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① - Slovo úvodem
Po krátkém prosincovém odpočinku jsme se opět naplno vrátili do normálního
pracovního kolotoče. Leden je totiž měsícem, který je tradičně spojený s plánováním či
dolaďováním kulturních akcí, projektů a nových cílů. Pro pracovníky městyse to byl měsíc,
který znamená největší nápor při zimní údržbě. Přiznám se, že jsem měl původně v úmyslu
napsat něco více právě o prvním uvedeném tématu, ale vše bych asi stejně nepojmul. O
projektech, které se rozjely už v roce 2018 (výstavba mateřské školy, posílení tlaku ve
vodovodním řadu v Řeženčicích) se částečně dozvíte ze zápisu z jednání zastupitelstva
městyse, a pokud budeme úspěšní, budeme o projektech nejen mluvit, ale především je
realizovat. Proto bych k tomuto tématu nyní pouze vyjádřil potěšení nad tím, že do realizace
se zapojili i místní občané (formou vlastních žádostí a námětů). Věřím, že tedy jejich i naše
úsilí přinese kýžené ovoce nejen v podobě dotační podpory, ale hlavně tak, že to bude
přínosem do budoucna pro naše děti.
Na téma zimní údržby bych mohl psát taktéž mnoho řádků či stran. Tým lidí z našeho
úřadu byl navíc oslaben dlouhodobou nemocí dvou zaměstnanců, a tak těžko mohl vše
zvládnout k úplné spokojenosti všech. Někdy i já vidím problematické úseky či dostávám
podněty od občanů. Zároveň však musím ocenit velkou snahu a nasazení všech zasvěcených
na ty nové podněty reagovat. Při opakovaném dlouhodobém sněžení však opravdu nejde
zvládnout vše a i my chodci a řidiči musíme počítat s tím, že podmínky na ulicích a cestách
nemohou být jako v létě. Vedle poděkování lidem, kteří pomáhali ve svém volnu a sedli za
volant obecního traktoru, bych chtěl současně poděkovat všem, kteří pouze nesedí doma v
teple a jdou sami odklízet sníh z chodníků či cest u svých domů. Mnohdy i díky této pomoci
se daří některé úseky následně i s technikou lépe zprůjezdnit či vyčistit. Bohužel však také
musím být kritický k těm, kteří svými auty blokují průjezdnost ulic, což znemožňuje zimní
údržbu. Pokud ještě navíc sníh ze svých vchodů vyhazují přímo na silnici, stává se jejich
neochota a sobeckost problémem i pro jiné (sousedé, lékařská služba, svoz odpadu atd.). Dle
předpovědí počasí nás zima pro letošek už opustila, ale čeká nás jarní úklid. Vyzývám proto
všechny občany, aby byli vnímaví a snažili se udržovat chodníky a silnice ve svém okolí v co
nejlepším stavu. Děkuji předem…

Krásný jarní čas všem čtenářům RYCHNOVSKÉHO POUTNÍKA a pěkné počtení
přejí Petr a Jitka Hernovi.
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② - Foto ohlédnutí
Na této dvoustraně je několik různorodých fotek, které mají jedno společné, a to je
místo pořízení. Ať už osvětlený vánoční strom, kostel, fara, dětský sbor nebo zasněžené ulice,
všechno to je v Novém Rychnově a blízkém okolí, všechno se to zde událo a všechno se to
sem k nám vešlo. A tak chci popřát roku 2019, aby byl také pěkně různorodý a pestrý, aby se
v něm udály samé dobré a spravedlivé věci a aby nám k tomu dopomáhala naše dobrá vůle.

….pokračování na straně 14
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③ - Rozpočet a investice Kraje Vysočina
Obsáhlý příspěvek do našeho POUTNÍKA nám zaslala Ing. Jitka Svatošová z tiskového oddělení
Krajského úřadu Kraje Vysočina. Jedná se o vyjádření Ing. Martina Kukly, náměstka hejtmana Kraje
Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku. Na následující straně na něj reaguje paní starostka Iva
Reichová.
Pozitivní informací pro veřejnost je fakt, že Kraj Vysočina v roce 2018 hospodařil tak dobře, že
i po úhradě všech závazků dosáhl disponibilního zůstatku hotovosti ve výši cca 700 miliónů korun
s tím, že cca 200 miliónů korun plánuje ponechat na termínovaných vkladech, což pomůže v případě
poklesu kondice ekonomiky. Krajské zastupitelstvo postupně rozhodne, kam uspořené prostředky
investovat, co podpořit a kolik dále ušetřit. V posledních dvou letech, kdy se kraji takto ekonomicky
daří, posilovala kapitola doprava. Kraj dofinancoval důsledně pouze připravenou realizaci dalších
konkrétních silničních staveb nebo velkých oprav a také prozřetelně povýšil fond strategických rezerv,
z něhož předfinancuje projekty spolufinancované z evropských zdrojů. Nad očekávání dobře rostly
celých dvanáct měsíců roku 2018 daňové příjmy, a to nejen kraji, ale především obcím. Na Vysočině si
obce, podle propočtů Kraje Vysočina, v roce 2018 polepšily meziročně o 13 %, což bylo dáno dobrým
ekonomickým vývojem i zvýšením procenta sdílených daní z přidané hodnoty ve prospěch
municipalit.
Peníze z rozpočtu kapitoly doprava Kraje Vysočina, případně peníze získané ze zdrojů EU využije kraj
v roce 2019 například na modernizaci silnice II/602 mezi Olešnou a Strměchy a mezi Dušejovem a
Hubenovem. Opraveny budou úseky na silnici mezi Lukavcem a křižovatkou s II/124, dále silnice mezi
Křešínem a Buřenicemi, Záběhlicemi a Prosečí, Křemešníkem a Novým Rychnovem, mezi samotou
V Losích a Čejkovem a také silnice vedoucí z Žirovnice na hranici kraje nebo most v Eši. Příprava
oprav včetně jejich realizace v roce 2019 proběhne i na ulici Lužické v Humpolci. Během roku 2019 je
v plánu připravovat nutnou dokumentaci na opravy ulice Družstevní v Kamenici nad Lipou nebo pro
opravu průtahu Pacovem, dále mostů v Litohošti, Velké Chyšce a Poříčí. V naléhavých případech,
především u oprav silnic po zimě, je vedení Kraje Vysočina připraveno posílit kapitolu doprava o další
miliony korun z vytvořených rezerv a přebytků. Z investic směřujících do krajských středních škol chci
zmínit opravu kotelny Gymnázia Humpolec a rekonstrukci auly Gymnázia Pelhřimov. SPŠ a SOU
Pelhřimov čeká rekonstrukce dílen na Křemešnické ulici. Nepřehlédnutelné budou stavby ve
zdravotnických zařízeních – v areálu Nemocnice Pelhřimov bude probíhat rekonstrukce provozních
budov, otevřena bude nová výdejna léků, kraj zahájí stavební přípravy pro novostavbu nového
dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického pavilonu. Dokončena bude též projektová
dokumentace rozšíření urgentního příjmu pelhřimovské nemocnice. Vedení Kraje Vysočina počítá i
s financováním stavebních a restaurátorských úprav kaple Panny Marie Bolestné patřící k hradu
Kámen. Tento hrad v majetku kraje čeká letos i rekonstrukce elektroinstalací a projektováno je také
nové návštěvnické centrum.
V této souvislosti musím zmínit i fenomén jistého nedostatku. Investoři včetně Kraje Vysočina mají
k dispozici finance, trh však aktuálně postrádá nejen lidské zdroje, ale citelně začínají chybět i výrobní
a materiálové kapacity.
Zdroj: Ing. Martin Kukla (ANO 2011), náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku
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Iva Reichová:
Vážení občané, jistě jste si stejně jako já museli všimnout, že Ing. Kukla nezmiňuje realizaci
plánované opravy silnice z N. Rychnova směrem na Horní Cerekev, proto jsem si dovolila jej
skrze pí. Svatošovou oslovit s doplňujícím dotazem:

