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LÉTO
Cupy – hupy,
pravda je to,
po jaru, že máme léto.
Slunko hřeje, slunko pálí,
ani chvilku nezahálí,
všude smíchu je a ruchu
– léto přišlo!
Hejsa! Chuchu!*

Jak už to v posledních letech bývá, příchod léta bývá netradiční a stejně tomu bylo
i v letošním roce. Po velmi deštivém a relativně chladném jaru přišly teploty, které atakovaly až 38
stupňů Celsia, teploty, za které se by se nemuselo stydět ani přímořské letovisko uprostřed
července. Všichni jsme si upřímně zoufali, sušili opocená čela a při sklenici chladného nápoje jsme
si přáli ochlazení. A ono přišlo, rychle a nečekaně. Z tropických téměř 40stupňových veder jsme
najednou byli rádi, pokud ukazatel na teploměru překročil hranici 10 stupňů Celsia. Z extrému do
extrému. Teplotní výkyvy se postupně stávají běžnými.
Letní Poutník přináší ohlédnutí za čtvrtletím ve škole i školce, v hasičské zbrojnici, na
sportovištích a nabízí pohled na úložiště jaderného odpadu v lokalitě Hrádek či zajímavosti o Kraji
Vysočina.
Přeji všem příjemně strávenou dovolenou, krásné letní počasí, minimum pracovních starostí
a hodně odpočinku, energie a radosti.
Eva Frajová

Samozřejmostí je poděkování za pomoc při vzniku Poutníka panu Pavlu Martínkovi, Janu
Malátovi, Mgr. Růženě Matějů, Nadě Maštalířové, Miluši Roubalové, Ing. Milanu Vopálenskému,
Václavu Blažkovi, Mgr. Tereze Bečvaříkové, Ivě Reichové, Milanu Reichovi a dětem z MŠ a ZŠ.

