ZŠ Nový
Rychnov nastoupilo 15 žáků, které první den přivítali kamarádi z 9. třídy, se kterými se skamarádili již
v minulém školním roce. Ve třídě na ně čekala paní třídní učitelka a návštěva vedení školy. Dále pak
paní starostka I. Reichová z Nového Rychnova a Š. Šteflová z Rohozné, pan F. Venkrbec za obec
Rohozná, paní ředitelka M. Somrová z mateřské školy a paní J. Hernová za školskou radu. Všem
žákům 1. třídy bylo popřáno, ať se jim ve škole líbí a mají hodně jedniček.
Základní školu Nový Rychnov ve školním roce 2018/2019 navštěvuje 129 žáků, což je nárůst
oproti loňskému školnímu roku o 6 žáků. V letošním školním roce bude probíhat spousta zajímavých
akcí a projektů a tím navážeme na loňský školní rok, který byl velmi úspěšný.
Všichni žáci a rodiče byli seznámeni s omezeními v okolí školy v důsledku stavby nové
mateřské školy. Proto všechny prosíme, aby byli ohleduplní a trpěliví, nevjížděli do prostoru zákazu
vjezdu a tím neohrožovali sami sebe a ostatní.
Děkujeme
Zdroj: Ivana Vlasáková

Učitelský sbor ve školním roce 2018/2019
1. třída
Mgr. Michaela Martínková
2. třída
Mgr. Dagmar Pohanová
Mgr. Monika Parkanová
3. třída
Mgr. Martina Hlaváčková
4. třída
Mgr. Aneta Peltánová
5. třída
Mgr. Veronika Vítková
6. třída
Mgr. Barbora Chaloupková
7. třída
Mgr. Stanislav Pohan
8. třída
Mgr. Radka Pohanová
9. třída
Mgr. Marcela Šimanová
ředitel školy
Mgr. Vladimír Srb
zástupce ředitele školy
Ivana Vlasáková – vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
vedoucí vychovatelka ŠD
Dana Dvořáková
asistentka pedagoga
Lenka Vrátilová
asistentka pedagoga
Bc. Kateřina Coufalová
asistentka pedagoga
Bc. Klára Martincová Dis.
Bližší informace o termínech budou vyvěšeny na plakátech nebo na stránkách školy:
www.zsnovyrychnov.webnode.cz
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Mateřská škola
V letošním
roce
čekala
zaměstnance i děti naší školky velká
změna. Stará školka je zbourána a my
jsme
nastěhovaní
v náhradních
prostorách, které nám poskytla místní
základní škola.
Stavební
firma
Status
předělala prostory dílny, cvičné
kuchyně a družiny a tak vznikla
provizorní mateřská škola, ve které
bychom měli být 1rok. Třída Hvězdiček
je situována v přízemí, třída Sluníček
v 1. patře.
Hned na začátku druhého pracovního týdne měsíce září byla svolána informativní schůzka pro
rodiče. Rodiče se seznámili se školním, provozním a stravovacím řádem, dozvěděli se důležité změny,
např. změnu adresy, telefonního čísla apod., jaké plánujeme akce pro tento školní rok a jaká
vyšetření budou rodičům nabídnuta (logopedické, oční screening apod.)
A jaké akce plánujeme? Divadlo Rózy Blechové přijede dětem zahrát příběh o holčičce Lindě,
která nastupuje do školky „Linda a její svět“, další ze sérií muzikoterapií, kde se děti seznamují
s netradičními hudebními nástroji, na které si mohou i zahrát a tanečně improvizují. A tradičně v čase
předvánočním nás čeká tvoření s rodiči, společné rozsvícení vánočního stromu a nadílka od Ježíška.
Na jaro příštího roku chystáme projekt „Jozífek jde koledovat“, který naváže na dva předchozí
projekty „Staročeské vánoce“ a „Křemešník vypravuje“ a bude se dotýkat prožívání času
velikonočního našich babiček a prababiček.

Všem rodičům a dětem přejeme příjemný školní rok, děkujeme za vstřícnost
a těšíme se na další spolupráci.
Zdroj: Monika Vašková
Nová telefonní čísla:

SLUNÍČKA: 565 392 384, HVĚZDIČKY: 561 110 015
kancelář paní ředitelky: 734 574 451

