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① - Slovo úvodem
Ať se prázdniny vlečou… tak přesně s takovou myšlenkou opouštěly koncem června
děti své školní lavice. Tehdy bych jim ještě na závěr nechal napsat krátké slohové cvičení,
které by mohlo začínat např. takto: Bylo-nebylo jedno malé městečko na Vysočině, kolem
kterého se rozkládaly hluboké lesy a nad nimi stále modrá obloha. V tom městečku žili lidé,
kteří byli rádi, když udělali radost druhým, a také měli rádi přírodu, kterou společně chránili.
Jenže, chtít začátkem prázdnin po někom slohové cvičení? To by mě děti asi hnaly! Takže
žádné slohové cvičení, ale řádný oddech, výdech a pak nádech pro letní dobrodružství,
cestování, koupání a radování. Takže: „ať se prázdniny vlečou“, to přeji dodatečně všem
dětem, učitelům, běžným občanům a čtenářům Poutníka.
Nyní už se potýkáme s pošmourným počasím a těch hlubokých lesů v okolí už také
ubývá. Využijme tedy každou volnou chvilku a udělejme si s dětmi procházku po
novorychnovsku. Kdoví, jestli za deset let ještě budeme mít nějaký ten les, kde je chládek a
čerstvý vzduch. Bojím se, aby se z toho nestala jen vyprávění pro děti před spaním, jako když
jim dnes vyprávíme o průzračných studánkách nebo čistých potocích, kde jsme dříve chytali
ryby a raky holýma rukama.

Doufám, že jste si léto užili plnými doušky, ať máte sílu na nadcházející podzim.
Krásné dny všem čtenářům RYCHNOVSKÉHO POUTNÍKA a pěkné počtení
přejí Petr a Jitka Hernovi.
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② - 70 let DUP v Novém Rychnově
V Novém Rychnově je DUP už dlouhá léta jednou z největších příležitostí pro
zaměstnání. Ač jde o kovovýrobu, tak své uplatnění zde nacházejí nejen muži jako mistři
svého oboru, ale ve velkém počtu také ženy. V letošním roce slaví už krásných 70 let své
existence. Dostalo se mi do ruky několik snímků a rozhodl jsem se s vámi o ně podělit.

V roce 1945 byla v Pelhřimově založena firma s názvem DUP - družstvo uměleckého
průmyslu, její první výrobky tvořily dřevěné, ručně malované dózy, hračky a loutky.

V roce 1947 firma přešla na výrobu kožené galanterie.
V roce 1949 byla v Novém Rychnově zahájena výroba kovových nástrojů pro manikúru a
pedikúru a firma DUP se postupně stala největším výrobcem manikúrních a pedikúrních
souprav v tehdejším Československu a svoji produkci začala vyvážet do mnoha zemí,
především střední a východní Evropy.

úprava nádvoří DUP v Novém Rychnově v roce 1949
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Po roce 1990 bylo podnikání firmy DUP diverzifikováno do 3 hlavních oborů:
- Kovovýroba v Novém Rychnově pokračuje ve výrobě nástrojů pro manikúru a
pedikúru a vedle toho vyrábí a opracovává malé kovové díly pro zákazníky z různých
průmyslových oborů.
- Kožedělná a galanterní výroba v Pelhřimově disponuje technologiemi a dovednostmi
pro výrobu z kůže, koženky a dalších materiálů. Vedle tradiční výroby kufrů a
manikúrních souprav vyrábí pouzdra, obaly a koženou galanterii pro různé účely
podle potřeb zákazníků. Vyrábí také různé šité díly pro automobilový, nábytkářský a
zdravotnický průmysl.
- Pivovar POUTNÍK, který od roku 2001 firma DUP vlastní, vaří a dodává piva značky
POUTNÍK do sítě restaurací a obchodů v České republice, vyváží na Slovensko a do
dalších zemí.
Výroba v Novém Rychnově je rozdělena:
-nástrojárna
-výroba nástrojů pro přesný střih
-kalení, niklování, safírování, omílání
-CNC obrábění, lisování, elektroerozivní obrábění, tepelné zpracování
-drátěný program.
Další produkty a služby
 výroba jednoúčelových strojů, výroba vstřikovacích forem, služby nástrojařské dílny
 obráběčské práce, soustružnické práce, frézařské práce, broušení na kulato, broušení
na plocho, CNC obrábění
 ohýbání drátů, drátěné výztuhy, pletiva a stojany, drátěné stojany, reklamní stojany