* Léto – dětské básničky. [online]. [cit. 29. 6. 2013] Dostupné z: <http://detske-basnicky.7x.cz/rubriky/rocniobdobi/leto>.
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Úložišti jaderného odpadu naproti. I takto by se daly definovat kroky, které zahájilo SÚRAO
(Správa úložišť radioaktivních odpadů) v lokalitě Hrádek. Týdeník 5plus2 z 23. května letošního
roku hovořil dokonce o podrazu. SÚRAO se totiž rozhodlo začít s geologickými průzkumy i přes
nesouhlas dotčených obcí, čímž křehká důvěra mezi představiteli obcí zasažených případnou
výstavbou hlubinného úložiště jaderného odpadu a Správy úložišť radioaktivních odpadů vzala za
své.
Pro čtvrtletník Poutník se k problematice připravovaného geologického výzkumu v lokalitě
Hrádek vyjádřila mluvčí SÚRAO Mgr. Tereza Bečvaříková: „V dohledné době Správa úložišť chce
zažádat o stanovení dalších průzkumných území na všech lokalitách, kde chce provést první etapu
průzkumných prací (etapu zúžení počtu lokalit). Jednalo by se o práce, které by probíhaly pouze na
povrchu, měření, sondáže, sběr hornin atd. Už v této etapě průzkumu by obce získávaly zákonné
finanční příspěvky. V širším časovém horizontu je naším cílem prozkoumat všechny lokality a na
základě posouzení získaných informací některé z nich zúžit či vyřadit ze seznamu a odblokovat tak
jejich další rozvoj.“
K výzkumným průzkumům dodala: „Geologické průzkumy pro výběr finální lokality
hlubinného úložiště budou probíhat ve třech etapách: etapa zúžení počtu lokalit, etapa výběru
kandidátních lokalit a etapa výběru finální lokality. Průzkumné území bude stanoveno pouze pro
první etapu – zúžení lokality a přesnému vymezení potenciálně vhodného masívu. Průzkumné práce
budou probíhat pouze pomocí neinvazivních metod na povrchu, bez zásahu do pozemků.“
Na otázku o cíli a výsledcích daných průzkumů přidala: „Cílem průzkumu je podrobně
zjistit geologické podmínky v přípovrchové části lokality, zúžit lokalitu a podrobně vymezit
potenciálně vhodné území pro následující etapu a porovnat lokalitu s ostatními vytipovanými
lokalitami. Výsledkem průzkumu může být zúžení průzkumného území pro další etapu
geologického průzkumů, případně vyřazení lokality ze seznamu vytipovaných území.“
Pro podrobnější přiblížení první etapy průzkumu dodáváme jednotlivé části této etapy:
Geologické mapování – podrobné zmapování území do měřítka 1 : 5 000, odběry vzorků
hornin.
Hydrogeologický a hydrologický průzkum – vyhledání a popis podzemích a povrchových
vod, zdokumentování pramenů, mokřin, studní, vrtů, míst drenáže podzemních vod, zdrojů
znečištění apod.
Geofyzikální průzkum – různými metodami k vyhledávání a sledování průběhu zlomů na
povrchu i v hloubce masívu, k fyzikálnímu rozlišení jednotlivých typů hornin, ke stanovení jejich
rozsahu (mocnosti) a obsahu vody.
Geochemický průzkum – identifikace výskytu chemických prvků (např. křemík, vápník,
hořčík, sodík, draslík, atd.) a míst, kde se hromadí. Získaná data budou sloužit k bližšímu určení
nestejnorodých částí masívu.
Přes ujišťování SÚRAO o pouhé vyhledávací etapě geologicko-průzkumných prací,
podepsala většina starostů obcí dotčených výstavbou hlubinného úložiště v lokalitě Hrádek
protestní dopis nazvaný K hlubinnému úložišti férově. Tuto výzvu podepsalo doposud 131 starostů
a 29 zástupců občanských iniciativ a dalších subjektů. Problematika hlubinného jaderného úložiště
radioaktivního odpadu se dotýká jednoho z nejvýznamnějších strategických počinů České republiky
v tomto století s potenciálem významných dopadů do energetiky, ekonomiky, mezinárodních
vztahů, evropského kontextu a vývoje samosprávné demokracie i demokracie ve smyslu jedné
z idejí státu. Tento otevřený dopis požaduje, aby stát zohlednil názory obyvatel dotčených obcí.
Eva Frajová
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K HLUBINNÉMU ÚLOŽIŠTI FÉROVĚ
Výzva představitelům státu k obnově demokratického a zodpovědného procesu výběru
bezpečné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů
Stát, zastoupený Správou úložišť radioaktivních odpadů (zkráceně SÚRAO, organizační
složka státu zřízená Ministerstvem průmyslu a obchodu), hledá místo pro hlubinné uložení
vyhořelého jaderného paliva z českých jaderných elektráren. Stavba a provoz úložiště výrazně
a natrvalo zasáhne do života obyvatel žijících ve vybraném regionu. Vzhledem k výjimečnosti
projektu je nezbytné, aby obyvatelé dotčené lokality byli s jeho realizací srozuměni a vyslovili s ní
souhlas. Je to princip běžně používaný v řadě států Evropy i v zámoří. Ministerstvo průmyslu
a obchodu (MPO) prostřednictvím SÚRAO opakovaně a veřejně slíbilo starostům a občanům
v místech plánovaných průzkumů, že je nezahájí bez jejich souhlasu.
V přímém rozporu s dosavadními deklaracemi SÚRAO však MPO v lokalitě Kraví hora –
a s příslibem, že se takto bude postupovat i v dalších lokalitách – převedlo zodpovědnost za
stanovení průzkumného území ze SÚRAO na státní podnik DIAMO. Jeho zástupci nehodlají brát
ohled na postoje obyvatel a zcela otevřeně ignorují sliby dříve dané státem. Ministerstvo tak svým
postupem zbouralo důvěru, postupně se rodící mezi orgány státu a obyvateli dotčených lokalit.
Vrchnostensky odmítlo respektovat názory občanů obcí v zájmových územích a ohrozilo
zodpovědný výběr relativně nejbezpečnější lokality pro uložení radioaktivních odpadů.
My, níže podepsaní zástupci obcí a občanských iniciativ, zaskočeni současným silovým
a arogantním postupem ministerstva průmyslu a obchodu, VYZÝVÁME vládu, poslance a senátory
k bezodkladné nápravě stavu, ve kterém se proces výběru lokality pro hlubinné úložiště ocitl.
POŽADUJEME:
1) ZASAĎTE SE o přijetí zákona, který posílí postavení obcí, na jejichž území by
mohlo vzniknout hlubinné úložiště.
Již více jak deset let obce iniciativně usilují o změnu zákonů, která by zavedla možnost
spolurozhodovat o výběru místa pro výstavbu úložiště. Jak lze ilustrovat na příkladech Finska,
Švédska či Francie, respekt k názoru obcí nikdy neblokuje, ale naopak vždy otevírá cestu
k výstavbě úložiště.
Rovněž (evropská) směrnice Rady 2011/70/EURATOM požaduje, aby se veřejnost mohla
účinně účastnit rozhodování týkajícího se nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.
Tímto směrem vykročila Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti, složená ze zástupců
státu (delegovaných ministerstvy průmyslu a životního prostředí, SÚRAO a Státním úřadem pro
jadernou bezpečnost), Parlamentu ČR, místních samospráv a občanské společnosti. Jako poradní
orgán MPO v závěru minulého roku dokončila záměr zákona o zapojení obcí do procesu výběru
lokality a předložila ho k vyjádření ministru Martinu Kubovi. Záměr představuje zatím ojedinělý
konsenzus v historii vyhledávání lokality pro úložiště. O to více je zarážející, že MPO v okamžiku
dosažení shody přistoupilo k silové strategii výběru lokality hlubinného úložiště.
2) NEPŘIPUSŤTE zahájení průzkumných prací v žádné z lokalit, dokud nebude