________________________________________________
④- Kulturní kalendář
Léto jsme zahájili vesele a s elánem. Ještě před začátkem prázdnin zorganizovala
rodina Karpíškova v obecní restauraci akci s názvem „Jamování s OTISKem“ + dětské hraní.
Jak je již z názvu patrné, celou akci provázela živá hudba kapely OTISK a kromě občerstvení
(grilování masa) byla pro děti připravena možnost zábavného vyžití a malování křídou na
silnici.
30.6. uspořádala TJ Start N. Rychnov ve spolupráci s SDH N. Rychnov akci Táto,
mámo, sportuj s námi s podtitulem „Jedeme na Hawaii“. Děti si užily sportovní odpoledne při
plnění připravených úkolů a za to byly odměněny sladkou svačinkou a buřtíkem. Kromě
sportovních soutěží byla pro děti připravena také výroba zbraní a ozdob, paintball a „pěna“.
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Další, zcela určitě vydařenou akcí byla Neckyáda v Řeženčicích. Osobně jsem byl tou
dobou na dovolené a nemohl se zúčastnit, ale naštěstí se mi ozval pan Vladimír Bartoš a jeho
příspěvek je vyčerpávající, proto si dovolím ho zde uveřejnit. Tímto bych mu chtěl ještě
jednou poděkovat za spolupráci.
Zdroj: Vladimír Bartoš – Veselí nad Lužnicí:

21. července jsme s rodinou strávili báječné odpoledne v Řeženčicích u rybníka na
návsi. Místní obyvatelé tam totiž uspořádali už 17. Neckyádu! Můj syn nedal jinak a musel
jsem s ním soutěžit v přejezdu úzké lávky s kotoučem se šmajdavým kolem, v koulení sudu
po lávce, v závodech přes rybník na
vorech, chůzi mezi lany a dalších
soubojích. Pády do vody byly díky
nádhernému počasí vítány. Ve stáncích
kolem rybníka nabízeli řeženčičtí točené
pivo, limo, klobásy, párky v rohlíku,
cukrovou vatu a byla k mání i kosmetika
a k vidění umělecký kovář při práci. Malé
děti soutěžily ve střelbě lukem, házely
míčky, kroužky, dováděly ve skákacím
hradě, a dokonce stříkaly z hasičské
stříkačky.
Díky všem, kdo akci připravovali, zejména pak vodnickému páru Pavlíně a Radku
Soukupovým, který celou akci moderoval.
Rychnovská pouť je vždy plánována na víkend po Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie
(15.8.). Letošní pouť se mohla pochlubit i některými novými atrakcemi, a tak si všechny děti
užily plno radovánek a pouťové zábavy. K tomuto svátku patří samozřejmě také návštěvy
příbuzných a známých, kteří se sjedou ze širokého okolí. Je hezké se s nimi potkat, navzájem
se pozdravit a prohodit pár slov. Osobně mám podobné akce moc rád. V sobotu byla
v obecní restauraci pouťová zábava, kterou provázela skupina PRESTON. Druhý den
uspořádal oddíl kopané pouťovou diskotéku.
Další příležitostí, kdy bylo
možné se potkat se známými a
kamarády, nám připravila Pavlína
Parkanová, která na 1. září
zorganizovala Letní kino. Ač bylo
celé léto horké a naříkali jsme na
nedostatek dešťů, tak zrovna tento
den celý propršel. Využila se tedy
náhradní varianta a letní promítání
filmu „Bajkeři“ se přesunulo do
sportovní haly. Přišlo přibližně 120
diváků, pro které byly připravené
grilované klobásy, párky v rohlíku a nesměl chybět ani popcorn. Při odchodu si všichni
zúčastnění povedenou akci moc chválili.
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8. září se v obecní restauraci konala zábava k příležitosti ukončení letních prázdnin.
Hrála kapela WAJT a v nabídce byly připraveny oblíbené drinky za zvýhodněné akční ceny.
I v následujícím výhledu Kulturního kalendáře je spousta zajímavých akcí. Proto mě
trochu mrzí, když zaslechnu, že někteří místní bručouni si neustále stěžují, že se tady „nic
neděje“. Přitom stačí si vybrat a zajít občas mezi lidi. 
A kdo by se chtěl raději nudit sám doma, mám tu pro něj jednoduchou křížovku.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1. Bílý brodivý pták
2. Kyselý a žlutý plod.
3. Anglicky rychle, honem...
4. Obilí (vyrábí se z něj také mouka a chléb)
5. Nejtěžší had světa
6. Školní předmět v laboratořích
7. Domestikovaný lichokopytník
8. Slovní výraz pro písmeno "y"
9. Povrchový důl
10. Násep
11. Obuv do deště
12. Materiál získaný odřezáním kůry dubu korkového
13. Místo, kde se vaří, nebo se připravují jídla
14. Pokrývka hlavy
15. Pozdrav
16. Německy "mladý"
17. Stavba sloužící k modlitbám
18. Dopravní prostředek využívající koleje