Mezi největší odběratele a obchodní partnery patří:
Agro – Hytos Vrchlabí, Senior Flexonics, Siemens Mohelnice, Pollmann Jindřichův Hradec,
Varia Trutnov, KDS, Styl v.d., Narex Bystřice, Motorpal, ČZ Strakonice, Petrof, Zetor Brno,
Lear Vyškov, Fusite NL, Geitz GmbH.
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Výroba manikúrních nůžek, kleští, štipek a štípaček na nehty a kůži. Nehtové pilníky,
pinzety a malé manikúrní nástroje.
Nástroje pro manikúru a pedikúru se vyrábějí z kvalitní uhlíkaté oceli a galvanicky
pokovované niklem. Široký sortiment nehtových a záděrkových nůžek v zahnutém a rovném
provedení. Dále se zde vyrábějí klasické i nůžkové pinzety, safírové nehtové pilníky různých
velikostí provedení a také malé manikúrní nástroje jako jsou nožíky, skalpely, odnímáčky,
odhrnovače a lopatičky.
Malorozměrné kovové díly vyrábějí na zakázku pro klienty v elektrotechnickém,
automobilovém a jiném průmyslu. Do produkce patří i jiné kovové díly náročné na
provedení při hromadné výrobě.
Kovové díly zde opracovávají tepelně, mechanicky i chemicky na vlastním technologickém
vybavení. Mezi často produkované díly patří rozličné příruby, držáky, podložky a další díly
náročné na přesnost a spolehlivost provedení.
Zakázková výroba nástrojů na přesný střih a dalších stříhacích a ohýbacích nástrojů.
Výroba podle výkresové dokumentace a individuálních požadavků zákazníka.
Nástroje se zde zhotovují na elektroerozivních a obráběcích strojích (drátová řezačka,
soustruhy, frézy, brusky). Na přání zákazníka se dodává i konstrukční dokumentace nástrojů.

Dobové fotografie poskytl: Antonín Forman
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③ - Základní škola
Po prázdninách je tu nový školní rok. Ale ve škole se během prázdnin neodpočívalo, proběhla
úprava společně s vymalováním chodeb a atria. Dále proběhly drobné opravy tak, aby se v
září mohli žáci vrátit do upravenějších prostor.
Na konci školního roku 2018/2019 jsme se na radnici rozloučili s 11 žáky 9. třídy, kteří v září
nastoupili na střední školy. Přejeme všem mnoho úspěchů a nová přátelství.
V letošním školním roce jsme 2. září v 1. třídě naší školy přivítali 11 nových žáčků. Hned u
vchodu do školy na ně čekali jejich PATRONI deváťáci, kteří pomohli svým malým
kamarádům najít cestu do té správné třídy. Tam už je nedočkavě vyhlížela jejich nová paní

učitelka Mgr. Martina Hlaváčková, která pro ně připravila spoustu dárečků ve včeličkově
vyzdobené třídě. Nové žáčky přišel přivítat pan ředitel Mgr. Vladimír Srb, pan místostarosta
městyse Nový Rychnov Pavel Martínek, paní ředitelka MŠ v Novém Rychnově Marta
Somrová, zástupci obce Rohozná paní starostka Štěpánka Šteflová, paní Irena Hromádková a
za školskou radu paní Jitka Hernová. Všichni dětem popřáli hodně radosti a úspěchů ve škole
a předali jim další dárky. Nakonec si prvňáčci se svými PATRONY prohlédli školu a pohráli si
společně v klubovně.
Během září jsme se již stihli zúčastnit závodů
Dračích lodí v Horní Cerekvi, kde si žáci 8. a 9.
třídy vyzkoušeli, jaké to je, když spojí síly 20 lidí
na jedné lodi. Žáci čtvrté třídy se zúčastnili kurzu
na Dopravním hřišti v Pelhřimově, aby se naučili
bezpečně pohybovat v silničním provozu a na
konci roku tak bez problémů získali řidičák na
kolo.
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Základní školu Nový Rychnov ve školním roce 2019/2020 navštěvuje 131 žáků, což je další
nárůst oproti loňskému školnímu roku. V letošním školním roce bude probíhat spousta
zajímavých projektů, soutěží a akcí, kterými navážeme na velmi úspěšný loňský školní rok.
Učitelský sbor ve školním roce 2019/2020
1. třída - Mgr. Martina Hlaváčková
2. třída - Mgr. Michaela Martínková
3. třída - Mgr. Dagmar Pohanová
4. třída - Mgr. Kateřina Adamová
5. třída - Mgr. Aneta Peltánová
6. třída - Mgr. Romana Pleslová
7. třída - Mgr. Barbora Chaloupková
8. třída - Mgr. Stanislav Pohan
9. třída - Mgr. Radka Pohanová
Mgr. Marcela Šimanová
Ing. Pavla Hájková
ředitel školy
zástupce ředitele školy
vedoucí vychovatelka ŠD
vychovatelka ŠD
asistentky pedagoga
Bc. Kateřina Coufalová

Mgr. Vladimír Srb
Mgr. Stanislav Pohan
Ivana Vlasáková
Dana Dvořáková
Lenka Vrátilová
Bc. Klára Martincová Dis.

V novém školním roce jsme začali používat elektronickou třídní knihu a od 3. třídy i
elektronickou žákovskou knížku.
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.
Zdroj: Mgr. Stanislav Pohan
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Mateřská škola
PRÁZDNINY SKONČILY A JE TU NOVÝ ŠKOLNÍ ROK S POSTAVENOU NOVOU MATEŘSKOU ŠKOLOU.

Dne 2. září jsme přivítali děti v nové mateřské škole. Máme zde dvě prostorné třídy: růžovou
třídu Hvězdiček s novými učitelkami a zelenou třídu Sluníček se stávajícími učitelkami.

Celkem mateřskou školu ve
školním roce 2019/2020
navštěvuje 39 dětí.

