RYCHNOVSKÝ

POUTNÍK
4 / 2018

1

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

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

čtvrtletník
Nový Rychnov
MK ČR E 19427
Městys Nový Rychnov
Nový Rychnov č. p. 87
394 04 Nový Rychnov
www.novyrychnov.cz
IČO 00248738
Náklad: 180 ks

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

2

① - Slovo úvodem
Když jsem si přečetl příspěvky minulého (volebního) čísla, myslím si, že předvolební
čas by možná mohl být častěji, třeba každý půlrok. Déle bychom totiž prožívali období, kdy
všichni všechno víme a je nám jasné, jak se věci mají dělat a kdy spontánně hodnotíme svoje
činy tak nějak „bez masky a přetvářky“, těšíme se na naše další velké úkoly a z velké lásky ke
své obci uděláme všechno, aby nám vzkvétala až k nebesům. Jsme pro to ochotni a schopni
udělat snad cokoli, třeba narovnat i ty zatáčky kolem místního zámku. Já osobně mám náš
městys rád tak akorát, ani málo, ani moc. On totiž každý extrém může být „problém“. Těch
jsme si užili za poslední dobu dost, a tak by bylo hezké, zaměřit se na příjemné a pozitivní
dění v našem okolí. Nezbývá než doufat, že další roky budou jen lepší, a že se námi nově
zvolení zastupitelé postarají, aby těch problémů bylo co nejméně a pokud už na nějaký
narazí, tak že ho dokáží úspěšně vyřešit ke spokojenosti většiny občanů.
Zpravodaj „Rychnovský Poutník“ letos slaví 20 let od svého prvního vydání. Během
uplynulých dvou dekád jsme měli příležitost dočíst se o celé řadě zajímavých událostí,
vzniklých i vyřešených problémů, radostí a strastí, které doprovázejí každodenní dění
v našem okolí. My se tvorbě Poutníka věnujeme teprve 2 roky a pomáhala nám při tom
spousta šikovných lidí – mnozí z nich se během té doby změnili v naše přátele. Těší nás to,
protože naše práce stojí především na spolupráci a důvěře. Pozitivní ohlasy a „hlad“ po
dalších vydáních dokazuje, že jsme si získali i důvěru vás, čtenářů. Vážíme si toho a děkujeme
za podporu a spolupráci.
Dvacet let je věk, kdy lze ještě hovořit o mládí, ale také už o zkušenostech a poznání.
Ve dvaceti letech lze už mnoho věcí dokázat a pochopit. Naučit se vyhrávat, bojovat, ale i
prohrávat. Získat si nadhled, vytvořit kontakty, poznat partnery a udržovat přátelství, která
stojí za to a která prošla zkouškami dobrých i těžších časů. Jsem rád, že i tohle všechno
můžeme říct o dvou dekádách existence „zpravodaje“. A tak bych Poutníkovi přál, aby i dál
úspěšně kráčel po své cestě za poznáním a zůstal i nadále váženým a respektovaným
nástrojem informování místních občanů.
Na webových stránkách www.novyrychnov.cz jsou ke stažení pouze nová vydání od
roku 2009. Pokud byste si chtěli někdy zavzpomínat, stačí zajít do místní knihovny a zapůjčit
si původní Poutníky sešité v elegantní knižní podobě. První výtisk vytvořila v r. 1998 Mgr.
Michaela Martínková s tehdejším nově zvoleným starostou Petrem Měkutou. O grafickou
úpravu a tisk se postarala Jaroslava Dvořáková. Později se redaktorkou stala Eva Frajová.
Z pohledu dnešních možností komunikace, internetu, digitálních fotografií a počítačového
vybavení smekám nad tím, jak skvěle to tenkrát zvládali. Musela to být opravdu dřina, aby
dali v tehdejších podmínkách zpravodaj dohromady. Ani to je neodradilo a vrhli se úspěšně
do nových neprobádaných vod. Asi netušili, že tím spustí tak krásnou a dlouhodobou tradici,
a že o 20 let později si tu o nich budeme takhle psát. Je zajímavé přečíst si dnes např. o
problémech s výstavbou čističky odpadních vod nebo patálie s odstraněním lešení u staré
školy a její přestavby na obecní restauraci. Asi nejvtipnější mi přišel příspěvek, že plánují
v nejbližší době opravit zoufalý stav silnice kolem Drupa a lihovaru. 
Chtěl bych jako nováček v tomto oboru všem předchůdcům poděkovat za vznik a
vývoj Poutníka. Snad si někdo za dalších 20 let také s chutí přečte toto aktuální vydání.
Krásný zimní čas všem čtenářům Rychnovského Poutníka a pěkné počtení
přejí Petr a Jitka Hernovi.
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② - Komunální volby do zastupitelstva
Ve dnech 5.10. a 6.10.2018 proběhly komunální volby, ve kterých jsme si zvolili členy
zastupitelstva na další čtyři roky. Naším úkolem bylo vybrat 9 členů do zastupitelstva
městyse. V minulém čísle jsem se snažil logicky vysvětlit, jak je důležité, aby voliči přišli
k volebním urnám a dali najevo svůj názor. Volební účast byla sice vysoká (65,5%), ale
z mého pohledu volič občas chybuje, když křížkuje malé křížky a zahazuje hlasy. Někteří totiž
nevyužili plně sílu svých hlasů. Každý volič měl přece 9 hlasů. Velký křížek = 9 hlasů. A
protože bylo odevzdáno 534 obálek s hlasy, tak logicky 534 x 9 = 4806 hlasů. Součet všech
hlasů všech kandidátek byl ale jenom 4464. Z toho vyplývá, že 342 malých křížků přišlo
vniveč. Objevili se i hodně zvláštní hlasovací lístky. Nevím, co si představoval volič, který
zakřížkoval Martínka, Reichovou a Zemanovou - zvláštní pohled na věc volit takhle skrz
kandidátky. Vybírat by se možná nemělo podle toho, co mi kandidát slibuje, ale jak se
kandidát chová jako člověk - názory se měnit mohou, povahy osobností většinou ne. Volit
bychom měli celou kandidátku, protože to jsou lidé jako celek, kteří se na něčem shodli, a
proto se spojili a navzájem se podporují. Zastupitelé se musí pohybovat mezi lidmi a myslím
tím všemi lidmi - tedy nikoli jenom těmi, kteří je plácají po ramenou. Každý občan může
podávat podněty svým zastupitelům, na to má právo. Nic nikomu nebrání veřejně diskutovat
a "vyvolávat diskuze", ale bohužel pro některé je lepší varianta: „mlčeti zlato“. Chtěl bych vás
proto touto cestou nasměřovat k tomu, aby v případě, že máte nějaký podnět ke zlepšení
dění v našem městysi nebo nějaký zcela nový nápad, tak abyste ho předložili zastupitelům a
přišli na veřejná zasedání, kde se vám dostane odpovědí.
Jak naše komunální volby dopadly, dnes už všichni dobře víme, ale dovolím se malé
shrnutí a trochu čísel.
1. RYCHNOVSKO SPOLU
Jméno kandidáta
Pavel Martínek
Lenka Marešová
Petr Vondrák
Petr Nenadál
Miluše Roubalová
Jan Hájek
Jaroslava Šoulová
Martin Pech
Michaela Petrová