Datum konání

Název akce

Místo konání

Organizátor

28. 09. 2018

3. ročník Opékání brambor v Sázavě

SDH Sázava

13. 10. 2018

Vinobraní v Sázavě

Hostinec U Zmátlů, Sázava

SDH Sázava

20. 10. 2018 14:00 hod

Podzimní a dušičková výroba dekorací

Obecní Restaurace NR

Šikulky Nový Rychnov

27. 10. 2018

100. výročí založení ČSR

03. 11. 2018

Halloween

24.11.2018 14:00 hod

Adventní dekorace + výroba ván. dárků Obecní Restaurace NR

11. 11. 2018

Příjezd Sv. Martina

02. 12. 2018

Rozsvěcení adventního stromu v Sázavě před bývalou školou v Sázavě

SDH Sázava

02. 12. 2018

Rozsvěcení stromu v NR

kostel v Novém Rychnově

Městys Nový Rychnov

26. 12. 2018

Fotbalový vánoční turnaj

sportovní hala v NR

TJ START Nový Rychnov

31. 12. 2018

Silvestr

Městys Nový Rychnov
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Šikulky Nový Rychnov

⑤ - SPOZ – Sbor pro občanské záležitosti

Blahopřání jubilantům
Během těchto posledních měsíců oslavili své krásné životní jubileum tito naši spoluobčané:

70 let:

Miloš Šťásek, Nový Rychnov

80 let:

Marie Rohovcová, Nový Rychnov

85 let:

Marie Kratochvílová, Nový Rychnov
Alžběta Svobodová, Nový Rychnov

Přejeme Vám hodně zdraví a štěstí

Vítání nových občánků
Dne 29.9.2018 se koná v zasedací místnosti našeho městyse vítání nových občánků.
Tentokrát přivítáme celkem 9 dětiček.

Na závěr
Chtěla bych Vám všem ještě připomenout, že tento rok slaví náš stát 100. výročí
založení. I my si chceme připomenout tento významný den, a proto připravujeme na
27.10.2018 u nás v Novém Rychnově oslavu. Akce začne od
14:00 položením věnce k pomníku, zazní hymna, připomeneme
T.G. Masaryka, vystoupí děti z MŠ a ZŠ, a také přivítáme
folklórní soubor z Jihlavy Dřeváček, který nám přijede
zatancovat. Čeká na Vás také symbolické tradiční české
občerstvení. Doufáme, že nám počasí bude přát a strávíme
spolu příjemné, a toho dne důstojné odpoledne. Všechny Vás
tímto zveme a těšíme se na Vás.
Zdroj: Jana Kloudová
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⑥ - Sport
Fotbal Nový Rychnov „A“ mužstvo muži - I.B třída skupina A
kolo
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.

Datum
So 11.8.2018
Ne 19.8.2018
Ne 26.8.2018
Ne 2.9.2018
Ne 9.9.2018
Ne 16.9.2018
So 22.9.2018
So 29.9.2018
Ne 7.10.2018
So 13.10.2018
Ne 21.10.2018
Ne 28.10.2018
So 3.11.2018

Domácí

15:00
16:30
16:30
15:30
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
15:00
14:30
14:30
14:30

Havl. Borová
Nový Rychnov „A“
Nový Rychnov „A“
Šmolovy
Nový Rychnov „A“
Lípa
Nový Rychnov „A“
Havlíčkův Brod „C“
Nový Rychnov „A“
Nový Rychnov „A“
Nový Rychnov „A“
Rozsochatec
Nový Rychnov „A“

Hosté

výsledek

Nový Rychnov „A“
Habry
Lučice
Nový Rychnov „A“
Černíč
Nový Rychnov „A“
Antonínův Důl
Nový Rychnov „A“
Ždírec nad Doubravou „B“
Pohled
Chotěboř „B
Nový Rychnov „A“
Tis

0:2
5:1
5:2
1:2
2:4
1:0
:
:
:
:
:
:
:

Fotbal Nový Rychnov „B“ mužstvo – okresní přebor III. Třída
kolo Datum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

So 18.8.2018
So 25.8.2018
So 1.9.2018
So 8.9.2018
So 15.9.2018
Ne 23.9.2018
Ne 30.9.2018
So 6.10.2018
Ne 14.10.2018
So 20.10.2018
So 27.10.2018

16:30
16:30
15:00
16:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
14:30
14:30

Domácí

Hosté

Humpolec
Černovice „B“
Nový Rychnov „B“
Počátky
Nový Rychnov „B“
Božejov
Nový Rychnov „B“
Horní Ves
Nový Rychnov „B“
Hořepník
Nový Rychnov „B“

Nový Rychnov „B“
Nový Rychnov „B“
Žirov
Nový Rychnov „B“
Senožaty
Nový Rychnov „B“
Želiv
Nový Rychnov „B“
Košetice „B“
Nový Rychnov „B“
Budíkov

výsledek
3:2
1:7
2:1
1:4
10:0
:
:
:
:
:
:

Mladší přípravka skupina B
kolo
1.
turnaj Košetice
2.
turnaj Hořepník
3.
turnaj N. Rychnov

datum
So 8.9.2018 10:00
Ne 23.9.2018 13:00
Ne 7.10.2018 10:00

domácí
Sokol Košetice
TJ Hořepník
TJ Hořepník
N. Rychnov / Vyskytná
N. Rychnov / Vyskytná
N. Rychnov / Vyskytná

hosté
N. Rychnov / Vyskytná
N. Rychnov / Vyskytná
N. Rychnov / Vyskytná
Sokol Košetice
Sokol Košetice
Sokol Hořepník

výsledek
:
:
:
:
:
:

Starší přípravka skupina B
kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

datum
Ne 2.9.2018 10:00
St 5.9.2018 10:00

domácí
N. Rychnov / Vyskytná
Žirov

hosté
Košetice
N .Rychnov / Vyskytná

Ne 23.9.2018 10:00
Čt 27.9.2018 17:00
Ne 7.10.2018 10:00
Ne 14.10.2018 10:00
Ne 21.10.2018 10:00
Pá 16.10.2018 17:00

N. Rychnov / Vyskytná
FK Pelhřimov C
N. Rychnov / Vyskytná
Speřice/A.F.C
N. Rychnov / Vyskytná
Červená Řečice

FK Pelhřimov B
N. Rychnov / Vyskytná
Horní Cerekev
N. Rychnov / Vyskytná
Božejov
N. Rychnov / Vyskytná
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výsledek
2:3
:
:
:
:
:
:
:
:

Přes léto se pokračovalo na výstavbě nového
volejbalového plážového hřiště. Městys Nový
Rychnov již dříve uvolnil ze svého rozpočtu 200.000,Kč. Ukázalo se, že původní písek ze školního hřiště
bude dostačující a nebude se muset platit za nákup a
dopravu nového, takže se ušetří spousta financí.
Naskytla se tedy možnost, že by se uvolněné peníze
použily na nákup a zřízení nových šaten, sprch a
toalet, které by se umístily v blízkosti tohoto hřiště.
Bylo osloveno několik výrobců hotových vybavených
buněk a v případě, že se naskytne výhodná nabídka,
bude zastupitelstvo projednávat její nákup. Volejbalisté dále zajišťují práce na realizaci tohoto
projektu a musím říct, že i přes nepříjemná letní horka jim jde práce dobře od ruky. Zanedlouho se
tedy můžeme těšit na pěkné plážové pískové hřiště, které zase pozdvihne kulturní vyžití v naší obci.

OFS Pelhřimov
Cena předsedy OFS PE 2018 do Nového Rychnova

Josef Chlebeček:

člen TJ Start Nový Rychnov, narozen 6.1.1956

Josef Chlebeček je dlouholetý hráč TJ Start, který hrál fotbal na všech postech. Začínal
v roce 1977 a svoji aktivní kariéru ukončil v roce 1988. Poté se věnoval funkcionářské
činnosti, kde jeho doménou byla nástěnka fotbalového klubu a také poskytoval informace
pro sportovní tisk. Již dlouhá léta pomáhá fotbalovému klubu ve funkci hlavního pořadatele
při halových turnajích mládeže, kde vypomáhá s organizací a je na něj vždy spolehnutí. Stal se
dlouholetou funkční duší novorychnovského fotbalu.
Zdroj: Milan Reich

V Pelhřimově dne 13.7.2018 věnoval
předseda OFS Pelhřimov Josefu Chlebečkovi
skleněnou kopačku.
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⑦ - Sbor dobrovolných hasičů
Činnost jednotky SDH Nový Rychnov v létě 2018
Od počátku roku 2018 zasahovala jednotka SDH Nový Rychnov již u 35 zásahů.
Od července bylo nejvíce zásahů, tedy 14, na odstranění nebezpečného hmyzu, dále
jsme 3 krát proplachovali kanalizaci, jednou jsme oplachovali bahno z vozovky, jednou jsme
dováželi vodu a jednou jsme odstraňovali spadlý strom z vozovky. 4 krát jsme dováželi vodu
jako činnost mimo zásahy.
Během léta jsme zasahovali
13.7., 26. až 27.7. a 2.8. u požárů
lesa na různých místech na
Těšenovsku. U požáru lesa u
Branišova jsme zasahovali 31.7. a
dále jsme 13.9. večer likvidovali
požár odpadu na skládce v Novém
Rychnově. Zásah a dohled nad
požářištěm probíhal do ranních
hodin druhého dne, 16.9. jsme pak
znovu požářiště dohašovali.
27.7. jsme se zúčastnili spolu s jednotkami Čejkov, Řeženčice, Sázava a Rohozná
taktického cvičení v Kopaninách na požár lesa.
Naše nová vozidla cisterna Tatra a dopravní
automobil Iveco se účastnila v srpnu výstavy Pyrocar
v Přibyslavi, byla umístěna ve stánku firmy THT Polička,
která hradila náklady spojené s účastí.
Další výstava, které jsme se účastnili s cisternou
Tatra, byla ve Zbirohu a nesla název Zbirožské hasičské
Tatrování. O naši účast na akci požádalo Generální
ředitelství HZS ČR a naše Tatra si z akce odvezla titul 1.
vicemiss Tatra 2018 udělený odbornou porotou. Do
soutěže o nejkrásnější hasičskou Tatru se zapojily vozy,
které sjely z výrobní linky teprve letos, naopak nejstarší
účastnicí byla Tatra 111 z roku 1957. Kromě soutěže krásy
hasičských tatrovek se ve Zbirohu posedmé soutěžilo také
ve výměně předního kola na Tatře 815. Kolo váží 200kg a
dvoučlenná posádka má k dispozici pouze hydraulický
zvedák a klíč na to, aby ho vyměnila. Zvednout 12ti tunové
auto na zvedáku, odšroubovat 10 matic, vyměnit kolo a zpět našroubovat a utáhnout matice
zvládnou nejlepší dvoučlenné týmy za méně než 5 minut.