legislativně vyřešeno rovnoprávnější postavení obcí a státu.
Považujeme za nepřípustné, aby byly zahajovány průzkumy pro přípravu hlubinného
úložiště v situaci, kdy nejsou zřetelně nastavena spravedlivá pravidla pro všechny zúčastněné a kdy
se přístup státu mění tak, jak se obměňuje vedení MPO. Jediným legitimním řešením nastalé situace
je stažení již podané žádosti o stanovení průzkumného území v lokalitě Kraví hora a ustoupení od
podání dalších žádostí do doby, než bude legislativně vyřešeno postavení obcí, na jejichž území by
mohlo vzniknout hlubinné úložiště.
3) RESPEKTUJTE názor obyvatel obcí v místech pro budoucí úložiště, přistupujte
k nim otevřeně, konzistentně a bez úkladů.
Převedením mandátu ke stanovení průzkumného území ze SÚRAO na DIAMO s.p.
v lokalitě Kraví hora a zahozením všech slibů o dobrovolnosti dalších průzkumů se Ministerstvo
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průmyslu a obchodu ve vztahu k obcím vrátilo k silové politice. Ta hrozí vleklým konfliktem mezi
zástupci samospráv a státu.
Považujeme za nepřípustné, aby SÚRAO pokračovalo v jednání s obcemi o spolupráci,
zatímco státní podnik DIAMO, jehož zakladatelem je rovněž Ministerstvo průmyslu a obchodu,
veřejně opovrhuje dosavadní snahou o konsenzus. Tento schizofrenní přístup dokázal pošlapat roky
se rodící základy důvěry.
4) ZAJISTĚTE vysoká bezpečnostní kritéria výběru lokality hlubinného úložiště.
Hlubinné úložiště je považováno za dosud nejlepší známý způsob naložení s dědictvím
jaderné energetiky. Musí garantovat izolaci nebezpečného odpadu od všeho živého po statisíce let.
Nedokážeme posoudit, zda je to dosažitelné. Jakékoliv kompromisy při hledání stabilní horniny či
vývoji izolačních bariér by ale byly ohrožením nás i mnoha budoucích generací.
Vážení členové vlády, poslanci a senátoři, demokratický proces výběru lokality a souhlas
obyvatel, kterým úložiště navždy změní životy, musí být stejně respektovanou podmínkou jako
kritéria bezpečnosti. Věříme, že lze dodržet obojí současně.
Text výzvy přijat na setkání obcí a nevládních organizací v Praze dne 26. února 2013.
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Usnesení z XXV. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 29. dubna 2013
1. Zastupitelstvo městyse schválilo závěrečný účet městyse Nový Rychnov dle přílohy č. 1 za
rok 2012 bez výhrad.
2. Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočtové opatření č. 3 v rozpočtu městyse na rok 2013
dle přílohy č. 2.
3. Zastupitelstvo městyse schválilo uzavření nájemních smluv na dobu do 30. 6. 2013 s těmito
nájemci:
- manželé Jan a Drahomíra Nečadovi, byt č. 5P v Novém Rychnově č. p. 1
- manželé Roman a Blanka Maydlovi, byt č. 8P v Novém Rychnově č. p. 1
- Dunková Jitka, byt č. 3 v Novém Rychnově č. p. 170
Zastupitelstvo městyse rozhodlo požadovat vyklizení bytu č. 4L v Novém Rychnově č. p. 1
po bývalém nájemci paní Haně Piskurové do 15. 5. 2013.
4. Zastupitelstvo městyse schválilo pronájem bytové jednotky č. 4L v Novém Rychnově
manželům Malátovým na dobu určitou do 30. 6. 2013.
5. Zastupitelstvo městyse schválilo pronájem bytové jednotky č. 4P v Novém Rychnově č. p. 1
panu Řádovi na dobu určitou do 30. 6. 2013.
6. Zastupitelstvo městyse zamítlo žádost paní Matiové o přidělení bytové jednotky.
7. Zastupitelstvo městyse schválilo pronájem pozemku p. č. 339/3 zahrada o výměře 231 m 2
v katastrálním území Sázava pod Křemešníkem panu Štěpánovi na dobu neurčitou od 1. 5.
2013. Výše nájemného činí 4,- Kč za 1 m2 za 1 kalendářní rok. Podmínkou pronájmu je
zachování veřejného přístupu na pozemek a jeho nezaplocení.
8. Zastupitelstvo městyse schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle přílohy č.
3 se společností JMP Net, s. r. o. Jedná se o pozemky p. č. 2168, 1354/16, 10/1, 10/12,
2156/8, 2156/6 a 2158/7 všechny v katastrálním území Nový Rychnov.
9. Zastupitelstvo městyse schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o změně obecně
závazné vyhlášky č. 2/2012 o místních poplatcích dle přílohy č. 4.
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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V roce 2000 na území České republiky zanikly všechny okresy a vzniklo 14 krajů, vyšších
územně samosprávních celků, na něž přechází řada kompetencí, které dosud spravoval stát. Takto se
stalo již před třinácti lety, a přesto nám spousta informací o našem domovském kraji zůstává
utajena.
Kraj Vysočina se rozkládá uprostřed České republiky, na cestě mezi dvěma
nejvýznamnějšími městy Prahou a Brnem a zároveň tvoří svorník mezi Čechami a Moravou. Podle
geografických výpočtů leží na území Kraje Vysočina geografický střed republiky a nalezneme ho
u obce Číhošť poblíž Ledče nad Sázavou.
Kraj Vysočina je pátý největší kraj v České republice, jehož rozloha je 6796 m2, což
představuje devět procent celkové výměry naší republiky. Kraj Vysočina zahrnuje 704 obcí v čele
s krajským městem Jihlavou, počet obyvatel k 1. 1. 2009 byl 515 411 a hustota osídlení kraje je 75
obyvatel na km2, což je třetí nejnižší v porovnání s ostatními kraji.
Kraj Vysočina se může pochlubit hned třemi památkami, které jsou zapsané do Seznamu
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO – telčské náměstí a zámek, poutní kostel sv.
Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou a románské bazilika sv. Prokopa
a židovská čtvrť v Třebíči.
Z hydrologického hlediska patří náš kraj k tzv. střeše Evropy, neboť tudy prochází hlavní
evropské rozvodí mezi Černým a Severním mořem. Kraj Vysočina je také zdrojem vody pro velkou
část celé republiky. Vodní nádrž Švihov zásobuje vodou obyvatele kraje, ale také hlavní město
Prahu a několik velkých měst ve středních Čechách. Voda z Vírské přehrady pak teče z kohoutků po
Vysočině i v Brně. Největším rybníkem Vysočiny je Velké Dářko s rozlohou 206 ha. Kraj Vysočina
je nejčistším krajem celé České republiky. Nejstarším stromem celé republiky je tis červený, který
roste ve Vilémovicích na Havlíčkobrodsku a je mu přisuzován věk přes 850 let.
Mezi ostatními kraji má Kraj Vysočina prvenství v chovu skotu, pětina veškerého počtu krav
se chová v našem kraji, čemuž odpovídá i produkce mléka a masa. Náš kraj získal pověst
bramborářského kraje a každý třetí český brambor vyroste u nás.
Kraj Vysočina je však i krajem se dvěma vysokými školami – Vysokou školou
polytechnickou v Jihlavě a Západomoravskou vysokou školou v Třebíči, dále zde naleznete
9 pracovišť jiných vysokých škol. K významným osobnostem, které jsou s Krajem Vysočina spjaty,
patří spisovatelé Jan Zahradníček, Jakub Deml, Bohuslav Reynek, Jaroslav Hašek, Karel Havlíček
Borovský, Franz Kafka, Antonín Sova, Otokar Březina, bratři Alois a Vilém Mrštíkové či Jan
Karafiát, hudebníci Gustav Mahler, Jan Václav Antonín Stamic, či architekti Jan Blažej Santini
Aichl a Josef Hoffmann.
Vysočina by se dala charakterizovat několika přívlastky – pestrá, živá, čistá, přátelská,
tradiční, silná, činorodá, jedinečná a naše.
Eva Frajová