Nový Rychnov
220
159
198
164
178
154
137
138
201

počet získaných hlasů
Sázava
19
16
24
36
16
13
17
21
17

Čejkov
15
11
13
16
10
10
13
17
15

Řeženčice
19
16
18
13
17
14
14
15
17

CELKEM
273
202
253
229
221
191
181
191
250

1991

2. Společně pro Novorychnovsko
Jméno kandidáta
Martina Zemanová
Jan Sekava
Martin Klouda
Adéla Bělunková
Vojtěch Březina
Jiří Nepraš
Ivana Sekavová
Zdenka Chlumová
Štěpánka Spiritová

Nový Rychnov
64
71
108
50
90
56
46
47
68

Sázava
20
23
20
19
16
15
20
17
44

počet získaných hlasů
Čejkov
1
5
6
3
2
1
3
1
4

Řeženčice
4
9
5
5
4
5
10
4
5

CELKEM
89
108
139
77
112
77
82
69
121

874
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3. NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Jméno kandidáta
Iva Reichová
Jiří Holan
Vlastimil Florian
Ondřej Kratochvíl
Václav Kos
Klára Martincová
Roman Popek
Pavel Vlk
Julie Zemanová

Nový Rychnov
156
144
123
145
95
117
133
117
114

počet získaných hlasů
Sázava
43
29
34
30
45
27
29
27
26

Čejkov
21
12
21
13
11
13
11
10
10

Řeženčice
8
5
5
6
7
4
6
1
1

CELKEM
228
190
183
194
158
161
179
155
151

1559

Zvolení členové zastupitelstva:
(pořadí dle vypočtených podílů na obdržených hlasech)
Pavel Martínek
Iva Reichová
MVDr. Petr Vondrák
Martin Klouda
Jiří Holan Dis.
MUDr. Michaela Petrová
Vlastimil Florian
Ing. Lenka Marešová
Bc. Štěpánka Spiritová

