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Jak vypadá Ježíšek?

Zdobí také stromečky?

Opravdu má kožíšek?

Chodí nebo přiletí?

Kolik je mu asi let?

Čím se liší od dětí?

1, 2, 3, 4, 5 ?

Třeba podle svatozáře,

V čem roznáší dárečky?

proč se nikdy neukáže?

Tentokrát začneme úplně jinak...
Na Vánoce roku 2008 vzniklo po několikaleté odmlce první obnovené číslo našeho
POUTNÍKA. Ačkoliv se tato myšlenka zprvu nesetkala s úplným nadšením, po třech letech jsme
společně překonali porodní bolesti a dali vzniknout pravidelnému periodiku. Ony porodní bolesti
byly mnohdy opravdu krušné, ale přesto náš POUTNÍK zabojoval a znovu se stává součástí vašich
domácností. Mám z toho opravdovou radost a dobrý pocit u srdce.
Nutno přiznat, že není vždy dáno jen to, co je psáno. A spousta věcí není na první pohled
vidět. Za vznikem jednoho čísla se skrývá mnoho práce všech pravidelných přispěvovatelů, kterým
bych touto cestou chtěla poděkovat, bez pomoci Jana Maláta ml., Pavla Martínka, Nadi
Maštalířové, Mgr. Růženy Matějů, Milana Reicha, Miluše Roubalové, Jana Sekavy, Ing. Milana
Vopálenského, dětí z MŠ i ZŠ a ostatních spolupracovníků by POUTNÍK nebyl POUTNÍKEM.
V tomto čísle nenaleznete tradiční slovo starosty, ale jeho rozsáhlou reakci na dotazníky,
které byly před časem rozeslány občanům městyse a jeho místních částí. Dále si přečtete zprávičky
ze školy a školky, dočtete se o historii lidových Vánoc, seznámíte se s novinkami od hasičů i se
sportovními výsledky a necháte se pozvat do kostela.
Před třemi lety panovala pravá ladovská zima, letos první sníh teprve před pár dny přišel.
Doufám, že zažijeme zasněžené Vánoce a krásný Štědrý den. Přeji vám všem spokojené prožití
vánočních svátků a šťastné vkročení do nového roku 2012.
Eva Frajová
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Vážení spoluobčané,
i přesto, že jsem nesouhlasil s dotazníkem a poté i s formulací některých otázek, cítím
povinnost, na rozdíl od některých mých kolegů zastupitelů, na výsledky dotazníku reagovat.
Pokusím se vám vysvětlit ze svého úhlu pohledu některé z problémů, se kterými se v současné době
potýkáme a v budoucnu se potýkat jistě budeme. Pevně věřím, že se mi alespoň částečně podaří
zodpovědět vaše připomínky. Vzhledem k velkému rozsahu vašich připomínek však nemohu na
každou jednotlivou otázku reagovat. Pokud nenajdete na svůj problém dostatečné vysvětlení nebo
nebude na něj přímo reagováno, jsem připraven se s vámi sejít a o vaší nespokojeností pohovořit.
Otázka: Jste spokojeni s úrovní občanské vybavenosti?
Zde jste si hodně stěžovali na provoz obecní restaurace. Od 22. 12. 2011 bude obecní
restaurace pronajata novému nájemci. Čas ukáže, jaká bude s novým nájemcem spolupráce. Ve
výběrovém řízení byly mimo jiné i tyto podmínky: vaření po celý den, pořádání kulturních akcí,
dopolední otevírací doba i o víkendech. Jak bude obecní restaurace fungovat však nezáleží pouze na
provozovateli, ale i na nás občanech, jak budeme restauraci využívat. S restaurací nepřímo souvisí
i pořádání kulturních akcí a besed. Zde mě mrzí, že sami občané za mnou nepřijdou s nějakým
nápadem. Velice rád jim se zajištěním jakékoli kulturní akce pomůžu a samozřejmě se i zúčastním.
V současné době to funguje asi tak – někdo něco uspořádejte, já možná přijdu a když přijdu, tak zde
mě máte a bavte mě. Není v silách jedince zajistit veškeré akce, které byste chtěli.
Dále se často objevovaly odpovědi týkající se dětského hřiště. V současné době je dětské
hřiště u fotbalového hřiště. Toto dětské hřiště je volně přístupné po celý den, včetně sobot a nedělí.
Chybí rozumný obecní úřad – starosta. Na tuto odpověď musím reagovat. Škoda, že autor
tohoto vyjádření nebyl konkrétnější a nerozepsal se o mojí slabomyslnosti. Mohu se pouze
domnívat, že se jedná o občana, který neuspěl ve volbách do obecního zastupitelstva, nebo kterému
byla zamítnuta jeho žádost. Rád bych se však s tímto občanem setkal a pohovořil. Rád se setkám
i s ostatními občany, kteří budou mít nějaký problém či připomínku.
Vodovod a kanalizace – problém, který je dlouhodobě neřešen. Chybí mapové podklady
i pravidelná údržba. Jedná se o nápravu, která bude trvat několik let. V současné době přesvědčuji
některé zastupitele, aby byl přijat zaměstnanec, který by byl vyučen v oboru voda – topení – plyn.
Městys by mohl rozšířit i svou nabídku služeb o tohoto pracovníka. Věřím, že se mi podaří
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zastupitelstvo přesvědčit, tohoto zaměstnance přijmout a začít ihned tento problém řešit.
Komunikace – předpokládám, že se jedná hlavně o komunikaci kolem DRUPA a směrem na
Rohoznou. Tyto komunikace jsou v majetku kraje. O stavu těchto komunikací jsem již před lety kraj
informoval a žádal je o opravu. V současné době jsou připraveny projektové dokumentace a oprava
těchto komunikací je slíbena na rok 2012. Záleží však na finančních možnostech kraje. Zde musíme
počítat i s naší spoluúčastí – chodníky, kanalizace a výměna nefunkčních šoupat.
Pošta – o tomto problému se již hovoří téměř rok. Slíbil jsem, že udělám vše proto, aby byla
pošta v našem městyse zachována. Doufám, že se mi to podaří.
Mateřská školka a její zavírání – každoroční problém. Musíme si uvědomit, že učitelky mají
právo na dovolenou, dále mají povinnost, která je spojena s osobním volnem na samovzdělávání.
Dále si musíme uvědomit, že provoz školky při jakémkoli počtu dětí zajišťuje minimálně pět lidí
(dvě učitelky, uklízečka, dvě kuchařky), v zimním období se tento počet zvyšuje o kotelníka. Zde si
sami sáhněte do svědomí, kdo z vás nezbytně školku během jednotlivých prázdnin potřebuje. Jedná
se o dvě, možná tři rodiny. Ostatní se zapíšou pouze proto, aby školka byla otevřena a přitom děti
mají prarodiče, starší sourozence a stávají se i případy, kdy rodiče mají dovolenou a dítě dají do
školky. Pravidelně se stává, že se přihlásí patnáct dětí, školka se otevře a do školky nastoupí dětí
devět a během týdne se počet dětí ještě sníží. Ve finále to dopadá tak, že se šest lidí stará o sedm
a méně dětí. Finanční zhodnocení tohoto problému již nechám na vás.
Dopravní obslužnost – další problém, který můžeme těžko ovlivnit. O autobusových spojích
rozhoduje kraj a záleží jen na něm, který spoj zruší a který ponechá. I v tomto případě se jedná
hlavně o peníze.
Otázka: Jste spokojeni se stavem centra obce?
Zde si převážná část občanů stěžovala na stav zámku a jeho využití. Zámek byl v minulosti
předělán na byty, do kterých byli nastěhováni občané s větším počtem dětí. Bylo to z toho důvodu,
že v té době se bojovalo o zachování místní školy, kdy jedním z hlavních faktorů byl počet žáků ve