DNE 7. 9. 2019 PROBĚHLO SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY.
Paní starostka přivítala hosty,
mezi kterými byl i senátor Milan
Štěch. Přítomen byl i místní pan farář,
který mateřskou školu pokřtil. Poté
následovalo
přestřižení
pásky.
Ředitelka mateřské školy pozvala
všechny
zúčastněné
k prohlídce
prostor MŠ. Byl připraven bohatý
program. Vystoupily děti z MŠ i ZŠ.

Co nás čeká během školního roku?
• Zaměříme se na zásady správné výživy s projektem: „Chceme zdravě jíst a pít“, bude
probíhat celý školní rok.
• Budeme 1x týdně ve třídě Sluníček seznamovat děti s anglickým jazykem.
• 22.10. bude naše škola zapojena do projektu „ Máme rádi zvířata“.

Veřejnost má možnost sledovat naše aktivity na panelu mateřské školy na náměstíčku.
Zdroj: Marta Somrová
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④ - Kulturní kalendář
Sice každému přeji, aby si přes léto odpočinul, užíval si sluníčka,
dovolené, prázdnin a teplých večerů někde u ohně, ale všichni
dobře víme, jak to ve většině případů dopadá: spousta práce na
zahradě, důkladný úklid, úpravy nebo opravy kolem domu, a když
už se zdá, že by mohl být chvíli klid, tak děti vymyslí nějakou
„lumpárnu“ a hned je o zábavu postaráno.
Asi největší a nejrozsáhlejší akcí letošního léta byla dostavba nové školky. Všichni
registrovali zvýšený pohyb nákladních aut, stavební techniky, a když jsme si zašli na oběd do
Obecní restaurace, nedaly se přehlédnout početné skupiny dělníků a řemeslníků. Ovšem ne
všichni pracovali na školce.
Od 5.8.2019 až do 23.8.2019 byla úplně uzavřena silnice mezi Novým Rychnovem a
Čejkovem. Pro někoho, kdo tudy jezdí několikrát denně linku autobusem, to bylo zajímavé
zpestření. Ty tři týdny objížděk jsme si museli nějak přetrpět, ale nyní je nový povrch úplným
balzámem. Částečně byla taky vyspravena krajská silnice vedoucí středem městyse kolem
lihovaru. Sice byla použita pouze dočasná asfaltová emulze, ale i tak došlo k výraznému
zlepšení. Vyspraven byl také úsek vedoucí nahoru do statku (bývalého JZD) a kromě
kompletně nového povrchu podél školy a školky silničářům zbylo i na vyrovnání nerovností
kolem „Koubkovny“. Za všechny řidiče děkuji.

20. července 2019 proběhly oslavy 135. založení sboru dobrovolných hasičů. Více o
této akci se dočtete v rubrice SDH.
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Rychnovská pouť je vždy plánována na víkend po Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie
(15.8.). Ta letošní vyšla na neděli 18. srpna. Oproti loňskému roku byla většina občanů
zklamaná malou účastí pouťových
atrakcí a stánků. Na vině nebylo
nepříznivé počasí ani vedení
městyse, ale provozovatelé, kteří
se rozhodli většinu svého vybavení
přesunout
do
lukrativnějších
lokalit. K nám se dostalo jen
nezbytně nutné množství atrakcí,
aby byly splněny podmínky
smlouvy s městysem. Dle jejich
vyjádření je pro ně výhodnější
umístit „kolotoče“ např. na
hudební festival, kam přijde
10.000 diváků než do N. Rychnova,
kde se dostaví sotva 1000 občanů. Jejich obchodnímu chování se nemůžeme divit a nezbývá
než doufat, že příští rok se náš termín nebude krýt s nějakou větší akcí v okolí. Děti si tak
budou moct užít radovánek a pouťové zábavy. K tomuto svátku patří samozřejmě také
návštěvy příbuzných a známých, kteří se sjedou ze širokého okolí. I díky tomu zůstává pouť
pořád jedním z nejoblíbenějších svátků v roce.
V obecní restauraci probíhal tzv. „pouťový maraton“. V pátek ho odstartovala
pouťová zábava, kterou provázela skupina PRESTON. V sobotu zde uspořádali pouťovou
diskotéku s vybranými drinky za výhodné ceny. A pouťovou neděli jsme si užili za doprovodu
country kapely OTISK. Letošní specialitkou bylo pouťové menu. Pochutnali jsme si na řízku
s bramborovým salátem nebo konfitovaném kachním stehně se dvěma druhy knedlíků i zelí.
Jen si na to vzpomenu, hned bych si zase dal. 
Tak je to konečně tady. Místní country
kapela Otisk vydala za podpory Městyse Nový
Rychnov a Obecní restaurace svoje první CD Otisk 2019 aneb Písnička za 10,- Kč. Cena CD je
230,-Kč, takže jak správně počítáte, obsahuje 23
nejhezčích a nejoblíbenějších hitů této úspěšné
kapely. Objednávky CD můžete zasílat na email blanka.bartakova@quick.cz
nebo přímo na
webu www.otisk.eu pište do Knihy návštěv.
Použít lze i SMS nebo Facebook a Messenger.