Vážená paní Svatošová,
neodpustím si dotaz, na který by pan náměstek mohl reagovat osobně, nebo případnou
odpověď získat od kompetentní osoby z úseku plánování oprav komunikací v majetku Kraje
Vysočina.
V roce 2015 proběhla oprava krajské komunikace v intravilánu obce Nový Rychnov s názvem
projektu II/133, III/1335 Nový Rychnov-průtah. Tento projekt byl dle projektové
dokumentace rozdělen na 4 etapy. V r.2015 byla realizována pouze 3. a 4. etapa týkající se
silnice III/1335, směr na Rohoznou. Z příspěvku pana náměstka vyplývá, že ani v letošním
roce 2019 nedojde k dokončení tohoto projektu a realizace 1. a 2. etapy, silnice II/135, směr
na Horní Cerekev, je opět v nedohlednu. Ptám se tedy, kdy kraj plánuje dokončit tento
projekt, protože stav zmíněné komunikace je naprosto katastrofální a propadnutí mostku,
který je prakticky uprostřed vsi, je pouze otázkou času. Reakci na tento dotaz také rádi
zveřejníme v našem Poutníku.Naše občany tento problém zajímá bezmála už 4 roky.
Podotýkám, že první projednání tohoto projektu proběhlo s naší radnicí již v r.2011.
Iva Reichová, starostka městyse
dne 8. 2. 2019

Dobrý den, paní starostko,
zjišťovala jsem důvody, proč nebyla komunikace II/133 realizovaná a problém bude v tom, že
vodoprávní úřad nesouhlasil s odvodněním vozovky do současné jednotné kanalizace
zakončené ČOV. KSÚSV k této problematice již svolala několik jednání. Kolegové z KSUSV
oslovili projekční kancelář a také svolali jednání u Vás na úřadě městyse, kde za přítomnosti
paní starostky a zástupce společnosti VOKA-Ekologické stavby, spol. s.r.o. bylo ujasněno,
kam vody z pozemní komunikace odvést. Nabízí se je svést do dešťové kanalizace dle
pasportizace VOKA-Ekologické stavby, spol. s.r.o., které prokázalo existenci této kanalizační
sítě. KSÚSV původní projekční kancelář oslovila k podání cenové nabídky na aktualizaci
původní projektové dokumentace, jelikož již všechny podklady má a zná problémovou situaci
v průtahu. Projekční kancelář DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. již podala přijatelnou cenovou
nabídku a tím vzhledem k časové a finanční úspoře bylo rozhodnuto o přímém zadání. Na
základě nového diagnostického průzkumu vozovky II/133, projekční kancelář vypracuje
respektive aktualizuje původní projektovou dokumentaci a zažádá o nové stavební povolení.
Vzhledem k vytíženosti projekční kanceláře bude nová projektová dokumentace zpracována
až během letošního roku a v roce 2020 vzhledem ke špatnému stavu průtahu bude stavební
akce zařazena k realizaci.
Z argumentací KSUSV jsem pochopila, že jste v přiměřeném kontaktu. Ve prospěch věci se
přimlouvám za větší nátlak obce na naši KSUSV. Prosím, pokud Vám nyní nebo kdykoli jindy
budou chybět informace, nebo budete mít pocit, že se něco neděje tak rychle, jak byste
potřebovali, kontaktujte KSUSV (klidně přímo pana ředitele nebo náměstky). Držím palce .
Jitka Svatošová, oddělení tiskové
Krajský úřad Kraje Vysočina, dne 14. 2. 2019
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④ - Základní škola
Máme za sebou první pololetí školního roku, žáci již dostali svá vysvědčení a školní rok běží
dál. V lednu žáci 3. a 4. třídy úspěšně ukončili 20 lekcí plavecké výuky a žáci 7. třídy byli na
lyžařském výcvikovém kurzu v Pasekách nad Jizerou.
Ve škole proběhlo mnoho školních soutěží, ze kterých žáci postoupili do okresních kol, kde se
velmi dobře umístili. V pěvecké soutěži v okresním kole jsme obsadili 1., 2. i 3. místo. Chlapci
reprezentovali školu ve futsalu a přivezli krásné 3. místo. Tradičně silné zastoupení jsme měli
v recitační soutěži, kde jsme se určitě neztratili, ale na medailové umístění to bohužel
nestačilo. Žákyně 8. a 9. třídy se zúčastnily olympiády v anglickém jazyce, německém jazyce a
v dějepisné olympiádě. Dále se konala soutěž, kdy žáci museli ukázat své znalosti o Kraji
Vysočina. V měsíci březnu připravuje školní družina již 5. ročník Noci s Andersenem, kdy žáky
čeká odpoledne plné her a soutěží. Mnoho dalších soutěží a aktivit žáky i pedagogy čeká i v
dalších měsících.
Pokračuje spolupráce žáků 1. a 9. třídy v projektu Patron, kdy si užívají společné třídní akce,
na které určitě v budoucnu nikdy nezapomenou. Dále pokračuje spolupráce žáků 9. třídy s
klienty Domova Jeřabina.
V dubnu čeká všechny budoucí žáky 1. třídy
velký a velmi očekávaný den a to zápis do 1.
třídy, který se bude konat 3. 4. 2019 od
13 do 16 hodin v budově školy. Na nové
prvňáčky budou ve škole čekat jejich
budoucí patroni z 8. třídy, kteří je ve škole
přivítají a zavedou za paní učitelkami do
školních tříd. Už se všichni těšíme na
setkání, jak s dětmi, tak rodiči.
V uplynulých týdnech ve školní jídelně proběhla výměna
stolů a židlí za nový nábytek a došlo i na obnovu
stárnoucího osvětlení jídelny. Na II. stupni se dovybavily
tři třídy projektory, promítacími plátny a notebooky.
Tím se nám povedlo dovršit proces modernizace tříd,
abychom mohli plně využívat nové, interaktivní
materiály k výuce.
V květnu budeme pro rodiče pořádat Den matek a také Férovou snídani, která se stává
velmi oblíbenou, jak mezi dětmi, tak i mezi rodiči. Tímto vás všechny srdečně zveme.
Plakátky k jednotlivým akcím budou postupně vyvěšeny v obci nebo můžete navštívit
webové stránky školy https://zsnovyrychnov.webnode.cz/, kde jsou všechny informace, co
se ve škole událo a jaké další aktivity nás čekají. Přejeme Vám všem krásné jaro a Velikonoce.
Zdroj: Ivana Vlasáková
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Mateřská škola
Aktivity v MŠ od ledna 2019
Od nového kalendářního roku vzhledem k dosud nezměněnému financování ve
školství, pracují v mateřské škole 3 učitelky. (M. Somrová, N. Maštalířová, M. Koutková). Ve
třídě Hvězdiček vypomáhá v době vycházek a odpočinku dětí učitelka Javůrková.
Zima – letošní zima byla bohatá na sněhovou nadílku, děti si užily plno radovánek při pobytu
venku, otužovaly se a rozvíjely pohybové dovednosti
Únor – nahlédli jsme do pohádkové říše a nechali jsme děti do ní vstoupit. Děti se představily
doma vyrobenými maskami na „Přehlídce masek“. Tyto výrobky budeme využívat
k činnostem do konce školního roku.
Březen – jako každý rok jsme se rozloučili se zimou, utopili jsme „ Moranu“, vyrobenou ze
surovin, které rybám chutnají – chleba, pečivo, kukuřice…. (myslíme na přírodu)
Duben - máme připravený projekt: „Josífek jde koledovat – co ještě nevíme“. Děti se
seznámí s tradičními velikonočními zvyky a symboly. Prožijeme: „Pašijový týden“, kde dětem
přiblížíme jednotlivé dny v daných barvách
• modré pondělí – děti budou mít část modrého oblečení na sobě, vyzdobíme třídy domodra
• žluté úterý – děti budou hledat žluté předměty ve třídě – malba a kresba přírodnin /
kamínky, dřívka…
• škaredá středa – šedivé geometrické tvary rozprostřené po třídě budou děti vyhledávat a
třídit – nikdo se nesmí mračit – jak se cítím – určit a vyjádřit pocit
• zelený čtvrtek – ochutnávka pečiva se zelenými rostlinkami / řeřicha, polníček, kopřivový
čaj, hry se zelenými stuhami na koberci - fantazie
• velký pátek – návrh pro rodiče na vytvoření pokladu – krabičky plné překvapení
Vytvoříme řehtačky, které využijeme v rámci celého projektu při činnostech během dne.
Společné ranní a polední řehtání před mateřskou školou. Řehtačky jsou jako náhrada zvonů,
které odletěly do Říma.
Květen – zápis dětí do mateřské školy proběhne 6.5.2019
Zdroj: Marta Somrová