škole. Souhlasím s vámi, že zámek by si jistě zasloužil lepší využití. Po příchodu na úřad jsem se
touto myšlenkou rovněž zabýval. Uvažoval jsem o domovu důchodců či hospici. Tento nápad jsem
konzultoval nejen s některými představiteli státu, ale i se starosty obcí a městysů, kde již podobné
zařízení funguje. Bohužel jsem byl od tohoto záměru zrazován. Dovolím si tvrdit, že státu jsou
spoluobčané důchodového věku spíše na obtíž, velice rychle se zapomnělo, co tito lidé pro stát
udělali a vybudovali, zvláště po druhé světové válce. Stát finančně nepodporuje snahu
o vybudování domovů důchodců či jiných podobných zařízení. Naopak, svými hygienickými,
požárními a dalšími normami prakticky znemožňuje realizace těchto záměrů. Na druhou stranu si
myslím, že po několika krocích, které jsme učinili, se chování nájemníků v zámku zlepšilo.
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Nájemní smlouva byla zkrácena z jednoho roku na polovinu, při neplacení nájemného došlo
k ukončení nájemních smluv, někteří nájemníci byli vystěhováni i soudně a u všech těchto neplatičů
jsme zahájili exekutorské řízení. V letošním roce jsme začali i s opravami stavu zámku. Došlo
k rekonstrukci vnitřních rozvodů elektřiny, k plynofikaci několika bytů. V tomto trendu chceme
i nadále pokračovat. Opravit vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny, pokračovat v plynofikaci
bytů, postupně vyměnit okna a nakonec snad dojde i na fasádu. Vzhledem k finančním možnostem
je to však běh na dlouhou trať. Samozřejmě se snažíme i o získání dotací.
Parkoviště – zde vás hodně reagovalo na parkoviště u fary, zvláště pak na jeho velikost. Zde
jsme byli vázáni opět několika normami. Museli jsme dodržet požárně bezpečnostní vzdálenost od
autobusové čekárny, předepsanou vzdálenost od budovy fary. Byli jsme limitováni i vedením
telefonních kabelů. Zachovat a obnovit chci i studnu. I přesto je parkoviště určeno pro dvanáct
vozidel a je zde vyhrazeno místo i pro tělesně postižené. Dále jste reagovali na parkování u zámku
(obchodu) – tento problém jsem již v minulosti rovněž řešil. Obrátil jsem se Krajskou správu
a údržbu silnic – kladné stanovisko s určitými podmínkami – a Policii ČR – stanovisko záporné.
Důvodem záporného stanoviska jsou špatné rozhledové poměry. Nebráním se k tomuto problému
vrátit a celou věc se pokusit znovu vyřešit.
Pobytová funkce náměstí – zde bych se v úvodu soustředil na trhy na náměstí. S konáním
trhů na náměstí jsou spojeny časově náročnější přípravy (svoz stolů a židlí, po skončení akce jejich
úklid). Složitější je i zajištění trhů v případě nepříznivého počasí (zajištění stanů). U školy se konaly
poslední dva ročníky trhů. Poprvé doprovodný program zajišťovali dobrovolní hasiči u příležitosti
125. výročí od založení SDH. Asi těžko by veškerou svoji techniku a ukázky zásahů předvedli na
městečku. Podruhé doprovodný program zajišťovalo myslivecké sdružení. Vzhledem k ukázce
dravých ptáků jsem rovněž zvolil konání trhů u školy. Je nutné si uvědomit, že veškerou organizaci
trhů, kromě doprovodného programu, zajišťuji a připravuji sám.
Pořádek v centru obce – těžko asi zakážeme naší mládeži scházet se v parku nebo
u zastávky. Loni jsme mládeži zdarma pronajali prostor v zámku. Po několika mých návštěvách
jsem se rozhodl pronájem ukončit. Přál bych vám vidět nepořádek, ve kterém se scházeli. Navíc se
zde kouřily cigarety a konzumoval alkohol, a to i přes můj výslovný zákaz. Nejsmutnější je, že
nepořádek dělají naše děti, kterým nedokážou nic říct vlastní rodiče. V budoucnu bych chtěl
„zkulturnit“ prostranství u sochy sv. Jana – pokácet stromy, vybudovat chodník, opravit taras a celý
prostor oplotit.
Sečení a údržba pozemků městyse – při řešení tohoto problému bych spíš hledal problém
u občanů. Není v našich silách pravidelně udržovat všechny plochy, které máme v majetku.
Sáhněme si sami, jako občané do svědomí, kolik z nás užívá obecních pozemků. Máme na nich
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složené dřevo, stavební materiál a spoustu dalších věcí. Nejsme však schopni ani ochotni kousek
obecního pozemku udržovat. Chybu bych viděl v nás samotných.
Otázka: Jste spokojeni s možností sportovního vyžití v obci?
Sportovní areály jsou za určitých podmínek přístupné všem. Oploceny jsou z toho důvodu,
že si je někteří občané pletli s cvičištěm psů. Asi by se vám nelíbilo, kdybyste si šli zahrát například
na travnaté hřiště fotbal a museli se vyhýbat psím výkalům. I před samotným zápasem nebo
tréninkem dětí i dospělých se musela mnohdy travnatá plocha projít a od těchto výkalů vyčistit.
Sportovní hala a přispívání na její náklady – členové TJ Start Nový Rychnov přispívají na
skutečné náklady. Platí za protopené uhlí a spotřebovanou elektrickou energii. Za vybrané peníze
se koupí zase jenom uhlí na další rok a zaplatí zálohy na elektrickou energii. Uvědomme si, že hala
je stará více jak třicet let. Buďme rádi, že ji máme (dnes už bychom ji asi těžko postavili), ale i hala
postupem času bude potřebovat opravit a zrekonstruovat a městys nemá tolik financí, aby ji mohl
provozovat zadarmo a ještě rekonstruovat. Argumenty typu, že jsme si ji postavili a máme za ni
platit mi přijdou jako přežitek. Už nežijeme v socialismu, kdy bylo vše zadarmo, již více jak 23 let
žijeme v kapitalismu a ať se nám to líbí, nebo ne, musíme se přizpůsobit.
Využití bývalého zimního stadionu – opět spousty návrhů. Osobně by se mi zde líbil parčík
s okrasnými dřevinami, lavičkami a dětským hřištěm.
Areál koupaliště – stav, který je neutěšený a mě osobně velmi trápí. Mrzí mě, že dříve
fungovalo a dnes tomu tak není. Nebyli jsme to však my a naše děti, kteří koupaliště zdevastovali?
Budeme koupaliště využívat v době, kdy máme doma všichni bazény? Obec nemá finance na
neustálé opravy a hlídaní areálu koupaliště. Osobně bych navrhoval areál koupaliště pronajmout,
a to i zdarma některému ze zájemců, ať se stará a klidně ať i vydělává, hlavně když koupaliště bude
fungovat tak jako kdysi.
Otázka: Jak vnímáte možnost úložiště jaderného odpadu?
Tato otázka je dle mého názoru úplně zbytečná. V minulosti proběhlo místní referendum,
které zcela jasně dalo odpověď na tuto otázku. Dle výsledku referenda přijalo zastupitelstvo
usnesení, že bude provádět veškeré kroky k zamezení výstavby jaderného úložiště v naší lokalitě.
Navíc to byl jeden z bodů v předvolebním programu.
Otázka: Jste spokojeni s informovaností o dění v obci?
Jednoznačně převládá odpověď týkající se špatného rozhlasu. Nezbývá mi, než s vámi
souhlasit. Občany však informujeme pomocí plakátů (zde však chybí, jak správně podotýkáte,
plakátovací plocha, kterou se budeme snažit co nejdříve vyřešit), občany informujeme i pomocí