26.8.2019 nás Domov Jeřabina
Pelhřimov, p.o. pozval na společnou
besedu s vedením organizace, která u
nás poskytuje pobytové sociální služby.
V rámci setkání jsme měli možnost
seznámit se se čtyřmi roky, které i díky
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nám změnily život klientům Jeřabiny k lepšímu. Byly zodpovězeny otázky ohledně celého
zařízení a jejího fungování. Pro návštěvníky bylo v Obecní restauraci zajištěno i drobné
občerstvení.
TJ START Nový Rychnov oddíl kopané nás všechny 31.8.2019 pozval na letní promítání
filmu "Králíček Petr", na fotbalovém hřišti v Novém Rychnově. Díky pěknému počasí přišlo
opravdu hodně příznivců. Ač byl
film určený spíš pro dětské
publikum, tak si představení užili i
všichni
ostatní.
Občerstvení
zajišťovala
stejně
jako
v předchozích ročnících Pavlína
Parkanová a postupně se snaží
dolaďovat, aby potřeby diváků byly
uspokojeny k dokonalosti. Kromě
nápojů všeho druhu, sladkého a
slaného popcornu byla v nabídce i
grilovaná klobáska nebo šťavnatý steak.
Už se těšíme na příští ročník.
14. září 2019 se v obecní restauraci konala
taneční zábava, která byla pod taktovkou
rockové skupiny EDMONT z Dobronína.
Bohužel jsem neměl možnost se akce
zúčastnit, ale věřím, že i tentokrát pro nás
Karpíškovi připravili vydařený sobotní večer.

"Klub dříve narozených" uspořádal v sobotu 05. 10. 2019 výlet na zříceninu hradu Orlík u
Humpolce s nově vybudovanou rozhlednou. Bohužel díky nepříznivému počasí byl tento plán
pozměněn a jelo se na hrad Lipnice nad Sázavou. Odpověď na otázku, proč je tento hrad tolik
oblíbený nejen u turistů,
ale také mezi filmaři, není
„ukrytá", jak by se dalo
předpokládat, jen v jeho
dokonalé pozici v líbezné
krajině Posázaví, masivních
kamenných hradbách či
tajuplných věžích, nýbrž
zcela prozaicky
v jeho
podzemí. Natáčel se zde
například snímek Drákula. K hradu se váže nejedna pověst, např. pověst o krásné Kateřině,
která se zamilovala do Jindřicha z Dubé. Když to zjistil její manžel, dal Jindřicha popravit a
ženu zazdít vedle Jindřicha do výklenku v hradní kapli. Paní Uhlířová vše zodpovědně
zorganizovala a dopravu zajistil Jaromír Herna. Pro zájemce ze Sázavy, Čejkova a Řeženčic byl
zajištěn svoz. Všichni zúčastnění si vydařenou akci pochvalovali.
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Zprávičky z Řeženčic:
Prázdniny utekly jako voda. Dětem
víc, „hlídacím babičkám“ možná
malinko míň, ale dny volna jsou
prostě pryč. Škola otevřela dveře a
zase nastal čas vzdělávání. Tak jen
vzpomínka na uplynulé dny a chvilky,
když se zrovna pár lidiček vrátilo z
dovolené, nebo teprve na dovolenou
balilo. Alespoň před rychnovskou
poutí jsme připravili dětem malou
pouťovou předehru:
Například dnes tak oblíbené
malování na obličej. Všechny „pomalované“ děti se pobaveně usmívaly, když uviděly svůj
obraz v zrcadle. Otázkou je, jak se usmívaly maminky při praní polštářů druhý den ráno .
Ale stálo to za to!!!
Ani improvizovaná pouťová střelnice nechyběla,
samozřejmě s otcovským dozorem na malé střelce.
Po domácku vyrobené růže udělaly vždy radost,
zručnější střelci občas trefili i zajímavější trofej.

Pro ty děti, které se
vzduchovkou zatím střílet
neumí, bylo nachystáno
několik košíků drobností
v kole štěstí. Radost byla
stejná, jako by si odměnu vystřelily. Skákací hrad, párky v rohlíku,
gulášek , drobná pohoštění připravená rodiči – inu děti byly
spokojené a co víc jim o prázdninách přát.
A dál? Na konec října chystáme pořádně strašidelný Halloween.
Blíží se – ač se to nezdá – i vánoční čas a určitě se děti i dospělí těší
na již tradiční „štědroodpolední“ zpívání u řeženčické hasičárny…
To nám ten rok utíká! Hlavně že nestárneme   , že?!

Zdroj: Olga Sekavová, Řeženčice

Pokud by se našel někdo šikovný z Čejkova, Sázavy nebo Chaloupek, kdo by chtěl
přispívat svou tvořivostí k doplnění jednotlivých čísel, budu samozřejmě moc rád. Případné
náměty mi prosím posílejte na email: poutniknovyrychnov@seznam.cz
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KULTURNÍ KALENDÁŘ MĚSTYSE NOVÝ RYCHNOV na rok 2019
Datum konání