Výstavba nové Mateřské školy
pokračuje dle plánu. Při
pořizování této fotografie přijel
těžkotonážní
vysokozdvižný
jeřáb a s jeho pomocí dělníci
umisťovali stropní panely po
celé stavbě. Práce jim šla dobře
od ruky.

21.3.2019
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⑤- Kulturní kalendář
Předešlé vydání Poutníka jsem se snažil dát dohromady ještě před Vánocemi, abych si
já i ostatní, co mi s jednotlivými rubrikami pomáhají, mohl užívat těch nejhezčích svátků
v roce. Nově do Poutníka přispívá i paní Sekavová z Řeženčic (tímto jí chci poděkovat). Pokud
by se našel někdo podobně šikovný i z Čejkova, Sázavy nebo Chaloupek, budu samozřejmě
moc rád. Případné náměty mi prosím posílejte na email: poutniknovyrychnov@seznam.cz
Doufám, že Vánoce a vstup do nového roku jste si všichni užili v tom správném duchu.
Já osobně mám tento čas moc rád, a tak si dovolím malé připomenutí krásných zvyků, které
se bohužel díky dnešní uspěchané době pomalu vytrácejí.
Štědrý den – 24. prosinec: Štědrý den je hlavním dnem oslav Vánoc. Hospodyňky by měly
mít čistý a uklizený dům. Dopoledne celá rodina společně zdobí vánoční stromeček. Poslední
ozdobou je špička, kterou dává hlava rodiny. Po celý
den by se měl držet půst. Kdo jej dodrží, večer uvidí
„zlaté prasátko“. Domácností se rozléhá vůně purpury
nebo vánočního františka. Další průběh Štědrého dne je
různý. Někdo se chodí dívat do kostela na jesličky, jiní se
scházejí s rodinou. Často se chodí také na hřbitov.
Někdo chodí do lesa nakrmit lesní zvěř, jiní se dívají na
pohádky a užívají si vánoční atmosféry.
Štědrovečerní večeře začíná s východem první hvězdy na obloze. Stůl je slavnostně upraven
a pod talíře se dávají šupiny z kapra. Šupina se pak dává do
peněženky, aby se nás celý rok držely peníze. Na stole je o jeden
talíř víc, pro nečekaného hosta. Při večeři se nesmí vstávat od
stolu, přináší to smůlu. Kdo se opírá lokty o stůl, budou ho celý
rok bolet ruce. Kdo kope do stolu, budou ho celý rok bolet nohy.
Kdo jídlo chladí foukáním, bude mít celý rok bolavá ústa. Kdo u
večeře dřímá, bude celý rok nemocný. Typické štědrovečerní
menu je rybí polévka a smažený kapr s bramborovým salátem.
K dezertu je jablečný závin.
Po večeři už všichni čekají, až uslyší zvonit zvoneček. Někdo chodí ven vyhlížet, zda zahlédne
Ježíška. Zvonění ohlašuje jeho příchod. Honem se přesouváme ke stromečku a zjišťujeme,
zda nám zanechal nějaké dárky. U stromečku zpíváme koledy, zapalujeme prskavky a
rozbalujeme dárky. Ty rozdává nejmladší člen rodiny. Dříve dárky podléhaly mnoha pověrám.
Nesměly se darovat žádné ostré předměty, jako jsou nože, jehly nebo ostré nářadí. Věřilo se,
že popíchají srdce a promění lásku v bolest. Kapesníky či korále z perel zase prý přinášely do
života obdarovaného smutek a trápení. Aby obdarovaného nepotkal rozchod s milovanými
lidmi, nesměly se darovat boty. Také se nedarovalo nic černého, neboť je to barva smrti a
zmaru. O půlnoci se chodí na půlnoční mši do kostela.
Krájení jablka – Každý si překrojí jablko napříč. Pokud se objeví hvězdička, bude mít v příštím
roce štěstí. Pokud se objeví křížek, bude mít smůlu.
Lití olova – Roztavené olovo se vhodí do nádoby se studenou vodou.
Ze vzniklého odlitku různých tvarů se hádá budoucnost.
Pouštění lodiček – Do skořápek z ořechů se připevní svíčka.
Vzniknou lodičky, které se vloží do mísy s vodou. Pokud se lodička
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drží při kraji nádoby, bude její majitel celý rok doma. Pokud odpluje do středu, vydá se do
světa.
Házení střevícem – Svobodné dívky házejí zády ke dveřím svůj střevíc. Pokud směřuje špička
na střevíci směrem do místnosti, zůstane doma. Pokud špička směřuje ke dveřím, příští rok
se odstěhuje nebo vdá.

*Vánoce v Řeženčicích
Jak na chvíli zapomenout na smažení kapra,
zdobení stromku a štědrovečerního stolu, na
ukryté dárky, na zapomenuté dárky? Řešení?
Zazpívat si s dětmi u betléma! I letos jsme postáli
ve štědrodenní odpoledne s dětmi u betléma před
řeženčickou hasičárnou, podupávali ve větrném
odpoledni a tu pravou vánoční náladu nasávali při
koledách spolu s horkým punčem. Nezapomeňte

za rok zase přijít. Určitě se setkáte se stejnými
– jen o rok staršími dětmi, možná se připojí i
ostatní dítka a atmosféra Vánoc na vás zase
dýchne nejen voňavým punčem.

Pro letošek jsme přidali k loňskému slaměnému volkovi i velblouda. A tak náš betlém už čítá
12 postav.

Sice po Vánocích ve vichřici betlém utrpěl
„zlomeniny“ a na Svatou rodinu i Tři krále
sníh nanesl pěknou bílou peřinu, čímž
dodal trochu nostalgie končícím svátkům.