internetu a ty, kterým internet zajišťuje místní internetové sdružení, i formou SMS zpráv.
Domnívám se však, že kdo má o dění v obci opravdu zájem, vždycky si informace včas zjistí.
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Diskuzní fórum – osobně s diskuzním fórem nesouhlasím. Fungovalo by možná půl roku.
Osobně nemám tolik času, abych denně strávil u počítače několik desítek minut a odpovídal na
dotazy občanů. Od toho přece máme veřejná zasedání zastupitelstva, kam může každý přijít
a vznést svoji připomínku. Můžete mě nebo i zastupitele navštívit, nebo nás oslovit i třeba na ulici.
Jsme tady přece od toho, abychom vám odpověděli.
Otázka: Obec je jako celek je velmi neúspěšná v třídění odpadů v porovnání s okolními
obcemi. Jak jste na tom vy?
Sběrný dvůr – nachází se pod školou, v areálu tzv. Koubkovny. Do sběrného dvora se mohou
ukládat – pneumatiky, železný šrot, lednice, mrazáky, pračky, televize, počítače, barvy, oleje
a plasty. Sběrný dvůr je otevřen každý pracovní den od 07.00 do 14.00 hodin. Mimo otevírací dobu
se lze domluvit na úřadu městyse o náhradním termínu. Mnohdy nalezneme odpad i před vraty.
Zaměstnanci městyse tento odpad uklidí. Souhlasím, že okolí sběrného dvora zvenčí nepůsobí moc
esteticky. Je to další problém, nad kterým by se mělo zastupitelstvo zamyslet a učinit nápravu. Do
budoucna se počítá i s výstavbou montované haly, a to na místě spadlé stodoly, kde by se parkovaly
stroje a jiný materiál.
Kontejnery na tříděný odpad – tyto kontejnery se v Novém Rychnově odvážejí pravidelně
jednou za deset dnů, v okolních obcích potom jednou za čtrnáct dnů. Jsem si vědom, že plastů je
stále více. Problémy s vyvážením jsem zaznamenal hlavně v letních měsících, kdy přijede spousty
chatařů a chalupářů. Zvolit správné místo pro nové kontejnery bývá často problém – dostupnost
místa (hlavně v zimním období) a manipulační prostory. Já však vidím problém i jinde. A to v nás
samotných. V naší pohodlnosti, nezodpovědnosti a alibismu. Všimněte si, kolik je v kontejnerech
nesešlapaných papírových krabic a PET lahví. Před úřadem se nachází kontejnery na tříděný odpad.
Občas si všimnu, jak ke kontejneru přijde dospělý člověk a nahází do něj nesešlapané krabice
a lahve. Samotnému by mi byla hanba za tímto člověkem přijít a jako ve škole jej vrátit ke
kontejneru, aby krabice a lahve sešlapal. Navíc se v kontejnerech na tříděný odpad najdou i věci,
které tam vůbec nepatří (shnilá jablka, brambory, atd.).
Kontejner u hřbitova – tento kontejner se vyváží na objednání. Častější odvoz kontejneru je
opět v letních měsících. Co všechno se v tomto kontejneru nachází, netřeba komentovat, to vidíte
každý sám, a jestli se odpad v obci třídí nebo ne, a zda funguje sběrný dvůr nebo ne, je úplně jedno.
Tento kontejner občas přetřídí naši zaměstnanci. Vyvážení kontejneru stojí městys každoročně
nemalé finanční prostředky. Smutnou skutečností je, že tento kontejner využívají i občané z jiných
vesnic. Na druhou stranu zmizely černé skládky, jejichž likvidace stojí daleko větší finanční
náklady.
Otázka: Mnoho obcí již v rámci úspor vypíná v noci veřejné osvětlení. Vyhovovalo by vám to
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ve vaší místní části?
Je pravdou, že mnoho obcí již tímto způsobem šetří. Otázkou však zůstává, zda v těchto
obcích nevzrostla kriminalita. Osobně bych se ubíral jinou cestou. A to postupnou výměnou starého
veřejného osvětlení za nové a úspornější.
Otázka: Má obec podporovat turistický ruch a jakým způsobem?
Spousta z vás chce cestovní ruch podporovat, spousta z vás je proti. Ve vašich návrzích pro
podporu se opět vracíte k restauraci, zimnímu stadionu nebo koupališti. V současné době nabízí
městys pro případné zájemce zveřejnění na internetových stránkách možnosti využití ubytovaní ve
vašem soukromém objektu. Domnívám se, že místní podnikatelé a občané, kteří nabízejí ubytování
v naší lokalitě, by se rovněž měli angažovat v tom smyslu, aby se zde turistům líbilo a nečekat
jenom na práci městyse.
Otázka: Jaké jiné aktivity by měla obec podporovat?
Zde se vaše odpovědi týkaly převážně pořádání kulturních akcí. Odpovím otázkou. Proč by
tyto kulturní akce nemohli také pořádat hasiči, sportovci, SPOZ nebo vy sami? Je to pouze o naší
zodpovědnosti a pohodlí. Velice rád přivítám vaše nápady na uspořádání kulturních akcí a určitě
vám pomohu s jejich organizací.
Otázka: Co považujete za nejtíživější problémy obce a vaše další náměty?
Zde jste napsali spoustu návrhů a nápadů. Sami se můžete přesvědčit o široké škále
problémů a nedostatků, které tíží nejen vás, ale i mě. O některých problémech jsem se již zmínil.
Pozastavil bych se nad problémy se psy. Je to problém dlouhodobý a nedaří se mi jej vyřešit.
V minulosti nás několikrát navštívila odchytová stanice z Polné. Jako zázrakem se zrovna v obci
nenacházel žádný toulavý pes. Problém vidím spíš v majiteli psa než ve psu samotném. Jedná se
stále o jedny a ty samé psy a jejich pány. Nepomáhá ani přestupková komise. Budu muset tedy najít
daleko tvrdší opatření, které by donutilo majitele psů k zodpovědnosti a nápravě tohoto problému.
Závěrem:
Snažil jsem se především odpovědět na nejčastěji uváděné připomínky a problémy. Předem
se omlouvám všem, kteří na svůj problém nenašli v tomto mém článku odpověď. Jistě pochopíte, že
jsem se nemohl podrobněji vyjádřit k tak širokému spektru názorů a připomínek. Nemusím vám
připomínat, že současná doba je zlá, chybí nám peníze, jistota v zaměstnání, budoucnost je nejistá.
Nepřímo se to odráží na našem chování jednoho k druhému. Vytrácí se zájem o okolí a každý myslí
hlavně na sebe a na to, aby zabezpečil vlastní rodinu. A přitom stačí málo a nemusí se to týkat
vůbec peněz. Záleží přece na nás na všech, v jakém prostředí žijeme a jaké lidi si kolem sebe
soustřeďujeme. Když každý z nás udělá něco pro druhého nebo pro městys, bude se nám všem
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určitě žít s lepším pocitem a v příjemnějším prostředí. Nečekám zázraky, že se vše během jednoho
dne změní, dovolím si však tvrdit, že pokud nezačneme sami u sebe, budeme se spoléhat na
všechny ostatní, ke změně určitě také dojde, ale ta změna bude náročnější a bude trvat daleko déle.
Přestaňme žít na úkor budoucí generace. Jestliže městys bude neustále doplácet na vodu, odvoz
odpadu, sportovní halu a další, nezbudou již finance na opravy, rekonstrukce a investiční akce. Nám
se možná bude žít „lépe“, ale našim dětem předáme obec podobnou těm, jaké byly v pohraničí po
2. světové válce. A to přece nechceme.
Vážení spoluobčané, přeji vám krásné a pohodové prožití vánočních svátků a do
nového roku mnoho zdraví a štěstí.
Pavel Martínek
starosta městyse