Zdroje: Vysočina. Jihlava: Krajský úřad Kraje Vysočina, 2009.
Kraj Vysočina. [online] [cit. 29. 6. 2013]. Dostupné z: <http://www.kr-vysocina.cz/zakladni-informace/d4000087/p1=1206˃.
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Výročí:

DUBEN 2013
· Marie Tomanová
· Jaroslava Bláhová

80 let
70 let

KVĚTEN 2013
· Ludmila Kleinová

85 let

ČERVEN 2013
· Věra Prokůpková
· Jan Novák

75 let
80 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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V minulém čísle Poutníka jsme otevřeli tzv. jazykové okénko. Nahlédli jsme pod pokličku
výrazu pomlázka, popř. důtky nebo metla. K letnímu čtení se pravděpodobně nejvíce hodí výraz
slunce.
Všechny podoby pojmenování slunce jsou tvořeny od praslovanského *sъlnьce. Hlavní
slovotvorný rozdíl se objevil při přechodu od méně frekventovaného výrazu slunce (sklonění podle
vzoru moře) k výrazu slunko (sklonění podle vzoru město). V podobě slunko došlo k vystřídání
přípony –ce příponou –ko.
Jak můžeme z mapy Českého jazykového atlasu sledovat, podoba slunce se v mluveném
projevu vyskytuje na celém území Čech a na jihozápadní Moravě. Dále se stejná podoba odděleně
vyskytuje na severním Valašsku, na Frýdecku a v přechodných nářečích slezsko-polských. Na
severním Vsetínsku se objevuje v podobě slúnce. Západní slezská podskupina se vyděluje variantou
slunco. Na zbylém území Slezska a na většině Moravy převládá forma slunko. Tato podoba se však
ve východomoravských nářečích hláskově obměňuje, tzn. v severním a středním úseku tohoto
nářečí dochází k dloužení na podobu slúnko, na území mezi Vsetínem a Uherským Brodem se
zachovává původnější forma slnko a na jižním moravsko-slovenském pomezí se objevují varianty
sunko, súnko.
Eva Frajová