Zdroj: Ing. Milan Vopálenský
velitel jednotky
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⑧- Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
Končí další volební období, pro někoho dlouhé čtyři roky, ale mě připadá, že to uteklo jako voda.
Na počátku bylo mnoho slibů, předsevzetí, nadšení a iluzí. Snažili jsme se vypořádat se vším, co
nás za ty roky ve funkci zastupitelů potkalo. Dovolte mi, prosím, malou a krátkou rekapitulaci
toho, co se povedlo, aniž bychom městys zadlužili:
- Opravy komunikací: hlavní komunikace z Čejkova na Lešov, cesta k základní škole a pod
Koubkovnou, hlavní komunikace na Rohoznou, cesta v Chaloupkách
- Vodovody a kanalizace: každoroční nutné opravy, rekonstrukce pod opravovanou
komunikací na Rohoznou, rekonstrukce studní v Řeženčicích a přečerpávací stanice
v Sázavě
- Veřejné osvětlení: kompletní výměna za nová LED svítidla v místních částech a větší části
Nového Rychnova
- Příspěvky místní farnosti na opravy kostela v Novém Rychnově
- Dokončení rekonstrukce sportovní haly a pořízení nového vybavení do ní
- Rekonstrukce bytového fondu
- Vybavení místní pracovní čety: druhý traktor, sekací traktor, nosič kontejnerů, sypač
zimního posypu, sněhová radlice, křovinořezy, motorová pila, svářečka
- Odpady: nové kontejnery u hřbitova (změna systému svozu velkoobjemových odpadů),
přikoupení dalších kontejnerů na tříděný odpad, odpadkové koše
- Odbahnění rybníků v Čejkově a Řeženčicích
- Nová mateřská školka (projektová dokumentace, stavební povolení, výběr dodavatele,
žádost o dotaci)
- Základní škola: konvektomat do školní jídelny, rekonstrukce chlapeckých WC,
rekonstrukce vody a odpadů ve školní jídelně, rekonstrukce provizorních prostor pro MŠ,
nové vstupní schodiště
- Opravy koupaliště a kabin na koupališti
- Výjezdové jednotky hasičů: nové hadice pro jednotky v místních částech, nová hasičská
cisterna, přenosná motorová stříkačka, dopravní automobil s vybavením pro jednotku
v Novém Rychnově
- Opravy restaurace při změnách nájemců
- Zlepšení stavu Koubkovny
- Hasičská zbrojnice Nový Rychnov: rozšíření komunikace, nová vrata, přístřešek,
elektroinstalace
- Rekonstrukce dvora u radnice
- Dokončení a vybavení společenského domu v Čejkově
- Oprava autobusové čekárny v Sázavě, oprava hráze koupaliště v Sázavě
- Obnovení zvonění v kapličkách v Sázavě a Čejkově
- Oprava elektroinstalace v kotelně a pořízení nového kotle na zámku
- Výkup pozemků pro budoucí zástavbu
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Toto je částečný výčet toho, co vše se povedlo. K tomu je ovšem nutno přičíst, že součástí celého
fungování jsou i lidé samotní: zaměstnanci, dodavatelé, místní živnostníci. Změnili jsme systém sečení
veřejných ploch, sečeme si sami. Také si sami zajišťujeme zimní údržbu komunikací. Podařilo se
obnovit práci Sboru pro občanské záležitosti, nastartovat pořádání kulturních akcí spolky i samotnými
občany. Zavedli jsme pravidelnou finanční podporu místním spolkům.
Nic z tohoto by však nemohlo fungovat, pokud by u všeho nebyli ti správní a šikovní lidé. Bez lidí
to zkrátka nejde, ať jsou to zaměstnanci městyse, zastupitelé, ředitelé škol, učitelé, zástupci a členové
spolků, živnostníci, podnikatelé a mnoho dalších. Zvláštní díky patří těm, kteří obětují svůj volný čas
pro to, aby se nám tady žilo dobře a mnoho věcí, které máme, jsme mohli považovat za
samozřejmost.
Je spoustu i toho, co se nepodařilo, nebo spíše nestihlo. Čtyři roky jsou poměrně krátká doba na
to, abychom mohli vyřešit všechna bolavá místa, všechno to, co nás trápí. Ono totiž bude vždy co
řešit. Jakmile vyřešíme jedno, začneme řešit druhé a mezitím již víme o třetím atd. atd. Opravdu velký
dluh máme v obnově a budování zdrojů vody a kanalizací a s tím související stavy cest. Veškeré
investice do budování i obnovy vodních zdrojů dnes úzce souvisí například s majetkoprávním
vypořádáním, s vybudováním přístupových cest, atd… Dále máme co dohánět i na vylepšení
celkového vzhledu a úpravy zeleně všech našich obcí. A takto bychom mohli pokračovat. Nápadů je
mnoho a stále je co vylepšovat.
A teď trochu toho aktuálního z dění v obci. Jistě si každý všiml, že něco Rychnovu schází! Jedna
stará dosluhující budova je již minulostí – mateřská škola. Na staveniště je sice vstup zakázán, ale
určitě je i zdálky vidět, že práce běží slibně vpřed a podle plánu. Na místě je určitě poděkování všem
z mateřské i základní školy za hladký průběh stěhování. Zvláště děkuji také sportovcům a sázavským
hasičům, kteří se sami nabídli s pomocí. A v neposlední řadě dopředu děkuji rodičům našich dětí,
kteří byli nuceni během 8 dlouhých týdnů letních prázdnin řešit „co s dětmi“. Ono totiž dovolenou
nemůžete čerpat tak, jak potřebuje městys. Jsem za to všem vděčná. Jsem vděčná i za pochvaly
prostor ve škole, jeden rok to snad všichni sneseme a příští Vánoce už si ani nevzpomeneme, jak to
vlastně bylo. A to se ještě v říjnu rozběhnou práce na novém školním hřišti. Myslím, že Nový Rychnov
bude mít po letech naprosto špičkový areál: sportovní hala, školní hřiště, mateřská škola, základní
škola, školní jídelna. Jen dodělat školní pozemky a klubovnu.
Nelze vypsat vše, co mi leží na srdci. Tyto čtyři roky pro mne nebyla pouze práce, ale i pořádná
škola. Neměla jsem ani tušení, co vše obnáší fungování a správa obce. Vše se mění brutální rychlostí,
neustále se učíte nové věci a neustále jste ve střehu. To platí i pro každý článek celého týmu. Těžko se
to chápe, ale zkusit si to nakonec může každý. Je nutné pochopit, že obec je první na ráně za celý stát.
Určitě nikdo z vás nejde za svým hejtmanem, poslancem či dokonce prezidentem, kdy si zamane, ale
za starostou můžete kdykoli a řešit můžete cokoli. Kolikrát to ani řešení nemá, protože např. ta cesta
není obce, ale kraje nebo pozemek státu. O to víc se pak dělá práce, která není vidět a kolikrát není
ani jasný výsledek, o to víc každý úspěšně vyřešený případ potěší.
Jsem ráda, že občané mají možnost vybírat z tolika kandidátů do obecního zastupitelstva. Protože
již vím, co tato funkce obnáší, minimálně odpovědnost za svá rozhodnutí, vážím si i jich a jejich
odvahy o to víc. Možná to nevíte, ale zastupitelé jsou také postižitelní za svá špatná rozhodnutí. Jsou i
obce, které nemají finance na svůj rozvoj díky špatným rozhodnutím zastupitelů (např. Prameny)
nebo jsou obce, kde nikdo nechce nic dělat a hlavně nenést za nic odpovědnost.
Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat všem zastupitelům, zaměstnancům, sportovcům i
hasičům, děvčatům ze sboru, ředitelům a učitelům a vám všem ostatním a v nemalé řadě i mé rodině,
za obrovskou pomoc a podporu.