9

Usnesení z XI. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 27. října 2011
1. Zastupitelstvo městyse schválilo darování pozemků p. č. st. 1/2 KN, p. č. st. 70/3 KN, p. č.
st. 86/2 KN, p. č. 11/3 KN, p. č. 2154/24 KN, p. č. 2154/25 KN, p. č. 2154/26 KN, p. č.
2154/27 KN, p. č. 2154/28 KN, p. č. 2154/29 KN, p. č. 2158/11 KN a p. č. 2158/12 KN,
všechny v katastrálním území Nový Rychnov do vlastnictví Kraje Vysočina dle návrhu
darovací smlouvy dle přílohy č. 1.
2. Zastupitelstvo městyse schválilo bezúplatné nabytí pozemků p. č. 2128/4 KN, p. č. 2128/5
KN, p. č. 2128/6 KN, p. č. 2128/7 KN, p. č. 2128/8 KN, p. č. 2128/9 KN, p. č. 2128/10 KN,
p. č. 2128/11 KN, p. č. 2128/12 KN, p. č. 2128/13 KN, p. č. 2128/14 KN, p. č. 2128/15 KN,
p. č. 2128/16 KN, p. č. 2128/17 KN, p. č. 2167/2 KN, p. č. 2167/3 KN a p. č. 2167/4 KN,
všechny v katastrálním území Nový Rychnov z vlastnictví Kraje Vysočina dle návrhu
darovací smlouvy dle přílohy č. 1 do vlastnictví městyse.
3. Zastupitelstvo městyse schválilo smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
s firmou E.ON Distribuce a. s. dle přílohy č. 2. Jedná se o uložení kabelového vedení pro
akci „Sázava, Rod – kabel NN“.
4. Zastupitelstvo městyse schválilo řád inventarizace majetku a závazků městyse a složení
inventarizačních komisí pro zajištění inventarizace k 31. 12. 2011 dle přílohy č. 3.
5. Zastupitelstvo městyse schválilo vyřazení majetku městyse dle návrhů inventarizačních
komisí v rozsahu přílohy č. 4.
6. Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočtové opatření č. 13 v rozpočtu městyse na rok 2011
dle přílohy č. 5.
7. Zastupitelstvo městyse odložilo žádost pana Karpíška o pronájem bytové jednotky a žádost
zařadilo do registru žádostí o byty.
8. Zastupitelstvo městyse schválilo ukončení nájemní smlouvy nebytových prostor s paní
Pliešovskou dohodou ke dni 21. 12. 2011.
9. Zastupitelstvo městyse schválilo vypsání výběrového řízení – nabídku pronájmu nebytových
prostor restaurace v Novém Rychnově dle přílohy č. 6. Zastupitelstvo městyse schválilo
složení hodnotící komise pro toto řízení ve složení: Pavel Martínek, Ing. Milan Vopálenský,
Ing. arch. Hana Lisová, Jaroslava Blažková, Jan Malát.
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10. Zastupitelstvo městyse schválilo odložení žádosti pana Černého o odkoupení pozemku p. č.
10/13 KN v katastrálním území Nový Rychnov do doby, než bude vypsána veřejná nabídka
tohoto pozemku jako stavební parcely.
11. Zastupitelstvo městyse schválilo odložení žádosti paní Rohovcové o odkoupení pozemku
p. č. 10/11 KN v katastrálním území Nový Rychnov do doby, než bude vypsána veřejná
nabídka tohoto pozemku jako stavební parcely.

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 16. listopadu 2011
1. Zastupitelstvo městyse schválilo prodej pozemku p. č. 2368/2 v katastrálním území Nový
Rychnov (místní část Chaloupky) panu Vondrákovi.
2. Zastupitelstvo městyse schválilo prodej pozemku p. č. 517/8 v katastrálním území Čejkov
manželům Špeldovým.
3. Zastupitelstvo městyse schválilo ceny vodného a stočného ve výši: vodovod Nový Rychnov
8,- Kč/m³, vodovod Sázava 7,- Kč/m³, vodovod Čejkov a Řeženčice 11,- Kč/m³, kanalizace
Nový Rychnov 7,- Kč/m³, kanalizace Sázava 5,- Kč/m³, kanalizace Čejkov a Řeženčice 2,Kč/m³. Ceny jsou platné od 1. 1. 2012, ceny jsou bez DPH. Ceny jsou pouze pro fyzické
osoby nepodnikající a domácnosti.
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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K českým lidovým Vánocům patřily jesličky stejně jako pokrmy přímo pro svátky chystané,
půvab naivních textů koled, pověry a pranostiky, věštění o lásce a budoucnosti, lidové vánoční hry
i kolední obchůzky, závazná úprava štědrovečerního stolu i mnoho zvykových předmětů, které pro
naše předky měly svůj pověrečný význam.
Betlémy
Symbolem současných Vánoc je stromek. Vánoce našich předků ale spíše než stromeček
krášlily lidové jesličky, velké vyřezávané a pohyblivé nebo úplně miniaturní za oknem v mechu.
Prvním zpodobitelem betlémského výjevu byl podle legendy František z Assisi už v roce
1223. Inspirovala ho prostorná jeskyně na skalnatém pahorku blízko italského Greccia. Sem nechal
dovést volka a oslíka, postavit jesle a před tímto živým výjevem betlémského chléva sloužil první
půlnoční mši. Věřícím se to náramně líbilo a začali s napodobováním. Brzy se obraz narození Páně
objevil v malbě, reliéfní řezbě i plastice. Vyřezávané jesličky se záhy objevily v kostelech, v Praze
poprvé v roce 1562 u jezuitů.
Císař Josef II. vydal koncem 18. století zákaz vystavovat betlémy v kostele. Měl za to, že
věřící mají v chrámu Páně zpytovat svědomí, modlit se a nerozptylovat se pohledem na figurky
kolem jeslí. Věřícím ovšem bylo líto loučit se s růžovým Jezulátkem a něžnou Panenkou Marií.
Začali si vytvářet soukromé domácí jesličky, trochu odlišné od těch chrámových. Přidali si spoustu
muzikantů, řemeslníků, zvířat, domků a domečků, fantaskní krajinu s pozlaceným hradem, kde
v naivní symbióze stáli vedle sebe podivní modří sloni, mouřeníni, velbloudi a palmy spolu
s ovečkami, českým voříškem a ponocným v kožichu. Pro lidové betlémy je typický jakýsi sociální
podtext. Ti nejchudší se dělí o poslední s božím dítětem a nesou věci často podivuhodné, kterými by
si nemluvňátko vskutku sotva vědělo rady. Dalším charakteristickým rysem českých lidových
betlémů je jiskra humoru, jež je v chrámovém pojetí mystéria narození Spasitele nemyslitelná.
Lidové betlémy z podhůří Krkonoš a Orlických hor bývaly často tak rozměrné, že se sotva
vměstnaly do prostoru světnice malé roubenky. Obyvatelům tedy nezbylo, než si po dobu adventu
a vánočních svátků ustlat přímo pod betlémem vyzdviženým na desce podepřené dřevěnými
kozami. O tom, že by dali přednost pohodlí před svým betlémem, nemohla být řeč. Betlémský
výjev se každoročně doplňoval o další postavičky, zvířátka a stromy, aby se s novými přírůstky
mohli pochlubit sousedům, kmotříčkům a příbuzným.
České betlemářství je jedním z významných fenoménů lidové kultury.
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Stromek
V představách lidí byla živá zelená ratolest vždy spojena se světlem a příchodem nového
života. V antických dobách zdobili zelenou palmovou ratolestí dveře domu, kde se právě narodilo
dítě. I slunovrat se kdysi oslavoval a vítal zelenými věnci. Křesťanství tuto symboliku převzalo
v podobě zelené snítky, kterou nese holubice jako oznámení návratu života na zemi a usmíření.
Také zelený vánoční strom lze chápat jako součást těchto podobenství. V Čechách se strojení
vánočního stromu ujalo velmi pozdě, všeobecně bylo přijato až v poslední čtvrtině 19. století. Že
u nás tato tradice nebyla zažitá, potvrzuje ve svých Staročeských pověstech Václav Krolmus v roce
1845.
Zvyk zdobení stromu k nám přinesl zřejmě ředitel pražského Stavovského divadla Karl
Libich, pro svou oblibu u přátel přezdívaný „papá“. Přátelé mu pomohli z finančních nesnází, do
nichž se kolem roku 1812 dostal. Aby jim alespoň nějak vyjádřil vděčnost, rozhodl se ukázat zvyk,
který nedlouho předtím viděl v Bavorsku. Nechal v hale své libeňské vily ozdobit velikou jedli
množstvím svíček, ozdob a drobných dárečků. Překvapení návštěvníci vyprávěli všude o svém
krásném zážitku u Liebichů a Pražané zkusili napodobovat.
Na venkov pronikl tento zvyk mnohem později. Stromek venkované nestavěli k oknu, jako
je to obvyklé v městských bytech, ale věšeli ho nad stůl buď za špičku, nebo opačně za kmen. Byl
ozdoben perníčky, doma pečeným cukrovím, jablky, zlacenými ořechy, ozdobami z papíru a bílé
řepy, svatými obrázky, svazečky klasů. V severních oblastech se sklářskou produkcí se záhy začaly
vyrábět ozdoby z foukaných perel, skleněných vláken a později i dodnes oblíbené skleněné barevné
baňky.
Úryvek převzat z knihy Kamily Skopové Hody, půsty, masopusty, která vyšla v Praze v nakladatelství
Akropolis v roce 2007. Str. 130-132.
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Zdravím všechny spoluobčany a čitatele Poutníka a chci všem říci, že Bůh přišel na tento
svět a překvapil nás všechny. Chvalme ho za všechno, co jsme viděli a slyšeli, vždyť je to on, který
zachránil a pozvedl každého člověka a jeho důstojnost.
Ať jsou pro nás Vánoce i letos novou příležitosti k aktivnímu vytváření pokoje v našem
srdce, ve vztazích i v rodinách.
Požehnané vánoční svátky a šťastný nový rok 2012 vám přeje P. Augustín Ján
Grambal, O.Praem.
Přijmete pozvání na následující vánoční bohoslužby v kostele v Novém Rychnově:
Štědrý den 24. 12. 2011 – mše s vigilie slavnosti Narození Páně („Půlnoční“) 20.00 hodin.
Slavnost Narození Páně 25. 12. 2011 – Boží hod vánoční, mše svatá v 8.00 hodin.
Svátek sv. Štěpána – prvomučedníka 26. 12. 2011 – koleda, mše svatá v 8.00 hodin.
Svátek sv. Jana, apoštola 27. 12. 2011 mše svatá v 17.00 hodin.
Na „Silvestra“ 31. 12. 2011 mše svatá na poděkování za uplynulý rok v 17.00 hodin.
Nový rok 1. 1. 2012, Slavnost Matky Boží – Panny Marie, mše svatá v 8.00 hodin.