Zdroj: Balhar, J., Jančák, P. Český jazykový atlas 2. Praha: Academia, 1997. s. 343.
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Dragon´s Way mezi námi
4. 4. nám přijeli předvést své představení členové skupiny Dragon´s Way. Jedná se 3 kluky,
mezi nimiž najdeme i našeho bývalého spolužáka Tomáše Slavíka, kteří se věnují tzv. parkouru
a 3runu. Jedná se o překonávání překážek přirozeným pohybem, tedy během, skákáním či lezením.
Pomocí těchto pohybů se člověk co nejefektivněji a nejrychleji dostává z místa na místo. Při
tréninku se kluci snaží překonat sami sebe, svůj strach a své nedostatky a neustále se zlepšovat,
nikoliv soupeřit s ostatními. Nezbytná je perfektní fyzická kondice a dokonalé ovládání těla a mysli,
k čemuž se kluci dopracovali tvrdým tréninkem.
Předvedli nám své přemety, skoky, seskoky i přeskoky, silové cviky, salta a kotrmelce. Jejich
vystoupení plné adrenalinu nám zpestřilo čtvrteční odpoledne. O skupině Dragon´s Way se dočtete
na internetu, jejich „kousky“ můžete vidět na You Tube.
Žáci ZŠ
Pohár rozhlasu
Starší dívky ve složení Jantra Šímová, Michaela Marešová, Daniela Vondráková, Eliška
Švarcová (všechny 8. třída), Hana Horká, Tereza Hašková, Anna Jírová (9. třída) se zúčastnily
14. 5. 2013 Poháru rozhlasu 2013 konaného v Pelhřimově. Za skvělé výsledky získalo družstvo
celkem 5169 bodů a skončilo o pouhé tři body za vítěznou Kamenicí nad Lipou na skvělém
2. místě. Děvčata dosáhla skutečně velmi dobrého výsledku, o čemž svědčí dosažené výkony, např.
455 cm v dálce, 8,84 m ve vrhu koulí či 145 cm ve skoku vysokém. K dosaženému výsledku
blahopřejeme.
Okresní kolo Pythagoriády 2013
Matematické mozky si mohly prověřit své znalosti v okresním kole Pythagoriády 13. 5.
2013 v Pelhřimově. Naši ZŠ zastupovali žáci 8. třídy Lukáš Kahoun a Jan Klouda. Mezi 28
soutěžícími se Lukáš umístil na 5. místě a Honza skončil mezi úspěšnými řešiteli. Velká gratulace.
Dopravní olympiáda
Ze školního kola dopravní olympiády postoupilo do okresního kola v Pelhřimově družstvo
mladších žáků ve složení Sabina Faltýnková, Petra Vondráková, Milan Lisa a Jakub Zikmund
(všichni 6. třída). Ve starších žácích naši školu reprezentovali David Tůma ze 7. třídy, Zuzana
Rodová, Daniela Vondráková a Martin Jelínek (všichni z 8. třídy). Okresní kolo Dopravní soutěže
mladých cyklistů se konalo v Pelhřimově 21. 5. 1013. Soutěžící si změřili své síly v jízdě zručnosti,
zpracovali test dopravních znalostí, předvedli své znalosti a dovednosti ve zdravovědě a na dětském
dopravním hřišti si vyzkoušeli chování cyklistů v silničním provoze. Celkově se družstvo našich
mladších cyklistů umístilo na pěkném 5. místě ze 14 zúčastněných škol. Starší žáci skončili
o stupínek výše, tedy na 4. místě ze 14 družstev. Všichni si zaslouží velkou pochvalu za dobrou
reprezentaci školy.
Naši školní recitátoři v krajském kole
Na základě výsledků okresního kola recitační soutěže, které se uskutečnilo v Pelhřimově
20. 3. 2013, postoupilo do krajského kola osm žáků, z nichž hned dva – Jonáš Lis (5. třída) a Lada
Šedová (3. třída) – chodí do naší školy. Nezklamali ani v krajském kole, které proběhlo ve Žďáru
nad Sázavou ve středu 10. dubna. Oba byli úspěšnými účastníky a obdrželi pochvalné listy. Velký
podíl na úspěšné reprezentaci školy má bezesporu paní učitelka Mgr. Martina Hlaváčková, která
organizuje recitační soutěž na škole, připravuje a doprovází soutěžící a určitě jim ze všech sil drží
palce. Jonášovi i Ladě k dosaženému úspěchu blahopřejeme.
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Výtvarná soutěž „O nej… čarodějnici“
V měsíci dubnu pořádá DDM Pelhřimov již tradičně pro žáky mateřských a základních škol
výtvarnou soutěž „O nej… čarodějnici“. Do soutěže jsou zasílány nejen kresby, ale i prostorové
práce, tedy jakési loutky čarodějnic. V letošním roce bylo do soutěže zasláno 254 prací, z nichž
bylo vybráno nejlepších 17 a z nich byla uspořádána výstava na DDM. Mezi těchto 17 nejlepších
prací se dostaly i výtvory našich žáků, jmenovitě Simony Červené (7. třída), Hanky a Blanky
Horkých, Terezy Haškové, Anny Jírové, Eleonory Gutevy a Andrey Vopálenské (všechny 9. třída),
což je další skvělý výsledek dosažený ve výtvarné soutěži. Blahopřání i pochvalu si zaslouží nejen
děvčata, ale také paní učitelka Mgr. Pavlína Červená.
Jak si Martin a Simona „vymalovali“ 1. a 3. místo
O tom, že naše škola dosahuje vynikajících výsledků ve výtvarných soutěžích, jste se mohli
na stránkách Poutníka dočíst již dříve. Je to zásluha především paní učitelky Mgr. P. Červené. Je
obdivuhodné, co ji napadá, když vidí kousek barevného papíru, čtvrtku a barvy! Se žáky vytváří
vkusné a nápadité výrobky, kterými si mohou dozdobit pokoj nebo nám zkrášlují školní prostředí.
Paní učitelka je prostě nekonečná zásobárna nápadů.
V letošním školním roce se dařilo i Martinovi Červenému (4. tř.) a Simoně Červené (7. tř.),
kteří jsou nejen žáky naší školy, ale patří také do rodiny paní učitelky. Oba postoupili do finálového
kola VIII. ročníku soutěže „ malování na počítači“. Martin se dostal mezi 5 nejlepších z celkového
počtu 76 žáků a ve finále obsadil 1. místo! Simona byla do finále, které se uskutečnilo 11. 4. 2013
v Pelhřimově, vybrána ze 40 soutěžících a celkově skončila na skvělém 3. místě. Oba si zaslouží
pochvalu za vzornou reprezentaci školy a gratulaci k dosaženému výsledku.
Žáci z Nového Rychnova se zapojili do mezinárodního projektu
Od letošního října mají žáci druhého stupně ZŠ Nový Rychnov možnost spolupracovat se
svými vrstevníky z daleké Indie. Škola se prostřednictvím Multikulturního centra Praha zapojila do
mezinárodního vzdělávacího projektu La Ngonpo. Cílem projektu je seznámit žáky s rozvojovou
problematikou a podnítit jejich zájem o rozvojová témata. Unikátem celého projektu je paralelní
výuka českých a zahraničních škol. Dvě partnerské třídy ze zemí vzdálených tisíce kilometrů po
dobu šesti měsíců věnují jednu hodinu týdně práci na stejném tématu. Učí se podle stejné učebnice
a téměř ve stejnou dobu probírají stejné kapitoly. Vždy, když práci na jednotlivém tématu dokončí,
podělí se o výsledky na webovém portálu projektu www.la-ngonpo.org. Mohou spolu komunikovat,
vyměňovat si zážitky a diskutovat o tom, co jim téma přineslo. Novorychnovští žáci získali za
partnery dvě školy z indického města Leh, které leží v severní Indii uprostřed nejvyššího pohoří
světa – Himálají. V obou školách působila během letošního léta jako dobrovolník i hlavní
koordinátorka projektu pro ZŠ Nový Rychnov Martina Dvořáková, tudíž mají žáci nespornou
výhodu při poznávání indických spolužáků.
V pátek 3. května se v rámci projektu uskutečnilo spaní ve škole s La Ngonpem. Kromě
žáků 8. třídy a paní učitelky Martiny Dvořákové se zúčastnila také Anna Fischerová z MKC
(multikulturní centrum) Praha. O svůj zážitek se podělila se čtenáři Zpravodaje La Ngonpo: „Na
základní škole v Novém Rychnově jsme se zdrželi dokonce přes noc, paní učitelka Martina
Dvořáková totiž pro své žáky uspořádala akci spaní ve škole s La Ngonpem a pozvánka putovala
i do KMC Praha. Spaní ve třídě ve vlastním spacáku se nezalekla Anna Fischerová. Všichni jsme si
atmosféru prázdné školy užili a nejvíce samozřejmě osmáci, kteří po absolvování dvou lekcí
modulu Voda a filmu Out of Dreams (pozn. - film zachycuje životy dvou dospívajících chlapců,
Rinchena z Indie a Honzy z České republiky, a porovnává jejich sny, touhy a přání v kulturně
odlišných kontextech) naznali, že jít spát ve škole by byla opravdu škoda. Noc ve škole byla
vskutku vydatná a jedinečná zkušenost! Bylo fascinující sledovat, s jakým zápalem žáci v pátek
v pozdních večerních hodinách řešili matematické příklady, aby kolik vody je třeba na výrobu
jednoho papíru o velikosti A4, bavlněného trička či 1 kg rafinovaného cukru.“
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Spaní ve škole bylo další zážitkovou akcí, kterou členové kroužku La Ngonpo absolvovali. Před
Vánocemi totiž na škole vařili indickou kuchyni a napsali o tom do Zpravodaje:
Jak jsme vařili Indii
V předvánočním čase, kdy ve vzduchu voněla skořice a nad naší školou se vznášel oblak
nastávajících svátků radosti a dobrých skutků, se naše La-Ngonpo skupina rozhodla radikálně
změnit „aroma“ školy. Stačily nám dvě hodiny čistého času a celou školou se linula vůně kari
koření a kardamonu – rozhodli jsme se totiž ochutnat Indii. Paní učitelka nám připravila tři základní
pochutiny, které sama osobně v Indii ochutnala a uznala za vhodné, že bychom o jejich chuť neměli
přijít ani my. Prvním byl DAHL – červená čočka ochucená kari kořením a ostatními přísadami,
druhým pokrmem byl chléb NAAN a na zapití jsme si připravili TCHAI – tedy černý čaj s mlékem,
medem a kardamomem. Příprava všech třech pokrmů byla poměrně jednoduchá, zažili jsme u ní
také spoustu zábavy. Musíme sebekriticky přiznat, že se ukázalo, kdo z nás bude v budoucnu
v kuchyni jako doma a kdo by se této části domácnosti měl raději vyhnout. Když bylo vše
nachystáno k servírování, s napětím jsme usedli ke stolu a jali se ochutnávat. V prvním kole zmizel
ze stolu nagan – moc se nám povedl a moc nám chutnal. S čočkou už to bylo horší, protože jsme jí
uvařili děsné množství. Zlatou tečkou na konec byl horký tchai, který byl velmi lahodný, a to
i přesto, že ho naši spolužáci lehce přesladili. Na konec nás paní učitelka odměnila lahodnými
chipsy s příchutí kari a kokosu a s plnými břichy jsme se odebrali vstříc našim českým domovům.
Vaření jsme si neskutečně užili a plánujeme do Indie zaslat recenzi jejich jídelníčku.
La Ngonpo