Název

Místo konání

Pořadatel/kontakt

Obecní restaurace NR

Šikulky

ŘÍJEN 2019
19. 10 .2019

Podzimní tvořivé dílny
LISTOPAD 2019

1. 11. 2019

Halloween

Obecní restaurace NR

Chicastar

11. 11. 2019

Příjezd sv. Martina

Nový Rychnov

SPOZ + Městys NR

30. 11. 2019

Vánoční dílničky

Obecní restaurace 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

⑤- Sbor dobrovolných hasičů
V roce 1884 byl založen Sbor dobrovolných hasičů Nový Rychnov. Historie tohoto sboru je
velmi bohatá a seznámit jsme se s ní mohli dne 20.7.2019, kdy byly k vidění jak současné

kvalitní vozy a vybavení, tak také historické hasičské klenoty. Současný sbor a výjezdová
jednotka se věnují nejen klasické „hasičině“, ale jsou také aktivní v rámci spolupráce
s Úřadem Městyse Nový Rychnov, skupinou Chicastar a TJ Start NR při konání společenských
akcí. Jsem velmi rád, že funguje velká pomoc i ostatních jednotek okrsku a čím dál častěji
vídám při akcích konaných v Rychnově členy jednotek z Čejkova, Řeženčic a Sázavy. Díky
nemalému úsilí vedoucích je také možná postupná obměna a doplňování sboru o „mladou“
krev. Svědomitou ukázku zásahu těch nejmladších členů jsme mohli sledovat při oslavách
založení sboru, kdy si bravurně poradili s hořícím „domem“. Oslavy byly zahájeny

slavnostním položením věnců u památníku padlých. Celým dnem pak provázel „moderátor“
Jaroslav Šnicer. Postupně představoval jednotlivé vozy a organizoval průběh celých oslav.
Dostavili se členové sborů z blízkého okolí (Rohozná, Milíčov, Dolní Cerekev, atd.), ale také
např. z Humpolce nebo až Třeštic. Zajímavou perličkou byl
příjezd historického vozu pana Mezery z Řeženčic. Všichni
s obdivem okukovali propracovanost detailů, se kterou
udržuje tohoto veterána stále v úžasném stavu. Pro
návštěvníky bylo připraveno bohaté a chutné občerstvení.
Pro děti spousta zábavy a radovánek. Nechybělo malování
na obličej, nafukovací skákací hrady, AquaZorbing a na závěr
trojitá dávka „pěny“.
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Činnost jednotky SDH Nový Rychnov
1. července zasahovala jednotka po silné bouřce u 9 událostí, při kterých jsme
odstraňovali spadlé stromy z komunikací. Během letních měsíců jsme likvidovali další spadlé
stromy při 4 událostech.
28. července jsme likvidovali požár hrabanky v lese u Kopanin. Při požáru škoda
nevznikla, byl uchráněn majetek v hodnotě 500 tis. Kč.
22. srpna a 12. září jsme likvidovali požár odpadu na bioskládce v Novém Rychnově. U
požárů škoda nevznikla.
18. září v 17:10 došlo k požáru slámy v kolně zemědělského družstva v Černově.
Spolu s námi zasahovaly jednotky HZS Pelhřimov a SDH Horní Cerekev, Rynárec a Černov. Při
požáru došlo ke škodě 100 tis. Kč, uchráněno bylo 3,5 mil. Kč. Zásah byl ukončen další den
v ranních hodinách, naše jednotka se vrátila na základnu v 6:50 hod.
Při dalších 5 událostech jsme likvidovali nebezpečný hmyz a jedenkrát jsme provedli
odchyt hada u rodinného domu, kterého jsme pak vypustili do volné přírody.
Celkem jsme v roce 2019 zasahovali již u 51 událostí.
Ing. Milan Vopálenský
velitel jednotky SDH
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⑥ - SPOZ – Oznámení - Upozornění
Během těchto měsíců oslavili své životní jubileum naši spoluobčané:
70 let:
85 let:
90 let:
92 let:
98 let:

pan Pech Václav
paní Vachová Jaroslava
paní Bartošková Božena
pan Popek Rudolf
paní Kvasničková Ludmila
pan Chadim Jaromír

Nový Rychnov
Nový Rychnov
Sázava
Nový Rychnov
Nový Rychnov
Sázava

Přejeme Všem pevné zdraví, štěstí a spoustu radosti prožité v kruhu Vašich blízkých.

Vítání občánků
Dne 12.10.2019 se uskutečnilo letošní vítání nových občánků Nového Rychnova.
Máme velkou radost, že jsme v naší obci mohli přivítat 7 malých spoluobčánků:
Fikar Adam
Komma Emma Lia
Loskotová Natálie
Lavička Filip
Neprašová Veronika
Rásochová Anna

Sázava
Řeženčice
Nový Rychnov
Nový Rychnov
Nový Rychnov
Sázava

Přejeme všem dětem hodně zdraví a štěstí.

Zdroj: Iva Reichová za SPOZ

Co nás ještě čeká do konce roku:
Na vás všechny, hlavně na děti, se budeme těšit v pondělí 11.11.2019 v 17.00 při tradičním
lampionovém průvodu se Sv. Martinem.
Vánoční strom si společně rozsvítíme též v pondělí a to 2.12.2019 , kdy se jako každý rok,
sejdeme v 17.00 v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie v Novém Rychnově.