A ještě pozvání na setkání mimo bohoslužeb:

Srdečně zveme všechny lidi, kteří chtějí prožít jinak, než jsou zvyklí, Boží hod vánoční,
na VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED s dětmi z pěveckého kroužku ZŠ
25. prosince 2011 v 18.00 hodin
do kostela v Novém Rychnově.

Srdečně zveme všechny lidi dobré vůle do kostela v Novém Rychnově
na SETKÁNÍ U JESLIČEK
v úterý 27. prosince 2011 v 16.00.
Děti z Rynárce nám zahrají malé divadlo: „Vánoční legendu o hloupém Jankovi.“
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Narození:
ŘÍJEN 2011
•

Roman Coufal
LISTOPAD 2011

•

Eliška Melichová

•

Adéla Komárková

Výročí:
ŘÍJEN 2011
•

Františka Císařová

99 let

•

Jaroslav Slavík

75 let

•

Josef Svoboda

94 let

•

Marie Hamršmídová 75 let
LISTOPAD 2011

•

Marie Paclíková

92 let

•

Marie Císařová

80 let

PROSINEC 2011
•

Jarmila Dvořáková

75 let

•

Marie Slavíková

70 let

•

Marie Koňáková

80 let

•

Ludmila Šebestová

75 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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Sobota 15. října 2011 patřila naší základní škole. Uskutečnila se oslava 50. výročí otevření
nové školní budovy, která o letošních prázdninách dostala i nový kabát, a proto byl oficiálně
zahájen provoz v nově zrekonstruované školní budově. Po slavnostním zahájení, proslovech
a kulturním vystoupení žáků a členek oddílu aerobiku CHICASTAR byla slavnostně přestřižena
páska a škola byla otevřena pro všechny návštěvníky. Ti mohli posoudit, zda škola vypadá uvnitř
stejně dobře jako zvenku. Myslím, že byli mile překvapeni, protože paní učitelky i žáci školu
vyzdobili fotografiemi, výrobky a dalšími materiály, návštěvníci mohli nahlédnout do kterékoli
učebny a prohlédnout si vybavení. Během odpoledne otevřených dveří docházelo i k neformálním
setkání bývalých i současných žáků a pedagogů.
Na všechny přítomné zapůsobilo bezprostřední vystoupení dětí, které si samy složily
přednášené básničky a texty písniček. Senátor M. Štěch i starosta městyse P. Martínek se usmívali
a nadšeně tleskali.
Nejstaršími návštěvníky byli bývalí školníci Jiřina a Jaroslav Hlaváčkovi z Rohozné.
Setkání s nimi bylo dojemné. Manželům Hlaváčkovým již neslouží zdraví, proto si velmi vážíme
toho, že na oslavu školy přijeli. Rádi jsme se s nimi viděli a zavzpomínali na jejich působení na
novorychnovské škole.
Mnozí z návštěvníků si s chutí prohlédli staré školní kroniky a připomněli si svá školní léta.
Na dobových fotografiích poznali nejen sebe, ale i své spolužáky a docela se pobavili.
Potěšilo nás, že se do školy přijeli podívat i bývalí učitelé, někteří vážili poměrně dalekou
cestu. Rádi jsme se s nimi setkali, jen jsme litovali, že nebylo tolik času si s nimi déle popovídat.
Do školních let dávno (i nedávno) minulých bylo možné se vrátit v „historickém koutku
staré školy“. Staré lavice (někteří je ještě pamatují), tabule, nástěnné obrazy, kalamář, staré
učebnice a pomůcky nebo třeba aktovka vyvolaly zájem návštěvníků. Nejvíce si koutku užili
učitelé, kteří se posadili do lavic a na chvíli se stali žáky. Byli ukáznění a aktivně se hlásili.
Mezi návštěvníky byli i zástupci škol z Vyskytné a Horní Cerekve a zástupce obce Rohozná.
Jsme rádi, že mezi nás zavítali.
Bývalí učitelé na své působení na rychnovské škole stále vzpomínají. Setkání s nimi patřilo
k hezkým zážitkům celého odpoledne.
R. Matějů
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Artistické vystoupení
25. 10. 2011 vystoupila ve sportovní hale se svým programem artistická skupina pana
Berouska, kterou tvořili pan Berousek, jeho manželka a dcery. Vystoupení bylo velmi dobře
sestaveno a zaujalo nejmenší děti z MŠ i větší žáky ZŠ. Jednotlivá čísla byla přiměřeně časově
dlouhá, hodně se střídala, takže celý program byl pestrý a zajímavý. Žáci viděli žonglování,
balancování na válcích, klauniádu, cvičné pejsky, cvičení s obručí, balancování se skleničkami na
noži a artistické cvičení na kovové konstrukci. Vystoupení artistů bylo na profesionální úrovni
a celý program lze hodnotit velmi kladně.
Žáci a učitelé ZŠ Nový Rychnov
Příjezd Martina na bílém koni do Nového Rychnova
V pátek 11. 11. přijel do Nového Rychnova svatý Martin na bílém koni. Nepřivezl sice
sněhovou pokrývku, jak praví pranostika, ale na bílém koni k nám zavítal dokonce dvakrát. Nejprve
přijel do základní školy, kde rozdal dětem sladkosti, a v podvečer ho přivítali novorychnovští
občané na náměstíčku před kostelem. Ti, kteří přišli, si vyslechli od místního faráře
Mgr. J. Grambála legendu o svatém Martinovi a pak už zejména děti napjatě očekávaly, zda se na
jejich zavolání Martin objeví. Po chvíli se objevil – v červeném plášti, s vojenskou přilbou na hlavě.
Protože přijel bez své vojenské družiny, nahradily mu ji děti s lampióny v doprovodu dospělých.
Spolu s Martinem obešli náměstí, Martin podaroval polovinou pláště žebráka a celý průvod byl
ukončen před kostelem, kde Martin rozdal dětem sladkosti. Zdařilá akce přilákala desítky dětí
i dospělých. Poděkování si zaslouží především svatý Martin, který se velmi dobře zhostil své role,
stejně tak i „školní“ svatý Martin, který zpestřil svým příjezdem velkou přestávku školákům.
R. Matějů
Dobré ráno, školo !
To je název školního časopisu, který začal vycházet v tomto školním roce. Redakční radu
tvoří žákyně 7. třídy Eleonora Guteva, Tereza Hašková, Andrea Vopálenská a Anna Jírová a Tereza
Homolková z 9. třídy. Vedoucí školní redakce je paní učitelka Martina Dvořáková. Z iniciativy
děvčat ze 7. třídy vzniklo 1. číslo časopisu. Kromě rozhovoru s ředitelkou školy Mgr. Marií
Charvátovou se v časopise objevily zajímavé příspěvky ze školního života i veselé obrázky. 1. číslo
se děvčatům povedlo, těšíme se na další a přejeme hodně dobrých nápadů.
Mimořádně skvělý BRLOH
Žáci naší školy dosáhli mimořádného úspěchu v internetové části Brněnské logické hry
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(BRLOH), kterou vyhlásil Ústav matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy
univerzity Brno. Jednalo se o zábavnou týmovou soutěž plnou logických her pro žáky základních
škol a nižších gymnázií. Družstvo Pomeranče ve složení Lukáš Kahoun, Jantra Šímová, Miloslav
Čech a Marc Nádeníček se mezi 400 týmy z České republiky a Slovenska umístilo na 11. místě!
Největší zásluhu na skvělém výsledku má zejména Lukáš Kahoun, který vyřešil nejvíce úkolů.
Brněnská logická hra probíhala internetovou formou a žáci řešili úkoly ve svém volném čase.
Celému týmu srdečně blahopřejeme a jsme rádi, že máme na škole šikovné žáky, kteří se dokázali