PODĚKOVÁNÍ
Je lepší zapálit třeba jen malou svíčku než si stěžovat na tmu.
Základní škola a Domov pro seniory Pelhřimov děkují všem, kteří sbírali víčka od PET
lahví, aby pomohli postižené Adélce a Barborce. Dokázali jste, že je v silách každého člověka
alespoň malým dílem přispět těm, kteří to potřebují.
Zvlášť velké poděkování patří rodičům žáků letošní první třídy. Každá maminka ví, jaké je
štěstí mít zdravé dítě. Maminky víčka před odevzdáním nejen pečlivě spočítaly, ale také připravily
k distribuci v pytlích či igelitových taškách. Prvňáčci se stali bezkonkurenčními vítězi třetího kola
VÍČKOVÁNÍ, když nasbírali 55,2 kg.
Celkem jsme v letošním roce sebrali 164,74 kg = asi 67 873 kusů víček.
R. Matějů
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Poslední zprávičky jsem končila přáním teplého jara, ale všichni víme, že jarní sluníčko se
někam ztratilo. Objevilo se právě včas – Země slavila svůj svátek a sluneční paprsky přišly popřát
a zahřát zároveň. Ale na naší zahradě se jim moc nelíbilo. Proč? Někdo ji snad začaroval? Všude
leželo plno odpadků. Kdo ji zachrání a uklidí ten nepořádek? Naše děti vědí, co s odpadky udělat,
a na pomoc si pozvaly kamarády z 1. třídy. Za chvíli bylo vše hotovo, odpadky byly roztříděny
a připraveny do kontejnerů. Zahrada byla najednou krásná. Všechno, co zde roste, děti znají
a nebylo pro ně těžké najít místo pro další stromek. Společně zasadily mladou švestku, která bude
připomínat tento den. Když se o ni budeme starat, vyroste a budeme moci ochutnat její plody. Ale
to už budou jiné děti.
Na stejné zahradě jsme za několik dní pálili čarodějnice. Děti si opekly špekáčky
a pochutnaly si na nich. Užily si legraci při hrách na čarodějnice, připravily „čarodějnické“
lektvary a celé dopoledne skončilo spálením čarodějnic, které si během několika dnů vyrobily.
Věřím, že každý klouček a holčička dostali první červnový den přinejmenším velkou pusu,
dáreček ke svému svátku. Ani my ve školce jsme nezapomněli. V pondělí 3. června bylo od rána
veselo. Barevné balónky byly připraveny na to, komu se podaří je nafouknout. Děti se s větším či
menším úspěchem pokoušely, paní učitelky pomáhaly. Balónky s veselými obrázky, které na ně
děti nakreslily, vyzdobily třídy a začali jsme slavit. Veselé hry s barevným padákem a míčky,
přetahování s lanem, skákání v pytlích, hra „židličková“, hádání, který kamarád se schoval v pytli,
a mnoho dalšího se dětem moc líbilo. Jak se to pozná? Není lepšího důkazu než hlasitého dětského
smíchu. Předškoláci si na tento den pozvali své patrony, žáky 8. třídy, a užili si společné hraní.
Pršelo a pršelo. Všichni jsme se schovávali pod deštníky, z oken sledovali šedivé mraky
a v televizi předpověď počasí. Který déšť bude ten poslední? Komu by se chtělo na výlet? Bylo
těžké naplánovat cestu do ZOO, ale podařilo se. Děti ze třídy Berušky vyjely 5. června, o dva dny
později se těšily děti ze třídy Sluníčka. Někdy velké těšení střídá zklamání, ale v tomto případě se
určitě nedostavilo. Nejen lidé, ale i zvířata byla ráda, že se počasí zlepšilo a pyšně se dětem
předváděla. Že se jim to povedlo, bylo vidět i na obrázcích, které děti následně namalovaly.
Kopec Křemešník děti znají, navštěvují ho s rodiči. Někteří vyjdou nahoru pěšky, jiní se
dovezou autem. Výzvou byla pro starší děti pěší túra s batůžky na zádech. Objevily tak novou cestu
z Vyskytné na jmenovaný kopec. Některé měly předem obavu, zda to zvládnou, ale došly všechny.
Dostatek sil měly ještě i v míčkovém hradu a na trampolíně. K chuti přišla zmrzlina, kterou si
snědly na terase místního hotelu.
V pondělí 24. června přišli za předškoláky znovu jejich patroni a společně pokreslili asfalt
před MŠ, fantazii se meze nekladly.
Kluci a holčičky, kteří zasednou v září do prvňáčkovských lavic, zažijí 27. června skutečnou
slavnost. Podobnou zažili, když je pan starosta vítal do života, ale to si jistě nepamatují.
Vzpomínka na rozloučení s mateřskou školou někomu třeba v paměti zůstane. Všichni jim budou
přát úspěchy, odvahu a trpělivost při plnění povinností. Totéž jim přeji i já a přidávám „vykročte
2. září pravou nohou“.
Než půjdou děti poprvé do školy, zbývá ještě dlouhá doba, i když prázdninové dny utečou
rychle. Přímo se nabízí popřát nejen jim, ale všem dětem, aby plynuly co možná nejpomaleji. Nám
všem dovolenou plnou pohody a co nejvíce dnů strávených s rodinou. Snad nám vyjde i počasí,
které je letos skutečně nevyzpytatelné. Mějte se hezky, odpočiňte si a na podzim na shledanou.
Naďa Maštalířová
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Pro prázdninové krácení volného času jsme malým čtenářům Poutníka připravili krátkou
křížovku a spojovací obrázek.
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… A MAT
MAKOVÁ PANENKA A …
KŘEMÍLEK A …
MACH A …
… A PANDRHOLA
ŠTAFLÍK A …
TOM A …