*Únorový pohled z Řeženčic
Sice to vypadá, že jaro klepe na dveře, ale letošní
zima konečně dopřála dětem (nejen jim) dostatek
zimních radovánek. A tak se i v malé vesničce na
malém rybníčku odehrávala velká utkání.
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*Masopust
Letošní masopust nám vyšel na 2. březen. Počasí mizerné –
ani zima ani jaro, ale zase jsme posbírali loňské masky nebo
nechali zabouřit inspiraci a průvod masek se mohl vydat
Řeženčicemi za zpěvu s harmonikou. Tradiční cikánky,
Krakonoš, Mexičani, muchomůrka, tank s posádkou, Červená
Karkulka, žena z pravěku, různá zvířátka a strašidla až po
výběrčího bezdomovce …

Zaujali jsme i některá projíždějící auta,
jiní řidiči se přikrčeni za volantem
opatrně,
leč
rychle,
vyhnuli
masopustnímu reji. Leckde došlo i na
taneček pro radost i zahřátí. A večer
jsme akci náležitě zhodnotili, dojedli a
dopili vykoledované pochoutky, přibyla
kytara a vytříbené pěvecké výkony.
Zkrátka – masopust se zase vydařil!
Jen jakou masku příští rok?

Zdroj: Olga Sekavová, Řeženčice

Vstup do nového roku byl jako již tradičně ve znamení plesů. Kromě hasičského, a
babského v Novém Rychnově jsme mohli navštívit také hasičský ples v Řeženčicích a Sázavě.
Pak už následovaly přípravy na Masopust. Členové SDH uspořádali krásný průvod masek.
Bohužel jsem neměl možnost se zúčastnit a pořídit fotky, tak aspoň z nostalgie přikládám
něco z ročníku 1982.
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Masopust 1982 – zdroj Marie Mikešová

Šikulky s.r.o. za podpory Městyse N. Rychnov uspořádaly 23.2.2019 Masopustní dílničky. Zde
si děti mohly vyrobit nejen masky na tvář, ale kompletní kostýmy. Obecní restaurace se tak
zaplnila piráty, princeznami, mušketýry, čaroději, námořníky, ale také ovečkami nebo
včelkami. K dispozici byl dokonce i foto-koutek. Krátké video z této vydařené akce je
umístěno na YouTube pod tagem „Dílničky Nový Rychnov“. O týden později 2.3.2019
následoval dětský masopustní karneval a večer masopustní diskotéka.

23. března uspořádal TJ Start oddíl kopané Diskoples, o muziku se postaral DJ Dominik.

Tento večer měl bohužel smutnou dohru, kdy shořelo
několik kontejnerů a městysi tak vznikla nemalá škoda.
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KULTURNÍ KALENDÁŘ MĚSTYSE NOVÝ RYCHNOV na rok 2019
Datum konání

Název

Místo konání

Pořadatel/kontakt

terén NR, Řež., Čejkov,
Sázava, Chaloupky

Šikulky NR

Obecní restaurace NR

Šikulky NR

BŘEZEN 2019
30. 03. 2019

13:00

Úklid okolí obcí
DUBEN 2019

13. 04. 2019

13:00 – 16:00

Velikonoční dílničky

30. 04. 2019

Pálení čarodějnic

SDH Nový Rychnov

30. 04. 2019

Pálení čarodějnic v Sázavě

SDH Sázava

ČERVEN 2019
01. 06. 2019

Dětský den

08. 06. 2019

Novorychnovské stezky

16. 06. 2019

Pouť v Sázavě

27. 06. 2019

Rozloučení se žáky ZŠ a MŠ

01. 07. 2019

Oheň na zahájení prázdnin

SDH Nový Rychnov
Nový Rychnov

SPOZ + Městys NR
SDH Sázava

Nový Rychnov

SPOZ + Městys NR

ČERVENEC 2019
SDH Sázava

SRPEN 2019
31. 08. 2019

Letní promítání filmu

TJ Start NR z. s.

ZÁŘÍ 2019
28. 09. 2019

Václavské opékání brambor

SDH Sázava

ŘÍJEN 2019
12. 10. 2019

Vítání dětí

Nový Rychnov

SPOZ + Městys NR

12. 10. 2019

Vinobraní (kapela Urus)

SDH Sázava

Podzimní tvořivé dílny

Šikulky

LISTOPAD 2019
11. 11. 2019

Příjezd sv. Martina

Nový Rychnov

Vánoční dílničky

SPOZ + Městys NR
Šikulky

PROSINEC 2019
01. 12. 2019

Rozsvěcení vánočního stromu

Sázava

SDH Sázava

02. 12. 2019

Rozsvěcení vánočního stromu

Nový Rychnov

SPOZ + Městys NR

26. 12. 2019

Turnaj ve stolním tenisu
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SDH Sázava

….. pokračování ze strany 4
Hodně občanů, které potkávám, mi tvrdí, že se tu nic neděje, že se jen vybírá daň
z nemovitosti, ale není to nikde vidět. „V našem okolí je standardem pro výpočet daně z nemovitosti
koeficient 2. V Rychnově se zastupitelé rozhodli pro koeficient 3. Pokud by se tedy měl platit
nadstandardní koeficient, očekávaly by se i nadstandardní služby.“ Myslím, že hezky se k tomu
vyjádřil místostarosta Pavel Martínek na zasedání zastupitelstva. Uvedl, že lidé „vidí“ jen to, co mají
přímo před nosem. Pokud jim opravíte chodník u domu nebo vjezd do dvora, tak si toho všimnou, ale
pokud se investuje do kulturního domu v Čejkově, do silnice směrem na Lešov nebo se opraví ZŠ
v Sázavě, tak to nikdo „nevidí“. Dalším důvodem, proč se před lety koeficient zvýšil, bylo to, že
tenkrát byl městys hodně zadlužen a pokud by se měl dál rozvíjet, musely se dluhy nejen splatit, ale
zároveň bylo potřeba našetřit peníze na další výdaje. Mám tu jen několik fotografií z roku 2015,
abyste si mohli připomenout, co všechno se tu opravilo, vystavělo a dnes to člověk přechází a bere už
jako samozřejmost. Největší investicí byla asi rekonstrukce školy, sportovní haly, nákup dvou nových
hasičských vozů, ale i další drobnější projekty si vyžádaly nemalé finanční výdaje.

Po zbourání Hernovy chalupy vedle fary se nabídlo jako ideální řešení zde vystavět parkoviště. A tak na místě
nehezké rozpadlé budovy vzniklo několik parkovacích míst. Dvůr a okolní zdi pod vchodem do Úřadu Městyse NR
už také zasluhovaly údržbu. Nyní je zde zámková dlažba a další parkovací místa blízko obchodu, autobusové
zastávky a kostela.