Všechny vás za SPOZ a místní farnost srdečně zve Jaroslava Šoulová.
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Úřad městyse Nový Rychnov upozorňuje občany, že od 01. 01. 2020 bude povinné
"čipování" psů mikročipem. Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa
(pas, očkovací průkaz). Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního
očkování proti vzteklině. Od 01. 01. 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné
pouze v případě, že je pes označený mikročipem.
Mikročip je přibližně milimetr široké a centimetr dlouhé miniaturní zařízení, s
životností až 25 let, které má svůj vlastní neopakovatelný číselný kód. Čip se aplikuje na
levou stranu krku speciálním jednorázovým aplikátorem. Aplikátor je v podstatě silnější dutá
jehla,
kterou
se
čip vpraví
do
podkoží (podobně jako u očkování). Jedná
se pouze o pasivní nosič informací,
neobsahuje vlastní zdroj energie a pro své
okolí i svého nositele je zcela neškodný.
Aktivovat mikročip umí jen speciální čtecí
zařízení. Navíc je povrch čipu upraven tak,
aby na něj tělo psa nereagovalo jako na
cizí
těleso.
Dražší
čipy
jsou
vybaveny antimigrační čepičkou, která
navíc zabraňuje putování čipu.
Psy necháváme čipovat proto, abychom je našli, pokud se zaběhnou, zatoulají nebo je někdo
unese. Věděli jste ale, že po očipování musíte provést registraci do Centrální evidence zvířat
a věcí v ČR nebo do Národního registru zvířat? Bohužel bez spojení registrace do evidence
toho čip sám o sobě moc nedokáže. Kód mikročipu neobsahuje ani Vaše jméno, telefon, email. Mikročip nelze ani vyhledat přes satelit. Připomínáme, že evidence je placená služba,
pohybuje se v rozmezí od 190 - 450 Kč. Registrační poplatek je jednorázový poplatek a
pokrývá náklady spojené s registrací a se zveřejněním údajů v prvním roce. V dalších letech
se již žádný další registrační ani udržovací poplatek za zařazený údaj neplatí.

MUDR. Kateřina Maděryčová
oznamuje plánovanou nepřítomnost v ordinaci v Novém Rychnově, a to ve dnech:
24. a 25. 10. 2019
29. a 30. 10. 2019.

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.

18

Vzhledem k podzimnímu počasí, které panuje venku, si možná rádi sáhnete po
nějaké pěkné knížce. Už nějakou dobu se o provoz třech místních knihoven starají: v Novém
Rychnově pí. Římalová, v Čejkově pí. Floriánová a v Sázavě pí. Křížková. Výpůjční doba v
Rychnově je každé úterý od 16:00 do 18:00 hod. Kromě široké nabídky knih všech žánrů jsou
k dispozici také různé časopisy nebo komiksy pro děti. Návštěvníci knihovny mohou zcela
zdarma využít tamního počítače a připojení k internetu. Městys finančně přispívá značnou
měrou na nákup nových knih. Všichni jsou vítáni. Z nových titulů jen namátkou vybírám:
Jiří Kahoun – O čertech, medvědech, myškách a všech mých přátelích

Za devatero horami a devatero lesy, daleko, předaleko, ale vlastně jen
co by kamenem dohodil, se rozkládá překrásný kraj. Dá se do něj dojít
pěšky, s ruksakem na zádech, nebo dojet kodrcajícím vláčkem. Je to
země prázdnin, zvířátek a strašidýlek, kraj dětství a snů, kde je pořád
hezky, ať svítí sluníčko nebo chumelí. V jednom ze zdejších lesů stojí
mohutný vykotlaný strom a vedle stromu židle sroubené ze smrkových
kmínků. Kdybyste se sem náhodou přece jen dostali a měli štěstí,
uvidíte tam vysedávat dědečka. Chvilku vedle něj poseďte a počkejte,
až dobafá z fajfky. Pak se ozve zaskřípání a vy s překvapením zjistíte, že
v mohutném kmeni jsou malá dvířka. A věřte nevěřte, jsou to dvířka do
pohádky. Nejkrásnější pohádkové příběhy jednoho z nejoblíbenějších
vypravěčů Jiřího Kahouha doprovází krásné a výpravné ilustrace Lucie
Dvořákové v novém reprezentativním výboru toho nejlepšího z autorovy tvorby pro děti. Kniha je
určena pro čtenáře od 6 let.
Vydavatelství SUN připravilo pro děti knížku plnou zábavy, hraní,
poučení s atraktivní hasičskou tématikou.

Josef František Hájek sepsal svoje paměti toliko pro poučení svých
potomků. Jeho pravnukovi ale přišly tak zajímavé, že se je rozhodl vydat.
Otvírá se před námi kronika života města Pelhřimova od konce předminulého
století až po druhou světovou válku. Pan Hájek, vážený kupec, byl dlouhá léta
místním zastupitelem, 40 let činovníkem Sokola a celé řady dalších spolků. I
proto jsou jeho paměti neobyčejně zajímavé a poučné, protože mnohé z toho,
co zažíváme dnes my, zažíval i on o řadu let dříve a musel se s tím vyrovnat.
Vilém Hrach – Šumava… hranici přecházejte po půlnoci.
Zdálo by se, že o osudech šumavských převaděčů přes hranici
tvořenou železnou oponou i těch, kteří se sami pokusili o útěk, bylo již
„všechno“ napsáno. Tato knížka vás ale přesvědčí, že tomu tak není.
Jednotlivé příběhy jsou navzájem provázány jak tematikou, tak i
prolínáním osudů jejich protagonistů. A vylíčeny jsou nejen dramaticky,
ale i mimořádně kultivovaným literárním jazykem, který k beletrizované
literatuře faktu právem náleží, ale bývá poměrně vzácný. Nechybí hlubší
souvislosti ani filosofická zamýšlení nad lidským osudem, dějinami. Každý
beletrizovaný příběh je podložen a dokumentován fakty a doplněn
faktografickým komentářem, někdy značně rozsáhlým. Má to svou logiku,
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neboť autorovi se podařilo získat a využít dosud neprobádané archivní materiály, které náhodou
unikly skartaci. A díky nim uvádí údaje dosud neznámé a někdy i podstatně koriguje dosud vžité
představy, mj. o působení „Krále Šumavy“ Kiliana Nowotneho. Tato kniha příběhů je tudíž v mnoha
směrech i faktograficky objevná.