Činnost jednotky JSDHo Nový Rychnov – jaro 2013
Jednotka SDHo Nový Rychnov zasahovala na jaře 8 událostí. Jednalo se o 1 požár osobního
automobilu po dopravní nehodě Na Horách, 1 dopravní nehodu osobního automobilu, 1 únik
nebezpečné látky do kanalizace. Dále jsme zasahovali u 5 technických pomocí: zajištění
uvolněného plechu na střeše, čerpání vody, likvidace obtížného hmyzu a 2 události se spadlými
stromy na vozovku. Celkem jsme řešili v roce 2013 12 událostí.
O dění ve sboru se můžete dozvědět více na webových stránkách
www.sdhnovyrychnov.estranky.cz.
Ing. Milan Vopálenský
velitel výjezdové jednotky

Činnost SDH Nový Rychnov – jaro 2013
Členové SDH se podíleli ve spolupráci s Chicastar a za finančního přispění městyse na
několika kulturních akcích pro děti. V měsíci dubnu se jednalo o pálení čarodějnic a v měsíci
červnu o oslavu dne dětí. Pro děti byly připraveny soutěže o ceny a projížďky vozidly hasičů.
Členové sboru se rovněž zúčastnili oslavy dne dětí pro děti z dětských domovů, která byla pořádána
v prostoru bývalého vojenského cvičiště v Pístově.
Rychnovští mladí hasiči uzavřeli soutěží v Pacově okresní kolo hry Plamen. V konkurenci
19 družstev se jim podařilo obsadit výborné čtvrté místo. Všem mladým hasičům a jejich trenérům
děkujeme.
Touto soutěží se družstvem mladých hasičů rozloučily Tereza Hašková, Anna Jírová
a Andrea Vopálenská. Rádi bychom jim zde poděkovali za jejich přístup a nasazení při
reprezentaci SDH Nový Rychnov na okresních soutěžích.
Družstvo dospělých se zúčastnilo okrskové soutěže, která se v letošním roce uskutečnila
v Čejkově. I tomuto družstvu a trenérům děkujeme za aktivní přípravu a účast na okrskové soutěži.
Z dalších aktivit členů sboru můžeme vyjmenovat: oprava PS 12, příprava a absolvování
revize autojeřábu AD 28 včetně školení obsluhy, příprava vozidel Tatra 813 a Tatra 815 na STK
a její absolvování.
Tato vozidla se zúčastnila oslav 140. výročí založení SDH v Humpolci a 130. výročí
založení SDH ve Vyskytné.

Jan Dušek
starosta SDH

Josef Rohovec
velitel sboru
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Vážení čtenáři,
dovolte mi malou pololetní rekapitulaci. TJ Start Nový Rychnov se neustále potýká
s finančními problémy, které začínají gradovat. Výkonný výbor tělovýchovné jednoty proto rozhodl
ukončit k 1. 7. 2013 pravidelnou platbu elektřiny na fotbalovém hřišti.
Výkonný výbor nedělá pouze škrtová opatření. V tomto pololetí udělal revizi členské
základny, průběžně probíhá revize a soupis majetku TJ. Dále jsme získali grant z Kraje Vysočina na
pořádání jednorázové akce pro širokou veřejnost projektem „obnovení tradice – Novorychnovské
stezky“. Příští jaro vyrazíme tedy do přírody.
Právě skončila sportovní sezona 2012–2013. Naši sportovci nám rozhodně nedělali žádnou
ostudu. Oddíl volejbalu mužů získal 2. místo v soutěži okresního přeboru. Oddíl volejbalu žen se
umístil v soutěži okresního přeboru na 4. místě. Oddíly stolního tenisu obsadily 6. a 3. místo
v soutěži okresního přeboru. Fotbalové oddíly mládeže, oddíl starších žáků získal 2. místo v soutěži
okresního přeboru a oddíl mladší přípravky získal také 2. místo ve stejné soutěži. A na závěr, oddíl
fotbalu mužů postoupil do 1. A třídy (pro podrobné výsledky soutěží viz tabulky). Gratuluji a děkuji
všem sportovcům, dospělým i dětem a všem trenérům za skvělou reprezentaci.
Kromě dvou plesů se v tomto pololetí tělovýchovná jednotka, převážně oddíl Chicastar
společně s SDH a obcí, podílela na organizaci několika kulturních akcí. V únoru to byl masopustní
karneval pro děti, v březnu turnaj ve stolním tenise pro všechny věkové kategorie, v dubnu den
čarodějnic a v červnu to byl den dětí, na kterém se úžasným vystoupením představil nový oddíl
Chicastar-junior. Děkuji všem pořadatelům, organizátorům a sponzorům za jejich volný čas
a skvělou práci.
Na závěr mi dovolte, abych všem sportovcům, ale i všem ostatním popřála krásné, teplé
a pohodové léto.
Iva Reichová
Fotbal
·