Při čištění Městského rybníka byla zpevněna hráz a vybudován nový splav. Silnice od Rohozné směrem k návsi
byla nejen rozšířena (byly vykáceny staré nemocné stromy), ale v zemi se muselo opravit vodovodní vedení,
odpady, kanalizace a také zmizely všechny ty nehezké sloupy elektrického vedení. Nově zde máme moderní LED
osvětlení a v celém Rychnovsku bezdrátový rozhlas. Most na konci této rovinky měl nosnost pouze 10t a byl už
na několika místech opakovaně propadlý. (Pro zajímavost uvádím, že např. linkový autobus, který zde denně
jezdí, váží 16tun.)
Finančně náročný byl také nákup nových hasičských vozů. „Tatra“
byla sice z velké části hrazena z dotací, ale necelý milion musel
z rozpočtu uvolnit městys. „Iveco“ bylo dotováno částkou 700
tisíc, takže zbývalo doplatit cca milion a čtvrt. Nyní ale mají hasiči
důstojné kvalitní vozy. Předchozí vozový park už opravdu
dosluhoval. Další nemalé investice si vyžádala samotná budova
hasičárny. 3x nová vjezdová vrata a jejich stavební rozšíření,
úprava a rozšíření vozovky pro snazší zajíždění, zadní přístřešek
na požární techniku, nové vybavení… atd.
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⑥ - SPOZ – Oznámení - Upozornění
Blahopřání jubilantům
Během těchto měsíců oslavili své životní jubileum naši spoluobčané:
70 let - paní Stadlichová Milada
paní Malátová Helena
75 let – paní Březinová Marie
paní Nenadálová Marta
paní Zunová Ludmila
paní Neskromníková Vlasta
80 let – paní Valentová Jaroslava

Nový Rychnov
Nový Rychnov
Nový Rychnov
Sázava
Čejkov
Nový Rychnov
Nový Rychnov

II. setkání seniorů
Dne 23.3.2019 proběhlo v Obecní restauraci již druhé setkání seniorů, které pořádal
Městys Nový Rychnov ve spolupráci s SPOZ. Tentokrát se sešlo celkem 70 seniorů a to nejen
z Nového Rychnova, ale i z okolních obcí. U vstupu do restaurace byli naši senioři přivítáni
členkami SPOZ – pí. Pechovou a pí. Vlčkovou, které seniory obdarovali kytičkou. O úvodní
slovo se postarala starostka městyse pí. Reichová,
předsedkyně SPOZ pí. Šoulová a pí. Zemanová.
Odpolední setkání seniorům zpříjemnily děti ze
základní školy, které přednesly pásmo básniček,
poté na hudební nástroje zahrály děti z Řeženčic a
celé vystoupení ukončil společný tanec žáků první a
deváté třídy. Poté následovalo občerstvení, na které
plynule navázal pan Mareš se svou kapelou. O
občerstvení se starala rodina Karpíškova. Celé
odpoledne proběhlo v přátelském duchu. Senioři se
rozcházeli až kolem 18.00 hodin. Největší odměnou
pro nás byla pozitivní odezva od všech
zúčastněných, kteří si celé setkání velice chválili.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se na tomto krásně stráveném odpoledni podíleli.
Už nyní se těšíme na další setkání.
Zdroj: Jaroslava Šoulová za SPOZ
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Společně proti úložišti radioaktivních odpadů!
Dne 25.4.2019 od 16.00 hod. proběhne v Dolní Cerekvi veřejné jednání, v jehož rámci
statutární zástupci obcí Cejle, Dolní Cerekev, Hojkov, Milíčov, Nový Rychnov a Rohozná,
podepíší DOHODU O SPOLUPRÁCI PRO BUDOUCNOST BEZ HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ
VYSOKOAKTIVNÍCH RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ V LOKALITĚ (ČERTŮV) HRÁDEK (Dále jen
„DOHODA O SPOLUPRÁCI“). Účelem uzavření dohody o spolupráci je společný postup obcí s
cílem zajistit budoucnost dalších generací bez hlubinného úložiště vysokoaktivních
radioaktivních odpadů v lokalitě (ČERTŮV) HRÁDEK.
Netřeba k této problematice připomínat, že nikdo z přímo odpovědných zástupců
Správy úložišť radioaktivních odpadů, ministerstva průmyslu a obchodu a vlády ČR
neposkytuje místním občanům relevantní a úplné informace a není přihlíženo k názorům a
stanoviskům místních samospráv a občanů. Toto jednání považují všechny obce za zásadní
porušení principu transparentního a otevřeného jednání, který je občanům dlouhodobě
slibován.
Vzhledem k možným následkům stavby úložiště radioaktivních odpadů v lokalitě
(ČERTŮV) HRÁDEK pro občany dotčených obcí a také vzhledem k popsanému postoji
zástupců státní správy, bude při veřejném jednání dne 25.4.2019 přestavena strategie
společného postupu a společný zástupce obcí Mgr. et Bc. Luboš Kliment.
Veškeré společné kroky obcí jsou a budou realizovány s cílem, kterým je okamžité
vyloučení lokality (ČERTŮV) HRÁDEK jako jedné z možných lokalit pro umístění úložiště
radioaktivních odpadů. Pro zdar společného projektu a dosažení stanoveného cíle je
nezbytná podpora místních občanů, a to nejen z přímo dotčených obcí, ale ze širšího okolí,
proto doufáme, že se veřejného jednání zúčastníte a přijmete naše pozvání!
Starostka Iva Reichová

ROZHOVOR SE SPOLEČNÝM ZÁSTUPCEM OBCÍ Mgr. et Bc. LUBOŠEM KLIMENTEM
advokátem ve Žďáru nad Sázavou