První díl historické ságy Křišťálový klíč Vlastimila Vondrušky o osudech
sklářské rodiny . Nová historická sága Vlastimila Vondrušky se odehrává v
době od třicetileté války až do revolučního roku 1848, kdy bylo zrušeno
poddanství jako poslední bašta feudalismu. Rozsáhlá šestidílná kronika
vypráví o osudech sklářského rodu Heřmanů na pozadí života v severních
Čechách, které prošly na konci feudalismu nebývalým hospodářským
vzestupem a později stejně rychlým úpadkem. Název „Křišťálový klíč“
symbolizuje rodinné tajemství, které se v rodu Heřmanů předává z generace
na generaci, současně je kopec Klíč dominantou Nového Boru (kdysi německé
Haidy).
Alena Mornštajnová – Hana I nevinná příhoda z dětství může znamenat zásadní životní zvrat
Existuje-li něco, co prověřuje opravdovost lidského života, pak je to utrpení. A
existuje-li něco, co život znehodnocuje, pak je to utrpení, které člověk působí
jiným. Jenže co když je přesto nevinen? Co když je to všechno jen shoda
okolností a člověk je pouze bezmocným nástrojem osudu? Je zima roku 1954
a devítiletá Mira se přes zákaz rodičů vypraví k řece jezdit na ledových krách.
Spadne do vody, čímž se její neposlušnost prozradí, a je za to potrestána tím,
že na rodinné oslavě nedostane zákusek. Nevinná příhoda z dětství však pro
Miru znamená zásadní životní zvrat. Následuje tragédie, která ji na dlouhá
léta připoutá k nemluvné a depresivní tetě Haně a odhalí pohnutou rodinnou
historii, jež nadále popluje s proudem jejího života jako ledová kra. Příběh,
který vychází ze skutečných událostí, popisuje Alena Mornštajnová ve
strhujícím tempu a se smyslem pro dramatičnost, až má čtenář pocit, že sleduje napínavý film.
Zůstává jen otázka, zda se kra osudu nakonec přece jen rozpustí…
Soubor sedmi povídek Letní lži od autora světového bestselleru Předčítač
Bernhard Schlink, autor celosvětového bestselleru Předčítač, se v novém souboru povídek zamýšlí
nad tématem lži; ta hraje často hlavní úlohu ve vztazích mileneckých, manželských, mezi rodiči a
dětmi i ve vztahu k sobě samému. Sedm povídek o lidech různého věku čtenáře
zavádí do období léta, kdy eskalují větší či menší nepravosti a podvody, které se
kupí a přerůstají v katastrofy. Autor v propracovaných dialozích a
retrospektivních pohledech otevírá dveře do soukromí několika protagonistů;
líčí vztah dvou vzdělanců, dramatika a vysokoškolské učitelky, zatížený žárlivostí
a vlastněním, život rodiny, kterou muž úmyslně odstřihne od civilizace a
veškerého kontaktu s okolím, popisuje putování staré ženy za její první láskou
nebo reakci příbuzných na rozhodnutí starého nemocného člověka dobrovolně
odejít ze života. Schlink ve stylisticky čistém a psychologicky propracovaném
vyprávění nechává vyplout na povrch celoživotní skrývané problémy hlavních
hrdinů a dokáže brilantně zachytit jejich nejniternější emoce, které je sžírají
stejně jako jejich pečlivě utajované lži.
Zdroj: Hana Římalová
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⑦ - Sport
Fotbal Nový Rychnov „A“ mužstvo muži - I.A třída skupina A
Datum

čas

Domácí

Hosté

So 10.08.2019
So 17.08.2019
Ne 25.08.2019
So 31.08.2019
Ne 08.09.2019
So 14.09.2019
So 21.09.2019
Ne 29.09.2019
So 05.10.2019
Ne 13.10.2019
So 19.10.2019
Ne 27.10.2019
So 02.11.2019

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

Mírovka
Nový Rychnov „A“
Nový Rychnov „A“
Humpolec
Nový Rychnov „A“
Rozsochatec
Nový Rychnov „A“
Štoky
Nový Rychnov „A“
SK Kostelec
Nový Rychnov „A“
Třešť
Nový Rychnov „A“

Nový Rychnov „A“
Černíč
Telč
Nový Rychnov „A“
Leština
Nový Rychnov „A“
Světlá n. Sázavou
Nový Rychnov „A“
Kamenice n. Lipou
Nový Rychnov „A“
Košetice
Nový Rychnov „A“
Havlíčkův Brod „B“

výsledek
6:2
2:3
3:1
6:2
1:2
4:4
1:1
6:0
3:6
1:5
:
:
:

Fotbal Nový Rychnov „B“ mužstvo – okresní přebor Pelhřimov
kolo Datum
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.