MUŽI
I. B. třída sk. „A“
Muži TJ Start Nový Rychnov postoupili jako nováček I. B. třídy hned po roce do I. A třídy
soutěží KFS Vysočina. Gratulujeme!
Rk.
1.
2.
3.
4.

Tým
Nový Rychnov
Leština
Horní Cerekev
H.Borová

Záp
25
25
25
25

+
14
12
11
12

5.
6.

Tis
Košetice

26
25

10 6 10 51: 55
9 8 8 38: 48

36
35

7.
8.

Kožlí
Humpolec B

26
25

10 4 12 47: 53
9 7 9 60: 56

34
34

16

0
2
6
5
2

9
7
9
11

Skóre
43: 36
56: 28
56: 52
41: 41

Body
44
42
38
38

9.
10.

Lučice
Černovice

25
25

9 7 9 42: 47
10 4 11 55: 49

34
34

11.
12.

Lípa
Habry

25
25

9
8

5 11 43: 38
7 10 44: 46

32
31

13.
14.

Budíkov
Pacov B

25
25

9
8

4 12 50: 76
5 12 47: 48

31
29

STARŠÍ ŽÁCI

·

Rk.
1.

Tým
Obrataň

Záp
11

+ 0 - Skóre
7 2 2 38: 12

Body
23

2.
3.

Nový Rychnov
Žirov

12
11

5 1 6 24: 40
3 1 7 21: 31

16
10

· MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Rk.
1.

Tým
Jiřice

Záp
12

+ 0 - Skóre
11 0 1 69: 25

Body
33

2.
3.
4.

Nový Rychnov
A.F.C. HU A
Počátky

11
12
12

8
5
5

0 3 54: 26
2 5 44: 36
0 7 33: 37

24
17
15

5.
6.

Lukavec
A.F.C. HU B

12
11

4
3

1 7 24: 40
3 5 24: 49

13
12

7.

Pacov

10

1

0 9 11: 46

3

Stolní tenis
·
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

OKRESNÍ PŘEBOR II. třída
Mužstvo
TJ Sokol Rynárec A
SK Horní Ves A
TJ Sokol Těmice B
SK Rodinov B
TJ Stojčín- Polesí D
Start Nový Rychnov A
TJ Jiskra Humpolec F
TJ Jiskra Humpolec G
TJ Sokol Černovice B
Kamenice nad Lipou B
TJ Sokol Božejov A
TJ Spartak Pelhřimov F

Utkání Výhry Remízy Prohry Skóre Body
22
17
3
2
252:143 59
22
12
5
5
229:167 51
22
14
1
7
224:172 51
22
13
2
7
214:182 50
22
10
2
10
193:203 44
22
9
2
11
215:180 42
22
8
4
10
186:210 42
22
8
1
13
177:219 39
22
7
3
12
191:205 39
22
7
2
13
177:219 38
22
6
3
13
164:232 37
22
6
2
14
153:243 36
17

OKRESNÍ PŘEBOR IV. třída

·
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mužstvo
TJ Chmelná D
TJ Jiskra Humpolec J
Start Nový Rychnov B
SKST Vlásenice B
SKST Putimov A
TJ Sokol Božejov B
TJ Spartak Pelhřimov I
Pohostinství Strměchy B
TJ Sokol Černovice C
TJ Spartak Pelhřimov H
Kamenice nad Lipou E
TJ Slavoj Pacov E
Kamenice nad Lipou F

Utkání Výhry Remízy Prohry Kont. Skóre Body
24
23
1
0
0
333:99 71
24
21
1
2
0
332:100 67
24
21
0
3
0
333:99 66
24
18
0
6
0
273:159 60
24
13
3
8
0
241:191 53
24
11
0
13
0
221:211 46
24
8
2
14
0
153:279 42
24
8
2
14
0
204:228 42
24
8
2
14
0
192:240 42
24
6
3
15
0
187:245 39
24
6
3
14
1
177:255 38
24
3
1
20
0
109:323 31
24
1
0
23
0
53:379 26
Volejbal

OKRESNÍ PŘEBOR – ženy

·

Pořadí

Mužstvo

Zápasy

Vítězství

Prohry

1

Jiskra Humpolec B

20

17

3

54

:

12

37

2

Červená Řečice

20

15

5

47

:

22

35

3

Sp. Pelhřimov C

20

13

7

45

:

26

33

4

Nový Rychnov

20

8

12

28

:

39

28

5

Sp. Pelhřimov B

20

4

16

20

:

51

24

6

SPV Počátky

20

3

17

12

:

53

23

Sety

Body

OKRESNÍ PŘEBOR – muži

·

Pořadí

Mužstvo

Zápasy

Vítězství

Prohry

1

TJ Slavoj Pacov C

14

13

1

39

:

9

27

2

Nový Rychnov

14

11

3

36

:

15

25

3

TJ Slavoj Pacov D

14

11

3

35

:

18

25

4

Senožaty

14

6

8

29

:

27

20

5

Sp. Pelhřimov B

14

6

8

23

:

30

20

6

Jiskra Humpolec

14

4

10

15

:

37

18

7

SK Pelhřimov

14

3

11

21

:

35

17

8

Sp.Pelhřimov C

14

2

18

Sety

Body

12
16 : 45
16
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