*Co vy a úložiště radioaktivních odpadů?
Jsem samozřejmě jednoznačně proti tomu, aby postavili úložiště v lokalitě Čertův hrádek.
Tuto problematiku je třeba vnímat z pohledu celého širšího regionu, jehož vývoj a životy
místních obyvatel by stavba negativně ovlivnila.
*Jak jste se stal společným zástupcem obcí ve věci úložiště?
Tato otázka má dvě roviny, jednak tu objektivní, a to je dotaz spíše na dotčené obce, proč se
pro mě rozhodly, ale myslím si, že za to může moje působení jako společného zástupce obcí
v okolí Brzkova. Tam čelí přesně tomu samému problému co vy, jen s tím rozdílem, že u
Brzkova chtějí otevřít uranový důl. Od roku 2015 bojujeme s místními za to, aby se někdo
zamyslel nad ekonomickými, společenskými a ekologickými následky možné těžby uranu a
řekl, že to je celé nesmysl. Díky odporu místních obyvatel a společnému postupu obcí se nám
u Brzkova celkem daří. Za tři roky se zastánci těžby nikam neposunuli. No a tou druhou je
rovina subjektivní, a tady si myslím, že s troškou nadsázky mohu říct, že mi tato kauza a
Čertův hrádek byly souzené.
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*Jak tomu máme rozumět, že Vám jsou Čertův hrádek a úložiště souzené?
Asi bych začal u toho, že sice kancelář mám ve Žďáru nad
Sázavou, ale autem to sem mám sotva čtvrt hodiny, do
Rohozné jsem jezdíval už jako dítě na tábory, na Čeřínku jsem
se učil lyžovat, a takto bych mohl pokračovat dále. Celou věc
s úložištěm dlouhodobě sleduji, a tak nějak jsem tajně doufal,
že se mi někdo ozve.
*A nakonec se někdo ozval?
Ano, v lednu mi psala mail paní starostka Nováková z Cejle, tak jsem jí hned odepsal, že na
tento mail čekám již několik let. A potom už to šlo rychle, v únoru jsme se potkali v Hojkově a
od té doby na tom všichni děláme.
*Co si představit pod termínem společný zástupce, co budete konkrétně dělat?
Fakticky Ferdu Mravence, práce všeho druhu, stejně jako v Brzkově. Právničina, marketing,
PR, tedy konkrétně příprava podkladů, smluv a listiny, tiskové zprávy, účast na veřejných
jednáních, prostě všechno, co bude třeba.
*Jaké šance mají obce proti SÚRAO a MPO?
Tady je potřeba vzít v úvahu to, že se jedná o věc veřejného zájmu a malé obce nejsou
vybaveny finančně a personálně na to, aby se mohly v těchto ohledech měřit s úřady jako je
SÚRAO či MPO. Tyto úřady mají obrovské rozpočty, tisková a PR oddělení, ničím takovým
malé obce nedisponují. Nicméně malé obce, pokud mají podporu místních občanů, jsou
schopny uspět, jen nesmí hrát podle pravidel.
*Obce nesmí hrát podle pravidel, co si pod tím máme představit?
Nesmíte hrát podle pravidel MPO a SÚRAO. Oni fakticky chtějí, abyste čekali, co oni vymyslí a
abyste to případně napadli soudně atd. Ale k čemu Vám to bude? U správního soudu bude
spor několik let, i když vyhrajete, tak to dostane na stůl ten samý ministr, trochu své původní
rozhodnutí poopraví a rozhodne stejně. Takže toto není cesta. Musíte si uvědomit, že výběr
lokality není otázkou právní, ale politickou a poslední slovo bude mít vláda ČR. Vy tady
disponujete tajnou zbraní a musíte převzít iniciativu a určovat pravidla hry!
*Jakou tajnou zbraní tady disponujeme?
Doc. Laštovička to označuje jako největší národní bohatství. Lokalitou Čertův hrádek prochází
evropské rozvodí. To by ještě samo o sobě nebyla ta tajná zbraň, ale co se děje s vodou
z Čertova hrádku? Z jedné strany je na ní závislé zásobování pitnou vodou v Jihlavě a z druhé
strany voda teče do Želivky, tedy klíčového zdroje pitné vody pro Prahu a Středočeský kraj. A
tajná je proto, že o „skvělém“ nápadu navozit desetitisíce tun radioaktivních odpadů do
klíčového hydrologického zdroje národního významu nikdo za hranicemi dotčených obcí
neví.
*Co se s tím dá dělat, aby se o této problematice dozvěděli lidé i za hranicemi dotčených obcí?
První věcí je společný postup, to by bylo již splněno, dohoda o spolupráci by měla být
podepsána 25.4.2019. Druhou je společná strategie, ta bude představena také 25.4.2019 při
veřejném jednání v Dolní Cerekvi. A tou třetí a nejdůležitější je podpora místních občanů, a
to nejen z přímo dotčených obcí, ale ze širšího okolí. Stavba úložiště fakticky ovlivní budoucí
generace navždy. Uskladněný odpad bude radioaktivní desítky tisíc let. Proto je potřeba, aby
se nás sešlo v Dolní Cerekvi 25. dubna co nejvíc a započali jsme cestu k záchraně Čertova
hrádku.
Zdroj: Mgr. et Bc. Luboš Kliment
advokát a pověřenec pro ochranu osobních údajů
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Žijeme si v tom našem kraji a možná si
ani neuvědomujeme, jak úžasná příroda zde je.
Chtěl bych poukázat na jednu z největších
perel našeho okolí a tou je bezesporu Zázračná
studánka na Křemešníku.
Hora Křemešník je výrazný vrch ležící
asi 7km jihovýchodně od Pelhřimova. S
nadmořskou výškou 765m je jedním z
nejvyšších vrcholů Českomoravské vrchoviny.
Je také významným poutním místem s
nádherným barokním kostelem Nejsvětější
Trojice. Na jeho úbočích se nacházejí tři
křemešnické studánky – Stříbrná studánka,
studánka U buku a zejména Zázračná (též Zlatá) studánka, jejíž voda vyvěrá zpravidla od Vánoc do
začátku léta a jsou jí přisuzovány zázračné léčivé účinky.
S posledně jmenovanou se pojí řada pověstí. Podle jedné šel kdysi přes Křemešník slepec a náhodou
nahmatal studánku. Když si v ní pak omyl oči, zjistil, že opět vidí. Jiná verze však vypráví toto:
Matěj Chejstovský uprchl ve švédských válkách před nepřítelem z bitvy u Jankova a dostal se mezi
loupežníky na vrchu Křemešník. Doplížil se z nedalekého bojiště raněn až k jakési studánce. Omyl si v
ní své poraněné ruce a nohy a rány se mu začaly brzy uzdravovat. Když se to později dozvídali lidé,
začali sem ze širokého okolí putovat.
Voda i dnes z této zázračné studánky začíná téct každý rok vždy okolo Vánoc, pak se zastaví v
době Křemešnické pouti na konci května. Je zajímavé, že nereaguje na počasí, déšť nebo sníh, ať je
sucho, nebo hodně vody, pramen vytéká vždy od Vánoc do konce jara. Je to prý způsobeno
podzemními štolami a tlaky, které jsou v kopci jako pozůstatek po těžbě stříbra. Voda byla několikrát
zkoumána, například už roku 1961 akademikem Kratochvílem. Po chemické stránce je v pořádku,
avšak obsahuje stopy stříbra. V mnoha zdrojích uvedený fakt, že je voda radioaktivní, se tehdy
nepotvrdil. Po stránce chuťové je velmi dobrá a nekazí se. Kvůli své dlouhé trvanlivosti se rozvážela
do širokého okolí a také do Terstu a do Boky Kotorské, kde sloužila námořníkům na jejich plavbách.
Blahodárný účinek stříbra na lidský organismus je znám od nepaměti, a proto se uměle vyrábí
takzvané koloidní stříbro. Částice rozptýleného stříbra jsou dostatečně malé, aby se vznášely ve vodě
bez usazování na dně. Velikost stříbrných shluků musí být v rozměru nanočástic a v koncentracích v
tisícinách procent. A právě takový obsah stříbra má voda ze Zlaté studánky na Křemešníku. Je tedy
pochopitelné, že takovou vodu si v žádném obchodě nekoupíte a z vodovodu nenatočíte. Pro její
vlastnosti je i dnes největším lákadlem Křemešníku. Važme si toho, co tu máme.

MUDR. Kateřina Maděryčová oznamuje plánovanou nepřítomnost v ordinaci v N. Rychnově
a to ve dnech:
- 04. a 05. dubna 2019 (vzdělávací akce),
- 18. dubna 2019
- 14. května 2019 (vzdělávací akce).
Akutní případy ošetří zastupující lékař MUDr. Radek Pauš, prosím o předchozí telefonickou
domluvu - ordinace v Horní Cerekvi, Březinova 398, tel. 565 396 113; ordinace v Pelhřimově,
Svatovítské nám. 880, tel. 565 322 214.
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⑦ - Sport
První písemná zmínka o sportovním klubu v NR, která se mi dostala do ruky, je z ledna 1927.
Tehdy to byla Tělocvičná jednota SOKOL. Až později se přejmenovala na START a teprve
v roce 1991 byl ustanoven TJ Start Nový Rychnov (zapsaný spolek). K dnešnímu dni čítá 112
aktivních členů. V dřívější době měl volejbalový tým nejvíce členů, ale aktuálně jich je
registrovaných pouze 7. Další odvětví jsou fotbal - 76, florbal - 10, stolní tenis - 14, tenis - 2,
volnočasový a rekreační sport - 14. V posledních 8 letech se ve vedení vystřídali: Petr Mareš,
Martin Klouda, Iva Reichová, Josef Vytiska a Jiří Nepraš st. Spolek je z větší části financován
Městysem Nový Rychnov a z dotací MŠMT z programu Můj klub, dále pak dotací z KÚ Kraje
Vysočina (dotace na mládež), další část financí pochází z Okresního fotbalového svazu
(pořádání halových turnajů mládeže). V současné době je předsedou TJ NR Jiří Nepraš st.,
dalšími členy Výkonného výboru jsou: Mgr. Ondřej Kratochvíl, Jiří Nepraš ml., Pavel Vlk a
Julie Zemanová. Revizní komise je ve složení: Vratislav Březina (předseda), Jiří Veselý a
Helena Vítková.
VÝVOJ POČTU ČLENŮ TJ START NOVÝ RYCHNOV
ODDÍLŮ
MUŽI
ŽENY
CELKEM

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

5
164
75
239

5
202
72
274

6
202
96
298

6
202
96
298

7
238
99
337

6
111
46
157

6
111
57
168

6
111
60
171

6
111
60
171

6
109
26
135

6
93
18
111

6
103
18
121

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.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
14.