prosadit v silné konkurenci velkých škol.
Sport
V minulém Poutníku jsme psali o výborném umístění mladších žákyň v krajském kole
přespolního běhu. Šňůra skvělých sportovních úspěchů pokračuje. V okresním kole sálové kopané
(futsal), které se konalo 8. 11. v Pelhřimově obsadilo družstvo mladších žáků nejvyšší stupínek
a postupuje do krajského kola. Družstvo chlapců bojovalo v tomto složení: Martin Jelínek, Lukáš
Švarc, Petr Tomandl, Libor Florián, Miloslav Čech a Jan Pejchar.
19. 11. proběhlo okresní kolo sálové kopané starších žáků. Také zde naši kluci obsadili první
místo a postupují do krajského kola. Družstvo tvořili: Daniel Římal, David Karpíšek, Martin
Klouda, Vojtěch Mareš, Vojtěch Fila a Patrik Kirchberger. Sportovních soutěží se žáci účastní spolu
s učitelem tělesné výchovy Mgr. Vladimírem Srbem (Běžec Vysočiny 2010). Úspěšných fotbalistům
gratuluje a držíme palce v krajském kole. KLUCI, NEDEJTE SE.
Výtvarná soutěž
Nejkrásnější vánoční pohlednici v kategorii V. (7. – 9. třída) nakreslila do soutěže
O nejkrásnější vánoční pohlednici Mirka Slavíčková z 9. třídy. Do soutěže bylo zasláno 719
pohlednic, z nejlepších prací byli vylosováni vítězové jednotlivých kategorií. Výsledky byly známy
7. prosince. Mirce blahopřejeme.
R. Matějů
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Klid a pohodu do všech srdcí,
přišel čas vánoční………
Rozsvěcení obecního adventního stromu
30. 11. 2011 se konalo v naší obci tradiční rozsvěcení obecního adventního stromu. Stejně
jako v předchozích letech se o kulturní vystoupení postaraly děti z mateřské a základní školy.
Vystoupení dětí je vždy působivé, a když bylo umocněno důstojným prostředím místního
kostela, dýchla na přítomné neopakovatelná atmosféra Vánoc. O tom, že na škole jsou hudebně
nadané děti, svědčí i to, že členky pěveckého kroužku zajistily pěvecká sóla i hudební doprovody.
Letos poprvé bylo rozsvěcování obecního stromu spojené s malými vánočními trhy, které
organizačně a personálně zajistily paní učitelky z mateřské školy společně s maminkami dětí.
Každý z nás si mohl odnést malý vánoční dárek vyrobený dětmi z mateřské a základní školy, nebo
voňavý perníček od jedné z členek SPOZ.
Vysoká účast našich spoluobčanů dokazuje, že předvánoční čas otevírá lidská srdce a že
jsme si skutečně všichni bližší.
Zkus člověče, tak jak v tomto čase, svůj měšec dobra mít tak plný stále.
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„Vážení čtenáři Poutníka,
s nadcházejícím koncem roku je čas na celoroční bilancování. Za pracovníky ZŠ děkuji
starostovi městyse a obecnímu zastupitelstvu za provedenou rekonstrukci školní budovy o letošních
prázdninách. Poděkování patří i celému učitelskému sboru za pomoc při stěhování a za úklid
jednotlivých kabinetů. Také paní uklízečky a kuchařky odvedly kus poctivé práce. Společnými
silami se nám tak podařilo zajistit včasné a bezproblémové zahájení školního roku 2011/2012
v plánovaném termínu.
Jsem ráda, že i v letošním roce, stejně jako v letech předchozích, jsme zajištění platů
i odměn zafinancovali sami z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
a nemuseli jsme žádat úřad městyse o peníze pro učitele a ostatní zaměstnance školy. Věřím, že
další spolupráce se zřizovatelem bude úspěšně pokračovat i v dalších letech. Přeji všem radostné
a spokojené Vánoce a mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém roce.“
Mgr. Marie Charvátová, ředitelka ZŠ
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Venku sněhová peřina, křišťálové rampouchy visící ze střech domů, na oknech obrázky
malované mrazem a všude kolem dětský smích a radost. Také si říkáte, že to je ta pravá předvánoční
atmosféra? Počasí připomíná spíše jaro, ale nic to nemění na tom, že se blíží Vánoce,
nejočekávanější svátky hlavně pro děti.
Dříve než tečka ukončí moje vyprávění, chtěla bych Vás seznámit se zajímavými setkáními,
která proběhla v naší MŠ i mimo ni. 11. listopadu přijel za dětmi se svými zvířecími mazlíčky
p. Hořák, majitel záchranné stanice v Chrástově. Děti se seznámily s fretkou, chameleonem,
činčilou, ježkem, z uctivé vzdálenosti si prohlédly samičku hroznýše královského.
Následující den byla sobota a jedna ze dvou tříd naší školky se proměnila v obchod. Celé
dopoledne měli občané z Nového Rychnova a okolí možnost nakoupit za symbolické ceny oblečení
a boty. Na uskutečnění burzy dětského oblečení se maminky domluvily na rodičovské schůzce.
Peněžní výtěžek byl použit na nákup hraček do MŠ.
Měsíc listopad byl ve svém závěru a poslední den se v 17:00 hodin sešly děti z MŠ a ZŠ
v místním kostele. Jistě tušíte proč. Svými básničkami, písničkami a vánočními koledami přivítaly
adventní čas v našem městyse. Mnoho lidí si přišlo vychutnat sváteční atmosféru spojenou
s rozsvícením adventního stromu a letos poprvé se zdrželi před kostelem déle. Důvodem byly malé
vánoční trhy, kde nechyběla vůně punče, přátelské rozhovory, smích a kdo měl zájem mohl si za
libovolnou cenu zakoupit dětské výrobky.
Mikuláš, anděl a čert přišli se svou nadílkou v pátek 2. prosince. Děti s viditelným napětím
čekaly, co má Mikuláš napsáno ve své knize. Našly se zde malé i větší lumpačiny, ale většinou
Mikuláš děti chválil, anděl rozdával balíčky s dobrotami a čert hudral a rámusil v povzdálí. Možná
se těšil, že neodejde s prázdným pytlem. Měl ale smůlu. Zlobílci slíbili, že se polepší a hodné děti
přece čert do pekla nenosí.
U nás v Rychnově již týden svítil vánoční strom, byl 7. prosinec a tedy nejvyšší čas přenést
vánoční atmosféru do Rohozné. V kapličce přednesly vánoční básničky místní děti, které navštěvují
naši MŠ. Nezůstaly však osamocené, své vystoupení předvedli i žáci ZŠ. Advent v Rohozné začal
svátečně, v dobré pohodě.
Tradiční odpoledne dětí a rodičů proběhlo 14. prosince. Všichni společně vyráběli vánoční
řetězy a ozdoby. Ve třídách stály vánoční stromečky a netrpělivě „čekaly“, jak je děti ozdobí a jak
jim to bude slušet. Školkou zněly vánoční koledy a v 16:00 hodin všichni odcházeli s dobrou
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náladou, děti již natěšené na druhý den, kdy pohádková postavička přičaruje pod nazdobené
stromečky dárky.
Do Štědrého večera zbývá ještě několik dní, přeji Vám, aby shon, stres a nervozita zavítaly
do vašich domovů co nejméně, aby pohoda, vánoční nálada a úsměv byly každodenním hostem.
Vánoční svátky prožijte se svými blízkými a mějte radost z radosti těch, které jste obdarovali. Do
nového roku Vám za děti a zaměstnance MŠ přeji pevné zdraví, štěstí a veselou mysl.
Naďa Maštalířová