Děkuji, s úctou Iva Reichová
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⑨- Zasedání zastupitelstva
Stručný souhrn z 37. a 38. zasedání zastupitelstva
Bylo zamítnuto/zamítnuta:
---žádost Linky bezpečí o podporu ve výši 7 500,- Kč
na provoz linky bezpečí. Paní Marešová řekla, že by
Linku bezpečí podpořila alespoň 3 000,- Kč, kterážto
částka pro městys nic neznamená. K tomu se připojili
pan Benda a pan Florian. Uvedli, že ten kdo žádá, by
měl předložit hospodaření, nákladovou analýzu
případně sám přijet na osobní jednání. Papír v
elektronické podobě dokáže napsat každý. Pan Malát
uvedl, že městys v minulosti přispěl charitě, která se
poté přihlásila o mnohem větší další příspěvek. Raději by podporoval místní spolky.
---žádost Obce Dušejov o poskytnutí příspěvku na neinvestiční výdaje pro ZŠ a MŠ Nový Rychnov.
Obec Dušejov uvádí, že do jejich školy dochází 3 žáci z Nového Rychnova. Příspěvek chtějí alespoň ve
výši 7000,- Kč/dítě. Starostka uvedla, že městys NR plní zákonnou povinnost zajištění předškolní a
základní školní výchovy pro své občany a je na občanech, zda nabízené školy využívají nebo ne a
pokud ne, tak by si měli nést následky svého rozhodnutí. Městys provoz škol hradí ze svého rozpočtu
nemalými částkami a také zde chodí děti z jiných obcí, ovšem městys po žádné obci nic nechce.
---žádost Centra české historie o podporu akce „Den české historie“ v Křivsoudově ve výši 2000,-Kč.