Datum
So 11.08.2018
Ne 19.08.2018
Ne 26.08.2018
Ne 02.09.2018
Ne 09.09.2018
Ne 16.09.2018
So 22.09.2018
So 29.09.2018
Ne 07.10.2018
So 13.10.2018
Ne 21.10.2018
Ne 28.10.2018
So 03.11.2018
So 23.03.2019
Ne 31.03.2019
So 06.04.2019
Ne 14.04.2019
Ne 21.04.2019
Ne 28.04.2019
Ne 05.05.2019
So 11.05.2019
So 18.05.2019
Ne 26.05.2019
Ne 02.06.2019
So 08.06.2019
So 15.06.2019

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

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

0:2
5:1
5:2
1:2
2:4
1:0
5:1
3:0
3:2
4:2
5:1
4:1
8:0
4:2
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Fotbal Nový Rychnov „B“ mužstvo – okresní přebor III. třída
kolo Datum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
12.

So 18.08.2018
So 25.08.2018
So 01.09.2018
So 08.09.2018
So 15.09.2018
Ne 23.09.2018
Ne 30.09.2018
So 06.10.2018
Ne 14.10.2018
So 20.10.2018
So 27.10.2018
Ne 07.04.2019
So 13.04.2019
So 20.04.2019
So 27.04.2019
So 04.05.2019
Ne 12.05.2019
Ne 19.05.2019
So 25.05.2019
Ne 02.06.2019
Ne 09.06.2019
So 15.06.2019

16:30
16:30
15:00
16:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
14:30
14:30
15:00
15:00
16:00
16:30
16:30
15:00
14:00
16:30
15:00
15:00
10:00

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“
Žirov
Nový Rychnov „B“
Senožaty
Nový Rychnov „B“
Želiv
Nový Rychnov „B“
Košetice
Nový Rychnov „B“
Budíkov
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
Černovice „B“
Nový Rychnov „B“
Počátky
Nový Rychnov „B“
Božejov
Nový Rychnov „B“
Horní Ves
Nový Rychnov „B“
Hořepník
Nový Rychnov „B“
Humpolec „C“

výsledek
3:2
1:7
2:1
1:4
10:0
1:2
8:4
1:4
2:0
3:0
4:2
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

__________________________________________________
⑧- Otázky pro starostku
Ač jsem zde opakovaně uváděl, že pokud máte nějaké dotazy, bylo by vhodné zúčastnit se
jednotlivých zasedání zastupitelstva a tam svoje postřehy předložit zastupitelům, přesto mi
je nadále posíláte na email poutniknovyrychnov@seznam.cz. Rozhodl jsem se toho využít a
předložit je paní starostce, aby se k nim vyjádřila přímo zde:
1)
Předem bych chtěla poděkovat za loňskou údržbu koupaliště. Tráva byla posečená,
zlepšila se i čistota vody a také se mi líbí, jak byl vyřešen přítok vody. Máte v plánu
pokračovat v opravách a údržbě kolem koupaliště? Ty „převlíkárny“ jsou v žalostném stavu a
toalety nevyjímaje. Bylo by hezké, kdyby se podařilo i opravit nebo zrenovovat dětský koutek
v zadním rohu. Teď, když pracovní četa čítá 6 zaměstnanců, by to neměl být problém.
Martina Ch.- Sázava
V prvé řadě bych koupaliště nenazývala koupalištěm. Jde o ostatní vodní plochu s možností
koupání na vlastní nebezpečí a to z toho důvodu, že koupaliště je takové místo, za které si
někdo vzal odpovědnost a sleduje na své náklady jakost vody a zabezpečuje další služby –
sběr odpadků, provoz záchodů, sprchy a převlékací kabiny případně plavčík, což není zrovna
levné při splnění všech předpisů. V letošním roce plánujeme stejnou údržbu jako v roce
minulém. Uvažujeme o odstranění skluzavky, a to z těchto důvodu: je nefunkční, nesplňuje
bezpečnostní normy a hrozí zranění návštěvníků.
Bohužel toto místo nenavštěvují pouze občané, kteří se chtějí vykoupat v krásném přírodním
prostředí, ale i spoluobčané, kteří sem chodí za úplně jinou zábavou a vybavení demolují.
Jen ještě upřesním, že pracovní četa čítá stále 4 zaměstnance, z toho je jeden dlouhodobě
v pracovní neschopnosti. O navýšení počtu zaměstnanců zastupitelstvo nerozhodlo.
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2)
Chtěla bych se zeptat zastupitelů, zda už letos dojde na opravu silnice kolem Drupa a
lihovaru? Nebo co brání zahájení prací?
Jiřina Ř. - N. Rychnov
Silnice kolem Drupa a lihovaru je v majetku Kraje Vysočina a na její opravu letos nedojde. Ani
já nejsem se současným stavem komunikace spokojena a shodou náhod je v tomto Poutníku
komunikacím věnován zvláštní příspěvek.
(viz strana 4 až 6)
3)

V zápisech ze zasedání zastupitelstva jsem se dočetla, že výstavba přístřešku, který je
na zadní straně hasičárny stála cca 360.000,- Kč.
Ten by měl sloužit na uschování požární techniky.
Ale při nedávné procházce jsem si všimla, že
většina dřevěného vybavení (kladina, cvičná zeď,
proskakovací okno, atd.) je venku na dešti. Pod tím
přístřeškem jsou jen stoly na sezení, nějaká
vojenská auta a něčí malotraktor. Je ve vašich
silách určit, kdo by tam ten nepořádek za
hasičárnou měl uklidit a můžeme v nejbližších
dnech očekávat nápravu?
Michaela D. - N. Rychnov

O stavbě přístřešku u hasičské zbrojnice bylo rozhodnuto v roce 2013 s tím, že věci hasičů
zde budou uklizeny a zabezpečeny proti krádeži a poškození. V nejbližší době provedu
kontrolu využití tohoto prostoru.
4)
Chtěl bych se zeptat, zda v poslední době došlo k nějakému pokroku v otázce pitné
vody. V Řeženčicích se sice plánuje projekt na posílení tlaku ve vodovodním řadu, ale byly
učiněny nějaké účinné kroky i v ostatních částech Rychnovska?
Jaromír N. – N. Rychnov
Problémy s pitnou vodou jsou všude. V současné době se čistí prameniště a provádí údržba
přečerpávací stanice v Sítinách. Pro Nový Rychnov i všechny místní části jsou vytipovány
lokality pro průzkumné vrty. Nezbytné, ale
hlavně složité, je majetkové vypořádání
s vlastníky pozemků. Vrty jsou průzkumné
a tak se účinnost projeví až poté, co se
provedou. Nikdo neví, na jak kvalitní vodu
narazíme.