Hasičský ples v Novém Rychnově 27. ledna 2012
Hasičský ples v Sázavě

28. ledna 2012

Hasičský ples v Řeženčicích

24. února 2012

Babský bál v Novém Rychnově

24. února 2012
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Jednotka SDH Nový Rychnov zasahovala v letošním roce u 36 mimořádných událostí.
Jednalo se o 3 požáry, 3 dopravní nehody, 3 technologické pomoci, 25 technických pomocí,
1 ostatní pomoc (transport pacienta) a 1 planý poplach.
První požár byl v Sázavě, kde došlo k požáru sazí v komíně, beze škody. Druhý vznikl
u Opatova po úderu blesku do hospodářského stavení, zasahovalo zde 6 jednotek a 41 hasičů, škoda
dosáhla 1,2 mil. Kč, uchráněn byl 1 mil. Kč. Třetí byl požár maringotky v Novém Rychnově se
škodou 5 tis. Kč. Řešili jsme i dopravní nehodu s možným požárem osobního automobilu
u Rohozné, na místě jsme zasahovali s jednotkou z Třeště, došlo zde ke zranění osoby, která byla
transportována vrtulníkem záchranné služby do nemocnice, k požáru vozidla nedošlo.
V červnu proběhlo taktické cvičení sborů okrsku na požár hrádku na Křemešníku. Cvičení
bylo zaměřeno na vytvoření dálkové dopravy vody ze stroje do stroje v obtížných podmínkách.
Doprava byla provedena po sjezdovce na vzdálenost 480 metrů s převýšením 53 metrů. Na
vytvoření byly použity 4 stroje PS12. Z CAS24 byly vytvořeny 2 C proudy na hašení požáru.
Naše brigádnická činnost začala hned v lednu. Provedli jsme rozebrání ocelových konstrukcí
a obvodových stěn ocelokolny v Sázavě, do konce června pak probíhalo rozebírání betonové
podlahy, a tím byla naše činnost na této akci ukončena. Byla použita technika od pana Točíka, který
ji zapůjčil sboru pouze za spotřebované pohonné hmoty, čímž bylo uspořeno jen na použití této
techniky přibližně 30 tisíc Kč, na této akci bylo zdarma odpracováno v roce 2010 a 2011 celkem
800 hodin. Dále jsme provedli vyčištění části hráze Lihovarského rybníka. Brigádnicky jsme
provedli i likvidaci stodol čp. 43 v Novém Rychnově. Provedli jsme také opravy na naší hasičské
zbrojnici, kde byla provedena výměna okapů a nátěr střechy věže. V srpnu jsme zahájili brigádnické
práce na opravě podlahy garáže, byla zde provedena montáž 1 kusu garážových vrat, které přinesou
úsporu při vytápění. V letošním roce bylo odpracováno členy SDH bezmála 1000 brigádnických
hodin. Další desítky hodin byly odpracovány na údržbě techniky.
Jako každý rok absolvovali školení na centrální stanici Pelhřimov velitelé, strojníci a pilaři,
další školení absolvovali nositelé dýchací techniky v Pacově, každoročně se také školí i jeřábníci
a vazači. Martin Klouda a Jan Novák úspěšně absolvovali vzdělávací modul pro záchranáře konaný
v Přibyslavi, který sestával ze čtyř víkendových školení, vedených zkušenými lektory a byl ukončen
závěrečnou zkouškou. Projekt byl financován z evropských dotací.
V květnu jsme s vyprošťovacím automobilem TATRA T813 zavítali do Dolní Cerekve na
den IZS, který byl pořádán pro děti z místní školky a školy. S tímtéž vozidlem jsme se účastnili
celostátní výstavy hasičské techniky Pyrocar 2011 v Přibyslavi. Vozidlo, sklidilo zasloužený obdiv,
bylo předvedeno při ukázkách svých možností a spousta návštěvníků využila možnost se s vozidlem
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svést.
Od srpna jednotka vlastní batoh první pomoci, který obsahuje vybavení pro laickou první
pomoc, obsahuje ambuvak, límce, obvazový materiál, dezinfekce, dlahy, termofólie, atd. Na jeho
zakoupení se podílel městys Nový Rychnov, vybavení bylo z větší části řešeno sponzorsky, za což
děkujeme Janu Novákovi, MUDr. Michaele Petrové a Bc. Radku Bendovi.
Bezúplatným převodem od Armády ČR jsme získali pneumatiky na vozidla městyse
a vozidla SDH v hodnotě cca 400 tis. Kč, s jejich převozem nám pomohl HZS Kraje Vysočina. Dále
jsme zdarma převodem získali vozidla UAZ469 a Pragu V3S ARS.
Úspěch se dostavil také na sportovním poli. Zúčastnili jsme se soutěže „Batelovský Žaves“,
kde jsme obsadili v konkurenci deseti družstev první místo. Okrsková soutěž v požárním sportu
proběhla v Řeženčicích. Letos se soutěžilo v disciplínách štafeta a požární útok - sport. Vítězi
v kategoriích mužů i žen se stala družstva Řeženčic. Velkou radost nám dělají mladí hasiči, kteří
celkově skončili v celoroční soutěži hry Plamen na krásném 3. místě.
Po loňském úspěchu divadelního představení spolku „Bezchibi“ jsme letos uspořádali
v Obecní restauraci divadelní představení jejich nové hry Hrobka s vyhlídkou.
O

dění

ve

sboru

se

můžete

dozvědět

více

na

webových

stránkách

www.sdhnovyrychnov.estranky.cz.
Ing. Milan Vopálenský
Co se dělo u nás v Řeženčicích
Rok 2011 utekl jako voda a před námi jsou Vánoce, zatím to sice vypadá, že budou bez
sněhu, ale i přesto se na ně všichni moc těšíme. Nastal ten pravý čas se za končícím rokem 2011
trochu ohlédnout. A tak pěkně od začátku…
S loňským rokem jsme se v Řeženčicích rozloučili a nový rok 2011 jsme naopak přivítali
tradiční silvestrovskou veselicí, na níž samozřejmě nechyběl půlnoční přípitek a ohňostroj.
Další a ne příliš veselou událostí brzy po Novém roce byla nedobrovolná brigáda, protože
ve vsi po několik týdnů netekla voda a situace se nelepšila. Řeženčický vodovod je hodně starý
a porucha byla více než očekávatelná. V druhé polovině ledna jsme se tedy o víkendu pustili do
kopání na nejvíce podezřelém místě. Vykopali jsme jámu a ono nic - sucho! Naštěstí si někteří
sousedé všimli, že se v čerstvém sněhu ukazuje řečiště vody vycházející z jednoho rekreačního
objektu na konci vsi. Byla to pro nás úleva, že jsme konečně přišli na příčinu problému a že voda
zase poteče. Prosím proto všechny majitele a uživatele objektů, a to nejen v Řeženčicích, aby si
řádně zabezpečili vodovod a uzávěr vody před mrazem. Být kvůli něčí nezodpovědnosti a lajdáctví
několik týdnů bez vody není žádná legrace, obzvlášť „výživné“ je to v domácnosti s malými dětmi.
24