Bylo schváleno/schválena:
---prodloužení nájemních smluv do 31. 12. 2018 na pronájem bytových jednotek v majetku městyse
nájemcům vyplývající z nájemní smlouvy k rozhodnému datu 30. 06. 2018. Nájemci, který nebude mít
veškeré závazky k tomuto datu uhrazeny, nebude nájemní smlouva prodloužena.
---žádost společnosti E. ON Česká republika a. s. o odkoupení části pozemku p. č. 965/17 v
Řeženčicích. Důvodem je přestavba stávající trafostanice na novou kioskovou trafostanici. Prodeje
části tohoto pozemku bude za min. kupní cenu 50,- Kč/m2 a úhradu všech nákladů souvisejících s
prodejem kupujícím.
---zpráva na hodnocení nabídek na veřejnou zakázku akce „Sportovní areál ZŠ Nový Rychnov a
uzavření smlouvy se společností Linhart spol. s r.o. Celková cena činí 4 915 758,- Kč. Jde o
rekonstrukci stávajícího hřiště, nově bude vybudována plocha víceúčelového hřiště o rozloze
22x42m, atletický ovál 150m, sektor pro skok daleký, vysoký a vrh koulí. Povrchy budou umělé
z polyuretanu a dlažba, také se vybudují 2 vsakovací jamky a oplocení celého areálu o výšce 4m.

23.6.2018

10.8.2018

25.8.2018

---podání žádosti na dotace při výstavbě MŠ. Jedná se o dotační titul vypsaný ministerstvem školství a
znamená, že se městys zavazuje financovat spoluúčast na akci ve výši 10 911 244,- Kč. Celkové
náklady na stavby byly vyčísleny na 36 370 812,- Kč
---záměr propachtování pozemku p.č. 11/1 (Lihovarský rybník) ve výši 5000,- kč/ha/rok
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---smlouva o spolupráci s Městem Pelhřimov o komunikace k areálu DDM v Chaloupkách. Stávající
cesta k areálu DDM je ve vlastnictví pana Jíry, který nehodlá přistoupit na prodej pozemku ani na
zpevnění cesty a proto bude obnovena původní zaniklá veřejně přístupná pozemní komunikace.
---návrhy smluv pro stavbu „Posílení tlaku a úprava vody ve vodovodu Řeženčice“. Jedná se o
propojení zdroje vody na vodojem a k tomu je nutné zřídit přečerpávací stanici a přepadové potrubí
zaústěné do rybníka, k této stanici bude také uloženo vedení elektrického kabelu. Jedná se celkem o
549m kabelu a 604m vodovodu. Vodojem je v dobrém stavu a při správné údržbě bude sloužit ještě
mnoho let. Rozpočet celé akce činí 980.000,- Kč a městys zvažuje také podání žádosti o dotaci.

Byla projednána:
---žádost TJ Start Nový Rychnov, z. s. o materiální podporu na výstavbu dřevěného přístřešku o
rozměru 12x8m na fotbalovém hřišti. Starostka uvedla, že vzhledem k představám fotbalistů o
velikosti budoucí pergoly je nutné předem domluvit se stavebním úřadem formu povolovacího řízení
a samozřejmě doložit projekt stavby. Stavba musí splňovat především bezpečnostní požadavky pro
pohyb veřejnosti.
---žádost TJ Start Nový Rychnov, z. s. o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 300.000,- Kč na
modernizaci zavlažování fotbalového hřiště. Žádost byla odložena.