Na závěr všem děkuji za jejich dotazy a příspěvky. Krásné jaro.
Iva Reichová
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⑨- Zasedání zastupitelstva
Stručný souhrn z 3. zasedání zastupitelstva konané 28.1.2019
Bylo schváleno:
- Starostka městyse předložila zastupitelům výzvu
paní Tausigové, která žádá zaplacení náhrady
225.000,- Kč za užívání jejích pozemků, ve kterých je
uloženo vedení vodovodního řádu v Řeženčicích.
Vzhledem k tomu, že se vedení městyse domnívá, že
výzva paní Tausigové není důvodná, předalo výzvu k
posouzení právnímu zástupci městyse. Mezitím
těsně po uběhnutí lhůty 15 dní, městys obdržel
předžalobní výzvu a následně byla dne 31. 12. 2018 podána paní Tausigovou žaloba v této
věci. Dne 18. 01. 2019 byl Okresním soudem v Pelhřimově vydán platební rozkaz. Protože i
právní zástupce městyse naznal, že je žádost paní Tausigové nedůvodná, navrhla starostka
městyse proti platebnímu rozkazu podat odpor. Návrh starostky městyse byl schválen.
(7/0/0) Starostka městyse uvedla, že ji mrzí přístup pana Mezery a paní Tausigové, kdy
vlastně zdržují a blokují zlepšení hospodaření s vodou pro občany Řeženčic, což by měl být
prioritní a veřejný zájem všech.
- Starostka městyse předložila návrh rozpočtového opatření č. 1 v rozpočtu městyse na rok
2019, které obsahuje tyto položky:
zvýšení mzdových nákladů na provozní pracovníky o 350 000,- Kč
oprava smykového nakladače 118 000,- Kč
pojistné dopravního automobilu pro jSDHo Nový Rychnov 25 700,- Kč
dokončení investičních akcí-novostavba MŠ 25.500.000,- Kč a sportovní areál 1.600.000,- Kč
pořízení movitého vybavení pro novou MŠ 200 000,- Kč.
Všechny výdaje jsou kryty rozpočtovou rezervou.

Interpelace a diskuze:
- Pan Herna se dotázal, zda se zvažovala změna technologie posypu komunikací, že by
se aspoň v kritických oblastech solilo. Starostka městyse uvedla, že se o tom neuvažovalo,
dle jejího názoru by se v intravilánu obce solit nemělo. Pan Klouda uvedl, že jinde se sype
pískem, což je na ledu lepší. Dále uvedl, že se začne shrnovat pozdě a uježděné koleje na
cestách pak nejdou shrnout a vznikají velké koleje. Pan Martínek uvedl, že zimní údržba
komunikací má své problémy. Když se jede brzy ráno, jsou v ulicích zaparkovaná vozidla,
musí se dávat pozor, aby nedošlo k jejich poškození. Dále uvedl, že jsou místa, kam by se sníh
mohl hrnout, ale opět jsou tam zaparkovaná vozidla. Někteří hází sníh zpět na silnice a pak to
vypadá, že se neprohrnulo. Vzhledem k vysoké nemocnosti zaměstnanců, bylo nutné oslovit
živnostníky a dobrovolníky k pomoci – pana Smolíka, pana Přibyla v Čejkově, pana Rásochu,
Štěpána a Vichra v Sázavě a samotách. Pan Císař sdělil, že z jeho pohledu se městys snažil
maximálně, a že zimní údržba není jednoduchá, obzvlášť v zimě jaká byla letos. Pan Florian
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doplnil, že pomohla i technika ZD Dušejov a poděkoval za práci v Čejkově. Pan Martínek
uvedl, že jednou nebyly svezeny popelnice z některých míst, vše se pak řešilo operativně.
Připomněl, že to však nebylo kvůli nesjízdnosti vozovek, ale opět díky zaparkovaným vozům a
popeláři nemohli projet.
- Pan Císař požádal o snížení místního koeficientu daně z nemovitostí ze stávající 3“
na 2“. Pan Florian uvedl, že vyšší daně z nemovitostí přinášejí pro městys důležité příjmy,
nároky občanů jsou vysoké a vše něco stojí. Tato daň je příjem městyse v plné výši. Starostka
městyse uvedla, že výpadek těchto příjmů by musel městys někde kompenzovat. Paní
Spiritová se dotázala, o kolik příjmů městys přijde, pokud by se snížil koeficient z 3“ na 2“.
Pan Malát uvedl, že cca o 850 000,- Kč ročně. Starostka městyse slíbila, že tento podnět
předloží zastupitelům k jednání. Pan Sekava uvedl, že vysoké daně nejsou v obci vidět. Pan
Martínek uvedl, že se v městysi udělalo hodně investic, udělala se rekonstrukce školy,
sportovní haly a nyní mateřské školy, vykoupily se pozemky pro nové rodinné domy, mnoho
výdajů není navíc vidět přímo. Vyjádřil názor, že je spousta občanů, kteří v městysi mnoho
věcí nevidí, protože do míst, kam byly finance investovány, nechodí, nejezdí nebo je
nevyužívají. Tací občané chtějí investice směřovat jenom pro to, co využívají a potřeby
ostatních je nezajímají. Pan Florian uvedl, že např. v Řeženčicích chtějí občané nový vodovod,
ale když by se pak měly zvýšit ceny vodného, tak vodu brát nebudou a udělají si studny.
Návratnost investic je pak v nedohlednu. Pan Císař uvedl, že výše daní je nehorázná a lidem
by se mělo ulevit. Pan Malát se dotázal pana Císaře, čím by výpadek příjmů nahradil. Pan
Císař uvedl, že městys bude muset zvýšit vodné a stočné a poplatek za odpady, aby potřebné
peníze získal z občanů jinou cestou. Paní Spiritová se k žádosti pana Císaře připojila
- Pan Herna se dotázal, zda zastupitelstvo bude i nadále financovat pořádání
společenských akcí podle stejného vzoru, jako tomu bylo doposud, kdy se dávaly finanční
dary místním spolkům s podmínkou pořádání akcí. Bylo by to lépe kontrolovatelné a
ekonomičtější, kdyby až na základě přesných výdajů podložených dokladem, jim byly náklady
proplaceny. Starostka městyse uvedla, že vedle podmínky financování spolků k pořádání
akcí, byla také uložena povinnost podat následně přehled toho, jak s finančními dary naložily.
Za rok 2017 se přehled dostal až po urgencích, za rok 2018 zatím podal přehled jen TJ START.
Pan Malát a pan Sekava shodně uvedli, že v minulosti v Řeženčicích pořádali akce zcela bez
podpory městyse. Nemělo by to být tak, že akce bude jen proto, že městys dává finance,
především by lidé měli chtít něco dělat a městys by měl až následně ocenit příspěvkem to, co
lidé dělají pro jiné bez nároku na odměnu. Pan Sekava uvedl, že v Řeženčicích budou kulturu
dělat dál i v případě, že městys podporu neposkytne. Paní Marešová uvedla, že „Dílničky“ se
také zprvu financovaly z dobrovolných příspěvků jednotlivých členek.

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.
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Chtěl bych vás všechny poprosit, abyste tohoto Poutníka po přečtení vrátili zpět na
distribuční místa, aby se tak mohl dostat i k ostatním občanům. Je to přece „oběžník“. Pokud
chcete mít doma svoji vlastní kopii, tak ta je volně ke stažení na webových stránkách městyse
www.novyrychnov.cz v záložce ZPRAVODAJ.

Distribuční místa:

Nový Rychnov:

Řeženčice:
Čejkov:
Sázava:
Chaloupky:

Úřad Městyse Nový Rychnov
SH Super Market
Potraviny Flop TOP
Obecní Restaurace
Pivnice Na Růžku
Papírnictví Helena Vítková
Úřední deska / nástěnka
Úřední deska / nástěnka
Hospoda U Zmátlů / pí. Havlíková
individuálně

___________________________________________________________________________
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří nám pomáhali při realizaci tohoto vydání:
Iva Reichová, Jan Malát, Ivana Vlasáková, Marta Somrová, Milan Reich, Dana Hernová, Olga
Sekavová, Jaroslava Šoulová

Petr a Jitka Hernovi

24