A když už se někomu takový průšvih povede, měl by se spíše snažit vyjít stálým obyvatelům vstříc,
pokud je to v jeho možnostech, a ne dělat další potíže, tak jak se to stalo v Řeženčicích!
Ale zpět k příjemnějším tématům. Ani letos samozřejmě nechyběl hasičský ples a i tentokrát
se přišlo pobavit hodně lidí. Vše bylo dobře zorganizováno, v tombole byla spousta zajímavých cen
a k dobré náladě nám hrála skupina Preston, a tak jsme se dobře bavili - mnozí až do časných
ranních hodin.
Zanedlouho po plese byl masopust, který také již po dlouhá léta patří mezi tradiční
řeženčické akce. Letošní průvod masek byl bohatší i díky maskám, které k nám zavítaly z okolních
vesnic.
Na konci dubna jsme, jako ostatně každý rok, uspořádali pálení čarodějnic spojené
s opékáním klobás, vychlazeným pivem a ohňostrojem.
V polovině měsíce května se konalo hasičské okrskové cvičení. Letos připadlo jeho pořádání
na Řeženčice. Soutěžilo se v požárním útoku a ve štafetě. Požární útok se prováděl dle pravidel
požárního sportu a štafeta byla 4x100 metrů překážek družstev. Obě naše družstva - ženy i muži - se
na této soutěži umístila na prvních místech. Po ukončení soutěže se všichni přemístili do hasičárny,
kde následovalo vyhodnocení soutěže a kulturní program.
Další ryze hasičskou událostí bylo námětové cvičení na Křemešníku, při němž jsme
dopravovali vodu po sjezdovce od spodní nádrže až nahoru k hrádku.
A to už jsme pomalu na začátku prázdnin a přípravy na neckyádu jsou již v plném proudu.
Letošní neckyáda se ovšem kvůli rozmarům počasí nezdařila tak, jako v předchozích letech – celý
den pršelo a ani teplota vzduchu příliš nenasvědčovala tomu, že by bylo léto, přesto se mnozí z nás
vykoupali a vyzkoušeli si připravené vodní atrakce, jako kdyby svítilo slunce a byl horký letní den.
Pořádat jakoukoliv akci - a letos jich opět nebylo málo - vyžaduje hodně příprav
a organizování. Myslím si, že se nám všechny akce povedly, některé byly obzvlášť úspěšné. Všem,
kteří se podíleli na přípravě a organizování našich akcí a v průběhu roku se účastnili brigád ve vsi,
děkuji za jejich čas a dobře odvedenou práci.
V příštím roce bych Vás chtěl pozvat na hasičský ples, který se koná 24. 2. 2011, hrát bude
tradičně skupina Preston, což je jistě záruka dobré zábavy.
Blíží se vánoční svátky a konec roku, chtěl bych tedy využít této příležitosti a popřát všem
klidné Vánoce, veselý vstup do nového roku bez úrazů při používání silvestrovské pyrotechniky,
pevnou vůli k dodržení novoročních předsevzetí a celkově vydařený rok 2012.
A abych nezapomněl - našemu vodovodu přeji, ať ještě vydrží - 100 let už asi ne, ale nějaký
čas by ještě mohl.
Jan Sekava
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Fotbal
•

MUŽI

Okresní přebor II. třída „POUTNÍK LIGA“
Rk Tým
Záp
1. Lukavec
14
2. Nový Rychnov
14
3. Maraton PE
14
4. Plačkov
14
5. Žirov
14
6. Žirovnice B
14
7. Počátky
14
8. Obrataň
14
9. Jiřice
14
10. Vyskytná
14
11. Č. Řečice
14
12. Senožaty
14
13. Hořepník
14
14. Božejov
14
•

MLADŠÍ ŽÁCI

Rk
1.
2.
3.
4.
5.

Tým
Černovice
Obrataň
Nový Rychnov
Žirov
Lukavec

•
Rk
1.
2.
3.
4.
5.

Záp

+
12
11
10
10
8
7
6
5
5
4
4
3
3
2

+

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

0

2
2
2
3
4
6
6
5
8
9
10
11
11
11

Skóre
60 : 18
47 : 20
46 : 23
37 : 26
39 : 27
29 : 30
41 : 35
30 : 32
24 : 30
27 : 45
15 : 30
17 : 44
17 : 49
19 : 39

Body
36
34
32
31
26
22
20
19
16
13
12
9
9
7

-

8
8
8
8
8

8
6
2
1
0

0
0
2
2
2

0
2
4
5
6

Skóre
48 : 9
36 : 14
14 : 22
8 : 24
8 : 45

Body
24
18
8
5
2

Záp
8
8
8
8
8

+
6
4
4
3
2

0
0
1
1
0
0

2
3
3
5
6

Skóre
62 : 36
38 : 29
30 : 33
22 : 29
33 : 58

Body
18
13
13
9
6

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Tým
Pacov
Žirovnice
Obrataň
Nový Rychnov
Počátky
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Stolní tenis
•

OKRESNÍ PŘEBOR II. třída

Tabulka soutěže po 9. kole - Základní část
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

•

Mužstvo
U
Kamenice nad Lipou A
9
SK Včelnička A
9
TJ Jiskra Humpolec F
8
TJ Spartak Pelhřimov F 9
SK Rodinov B
9
TJ Sokol Černovice B
9
TJ Sokol Božejov A
9
Start Nový Rychnov A 9
TJ Chmelná C
9
TJ Jiskra Humpolec E
9
Jihočeské cihelny Stojčín C 9

V
9
6
5
5
4
4
3
3
3
2
2

R
0
1
2
1
1
0
1
1
0
2
1

P
0
2
1
3
4
5
5
5
6
5
6

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sety
372:242
358:279
342:235
325:290
314:301
286:326
288:328
295:324
286:352
281:346
280:334

Zápasy Body
111:51 27
97:65 22
91:53 20
87:75 20
82:80 18
76:86 17
74:88 16
75:87 16
64:98 15
69:93 15
69:93 14

V
8
7
6
6
6
4
4
3
3
2
1
1

R
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0

P
0
2
2
3
3
4
4
4
6
7
8
8

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sety
353:183
386:218
365:246
344:279
363:270
294:292
304:331
251:308
247:350
246:353
208:386
235:380

Zápasy Body
104:40 24
111:51 23
106:56 22
93:69 21
99:63 21
78:84 18
76:86 18
65:79 15
66:96 15
61:101 13
45:117 11
50:112 11

OKRESNÍ PŘEBOR III. třída

Tabulka soutěže po 9. kole - Základní část
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mužstvo
U
TJ Jiskra Humpolec H
8
TJ Sokol Těmice B
9
TJ Jiskra Humpolec I
9
TJ Jiskra Humpolec G
9
TJ Spartak Pelhřimov G 9
Pohostinství Strměchy A 9
Jihočeské cihelny Stojčín D 9
TJ Slavoj Pacov D
8
TJ Chmelná D
9
Pelhřimov-Osvobození A 9
Start Nový Rychnov B 9
SKST Vlásenice A
9

Volejbal
•

OKRESNÍ PŘEBOR - ŽENY

SPV Počátky - Nový Rychnov
Nový Rychnov - Červená Řečice
Sp. Pelhřimov B - Nový Rychnov
Jiskra Humpolec B - Nový Rychnov
Červená Řečice - Nový Rychnov

1:3
3:0
1:3
3:0
1:3
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•

OKRESNÍ PŘEBOR – MUŽI

Sp. Pelhřimov C - Nový Rychnov
Nový Rychnov – Sp. Pelhřimov B
Nový Rychnov - SK Pelhřimov
Nový Rychnov - Senožaty
Nový Rychnov - Slavoj Pacov B
Humpolec - Nový Rychnov

1:3
3:1
3:1
3:1
1:3
2:3
Informace poskytl Milan Reich z TVS Vysočina Pelhřimov.

Milí spoluobčané,
úřad městyse, obecní zastupitelstvo a SPOZ v Novém Rychnově Vám přeje
radostné a spokojené Vánoce plné pohody a klidu, pevné zdraví a šťastné
vykročení do nového roku 2012.
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