Návrh rozpočtového opatření mimo jiné zahrnuje:
-navýšení příspěvku ZŠ Nový Rychnov ve výši 200 000,- Kč na opravu chlapeckých WC
-1. etapa změny č. 2 územního plánu – 48 400,- Kč.
-navýšení výdajů na opravu silnice Čejkov – Lešov – 400.000,- Kč
-navýšení výdajů na pohonné hmoty pro jSDHo Nový Rychnov 10.000,- Kč
-navýšení výdajů na dopravu dětí do ZŠ – 10.000,- Kč
-pořízení software a hardware pro zvýšení ochrany osobních údajů zpracovávaných elektronickými
systémy městyse – 35.000,- Kč

Interpelace a diskuze:
Paní Marešová se dotázala, zda je zajištěn stavební dozor na stavbě mateřské školy. Starostka
uvedla, že stavební dozor bude vykonávat Ing. Zadražil. Dále se paní Marešová dotázala, co se plánuje
udělat s květinami a keři, které rostou před mateřskou školou. Dále se paní Marešová dotázala, jak je
plánováno následné vybavení mateřské školy po dokončení stavby. Pan Malát uvedl, že je možné
znovupoužití veškerého mobiliáře. Paní Marešová řekla, že by se mělo udělat vybavení splňující
normy. Pan Malát sdělil, že to se již nyní používá, jinak by školka ani nemohla fungovat. Paní
Marešová řekla, že při případném pořizování nábytku a jiných věcí by měli být využiti místní
řemeslníci a podnikatelé.
Paní Bartáková se dotázala, zda již byly zdemolovány části stavby obsahující azbest a jakým
způsobem se postupovalo při jejich likvidaci. Starostka uvedla, že demolice je již u konce a byl použit
technologický postup odsouhlasený stavebním dozorem. Stavební práce běží podle časového
harmonogramu.
Paní Uhlířová se dotázala, zda bude opravována silnice v Novém Rychnově okolo DUP.
Starostka uvedla, že jde o krajskou komunikaci, jejíž oprava se plánuje, avšak městys nesouhlasí
s projektem z důvodu špatně řešeného svodu povrchových vod.
Pan Sekava se dotázal na možnost, zda by nešlo obecní bezdrátový rozhlas v Řeženčicích řešit
jiným způsobem než bezdrátově. Dle jeho názoru by se vše mohlo vyřešit jedním přijímačem a do
reproduktorů zvuk vést zase kabely, jak tomu bylo dříve. Starostka uvedla, že řešení bezdrátového
rozhlasu v místních částech je již dokončeno a předáno do užívání.
Pan Sekava se dotázal, zda po dokončení stavby „Posílení tlaku a úprava vody ve vodovodu
Řeženčice“ bude lepší tlak v síti. Starostka uvedla, že s tím je počítáno, proto jde o „posílení tlaku“.
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Paní Bartáková požádala o řešení předložené písemné stížnosti. Jedná se o podezření na
špatné hospodaření s odpadními vodami na jatkách pana Točíka, což se ovšem musí prokázat. Paní
Bartáková uvedla, že zcela jistě jde o vypouštění odpadů z jatek do potoka, který dále teče do
Městského rybníka. Starostka uvedla, že stížnost byla předána těsně před zasedáním a po
prostudování se jí bude zastupitelstvo zabývat. Na základě již dříve podaných ústních podnětů
oslovila pana Točíka i zástupce ZD Dušejov jako potencionální viníky situace a vyčká, zda domluva
přinese zlepšení.

Více čísel o hospodaření městyse i o plánovaném výhledu na další roky najdete na webových
stránkách www.novyrychnov.cz, kde také jsou všechny zápisy ze zasedání zastupitelstva městyse.
Pokud s něčím nesouhlasíte, nebo máte pocit, že byste k tomu chtěli říct své, tak určitě máte
příležitost svůj názor předložit přímo zastupitelům. Doporučuji osobně navštěvovat zasedání
zastupitelstva, které se koná každý měsíc. O jeho přesném datu se dočtete na úřední desce městyse.
Dále je tu možnost nechat si všechna vydaná oznámení anebo hlášení místního rozhlasu zasílat na
email. Stačí, když se přihlásíte k odběru na webu městyse.

__________________________________________________________________________________

Chtěl bych vás všechny poprosit, abyste tohoto Poutníka po přečtení vrátili zpět na
distribuční místa, aby se tak mohl dostat i k ostatním občanům. Pokud chcete mít doma svoji vlastní
kopii, tak ta je volně ke stažení na webových stránkách Městyse www.novyrychnov.cz v záložce
Zpravodaj.
Uvidíme, co nám přinesou volby a zda i nově sestavené zastupitelstvo bude mít zájem, abych
pokračoval v této práci a umožní mi vydávat další čísla Poutníka, nebo si na to určí někoho
povolanějšího. Snad si ode mě přečtete zase pár řádků za 3 až 4 měsíce.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám pomáhali při realizaci tohoto vydání:
Iva Reichová, Jana Kloudová, Jan Malát, Ing. Milan Vopálenský, Ivana Vlasáková, Marta Somrová,
Monika Vašková, Vladimír Bartoš, Milan Reich, Dana Hernová, Pavel Martínek, Ing. Martina
Zemanová Ph.D.

S přátelským pozdravem
Petr a Jitka Hernovi

31