NE 11.08.2019
Pá 16.08.2019
So 24.08.2019
Ne 01.09.2019
So 07.09.2019
Ne 15.09.2019
Ne 22.09.2019
So 28.09.2019
Ne 06.10.2019
Ne 13.10.2019
So 19.10.2019
Ne 27.10.2019
Ne 03.11.2019

15:00
17:00
10:00
15:00
13:30
15:00
15:30
15:00
15:00
15:00
14:30
14:30
14:00

Domácí

Hosté

Nový Rychnov „B“
Obrataň
Plačkov
Nový Rychnov „B“
Speřice „B“
Nový Rychnov „B“
Lukavec
Nový Rychnov „B“
Kamenice nad Lipou „B“
Nový Rychnov „B“
Horní Cerekev
Nový Rychnov „B“
Červená Řečice

Žirovnice „B“
Nový Rychnov „B“
Nový Rychnov „B“
Černovice
Nový Rychnov „B“
Pacov „B“
Nový Rychnov „B“
Maraton PE
Nový Rychnov „B“
Ústrašín
Nový Rychnov „B“
Jiřice
Nový Rychnov „B“
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výsledek
6:4
2:4
2:5
1:6
4:0
0:2
1:0
1:5
1:1
6:4
:
:
:

⑧- Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
před rokem započala výstavba nové mateřské školky. O nutnosti jejího zbudování se mluvilo
bezmála 8 let. A letošní školní rok zahájily děti v nové moderní budově. Celá stavba i
s demolicí staré školky a výstavba nové budovy proběhla v rekordním čase 14 měsíců.
Samotnou budovu pro nás vymyslel a vyprojektoval Ing. Josef Slabý a dodavatelem stavby
byla firma STATUS stavební a.s., divize Pelhřimov. Ta provedla i demolici, což byla jedna
z podmínek výběrového řízení. Výstavba samotné budovy vyšla obecní pokladnu na 36 mil.
korun. Z toho 25 mil. korun bylo hrazeno z dotačního programu MŠMT.
Dále bylo uvedeno do provozu nové školní víceúčelové hřiště s umělým povrchem
v hodnotě 5,2 mil. Kč. Na jeho realizaci se nám podařilo získat 3,5 mil. korun z dotačního
titulu MMR.

Dovolte mi, abych se ještě jednou vrátila k sobotě 7.9.2019, kdy proběhl slavnostní
den otevřených dveří nové mateřské školky a poděkovala všem organizátorům této akce za
skvěle odvedenou práci. Děkuji také vám všem, kteří jste se zúčastnili. Děkuji všem vzácným
hostům, kteří si udělali čas a naší akci podpořili. I přes deštivé počasí se oslava povedla.
Každý z vás měl možnost si novou školku prohlédnout, dát si něco dobrého a popovídat se
sousedy a přáteli. Doprovodný program byl pestrý a děti se mohly vyřádit na spoustě atrakcí.
(videozáznam na www.novyrychnov.cz nebo přímo na YouTube pod tagem „Nová mateřská
škola v Novém Rychnově“)
Obě nové stavby, mateřská škola i školní hřiště, doplnily chybějící článek školního areálu
v Rychnově, do kterého patří také zrekonstruovaná budova základní školy a sportovní haly.
Toto školní zázemí nabízí výborné podmínky a moderní prostředí pro vzdělávání našich dětí.
Je to bezesporu naše chlouba, ale zároveň i obrovský závazek do budoucna.
V současné době je zpracována studie na celý školní areál, která řeší celkové oplocení
areálu, opravu inženýrských sítí, řeší dopravní situaci a parkovací místa. Se školou a školkou
úzce souvisí budování nových stavebních parcel. Projekční kancelář INTEGRA již zpracovává
1. etapu 11 nových parcel u hřiště. V souvislosti s rekonstrukcí venkovního vedení NN
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v Řeženčicích a v Sázavě musíme v těchto obcích vybudovat nové veřejné osvětlení.
Každopádně započne systematická postupná oprava stávajících vodovodů a kanalizací ve
všech částech obce, obnova a majetkoprávní vypořádání všech stávajících vodních zdrojů a
budování zdrojů nových. Příští rok nás nemine revoluce v systému svozu komunálního a
tříděného odpadu.

Nový Rychnov – pohled od Rohozné

Toto jsou v krátkosti jasné prioritní investice našeho městyse, které budou stát
nemalé peníze, půjdou do milionů a nebudou hotovy hned. Není to nic ohromujícího, ani
neznámého. O těchto tématech se pravidelně diskutuje a můžete se o nich dovědět na
každém veřejném jednání zastupitelstva. Berte to jako pozvánku.

Přeji vám pěkný, barevný podzim Iva Reichová

Více 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.
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
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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, Mgr. Stanislav Pohan, Marta Somrová, Milan Reich, Dana Hernová,
Olga Sekavová, Antonín Forman, Ing. Milan Vopálenský, Hana Římalová

Petr a Jitka Hernovi
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