1991
1559
995,5
874
799,5
663,66
533
497,75
437

1. (ustavující) zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov se konalo 1. listopadu
2018 od 19.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse. Dle očekávání přišlo hodně
občanů, protože právě tehdy se mělo rozhodnout o budoucím starostovi a místostarostovi.
Pavel Martínek (jako lídr sdružení, které získalo nevíce hlasů) měl právo předložit návrh jako
první a do pozice starosty navrhl dosavadní starostku Ivu Reichovou. Další návrh předložila
Bc. Štěpánka Spiritová a do pozice starosty navrhla Martina Kloudu. Při hlasování byla
poměrem 7:2 zvolena na post starosty městyse Nový Rychnov Iva Reichová. Ta následně
podala návrh, aby do pozice místostarosty byl zvolen Pavel Martínek. Tento návrh byl přijat
poměrem 6:2:1.
Zastupitelé se shodli a schválili návrh, aby funkce starosty i místostarosty byla
uvolněná. Není to novinka ani nic ojedinělého. Již dříve jsme měli placeného místostarostu a
vzhledem k narůstající administrativě a požadavkům občanů se zdá jako dobrý nápad se
k tomuto konceptu vrátit. Uvolněnému starostovi a místostarostovi náleží odměna za výkon
jejich funkce dle nařízení vlády v pevné výši, kterou zastupitelstvo nemůže ovlivnit a odvíjí se
podle počtu obyvatel. V našem případě 1001 až 3000 obyvatel: starosta 51.135,- Kč,
místostarosta 44.999,- Kč. (Každý si určitě dokáže sám spočítat, že „čistého k výplatě“
zůstává podstatně méně). Následně byli zvoleni i členové finančního výboru (J. Holan Dis., Bc.
Š. Spiritová, MUDr. M. Petrová) a kontrolního výboru (Ing. L. Marešová, V. Florian, M.
Klouda). Těmto neuvolněným funkcionářům odměny vypláceny nebudou.
Více o průběhu tohoto a dalších zasedání se dočtete níže v rubrice č. 9.
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③ - Základní škola
Školní rok nám utíká a ani nevíme jak. Žáci z 1. třídy už umí několik písmen a ovládají
matematiku. Zvykli si na změnu prostředí a seznámili se s novými kamarády. Nadále probíhá
spolupráce žáků 1. a 9. třídy v projektu Patron, kdy starší žáci pomáhají prvňáčkům.
Žáci vyšších ročníků získávají nové a nové vědomosti a škola je pro ně místem, kam
snad i rádi chodí. V uplynulých měsících se nejenom učili, ale navštívili i několik akcí. Byl to
adaptační kurz 6. třídy na Sluneční pasece, návštěva 5. třídy na dopravním hřišti. 3. a 4. třída
byla v knihovně v Pelhřimově a v Novém Rychnově, kde se dozvěděli více o knihách. V říjnu
naši školu navštívil pan Švec s přednáškou o hmyzu a bezobratlých, kam přivezl mnoho
zajímavých živočichů. Několik chlapců se zúčastnilo turnaje ve florbalu, kde sice nevyhráli,
ale získali cenné zkušenosti. Také byla zahájena výuka plavání, celkem žáci absolvují 10 lekcí.
Škola byla zapojena do úklidového projektu 72 hodin. Žáci v rámci odpoledne uklidili okolí
školy a městyse. Vrcholem měsíce října byly oslavy 100 let založení Československa. Ve škole
probíhaly tematické hodiny a v sobotu 27. října žáci vystoupili při oslavách v městysi.
V prosinci žáci byli na rozsvícení vánočního stromu v Rohozné i v Novém Rychnově, kde
zazpívali několik vánočních koled a tím se pomalu připravili na příchod Vánoc a nového roku
2019. Školu navštívil Mikuláš, čert a anděl, i když se někteří žáci trochu báli, tak si nakonec
nikoho čert neodnesl. Tak je vidět, že máme školu plnou šikovných a hodných dětí. V tomto
svátečním období žáci v hodinách vyráběli Betlém, který byl vystaven v respiriu školy.
Vánoční besídka byla vyvrcholením všech příprav a představením všeho, co se naučili
v adventním období. Žáci, kteří navštěvují hru na nástroje, společně s vyučujícími připravili
předvánoční koncert hry na hudební nástroje.
Škola se zapojila do projektu Ježíškova vnoučata s Rádiem Junior. Žáci vyrobili
přáníčka, která Rádio Junior rozešle seniorům v domovech důchodců a stacionářích. Proto se
trochu pozastavme a uvědomme si, že vánoční období je to nejkrásnější jak pro děti, tak i pro
nás. Zavzpomínejme na to krásné, co jsme v uplynulém roce zažili a těšme se ze všech chvil,
kdy jsme spolu.
Přejeme všem krásné Vánoce, zdraví a mnoho úspěchů v roce 2019.
Žáci a zaměstnanci ZŠ Nový Rychnov
Zdroj: Ivana Vlasáková

9.12.2018

Rekonstrukce
školního
sportovního areálu úspěšně
pokračuje. Podmínkou pro
získání dotace bylo dokončení
prací do konce listopadu. To se
sice nestihlo, ale zastupitelstvu
se podařilo dojednat výjimku a
dotace byla schválena. Umělý
travnatý
povrch
bude
dokončen až po zimních mrazivých měsících a tím už bude rekonstrukce kompletní.
Bližší informace o termínech budou vyvěšeny na plakátech nebo na stránkách školy:
www.zsnovyrychnov.webnode.cz
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Mateřská škola v čase předvánočním
V naší mateřské škole již třetím rokem navazujeme na úspěšný projekt Staročeské
vánoce. I v náhradních prostorách dodržujeme tradiční předvánoční rituály, zdobení, tvoření
a užíváme si pohodové atmosféry se zpíváním koled a vánočních písní. Společně
s maminkami, tatínky a ostatními občany Nového Rychnova jsme dne 4.12.2018 rozsvítili
stromeček, na jehož stavění a zdobení jsme se chodili o vycházkách dívat. Zazpívali jsme
připravené koledy nejen v Novém Rychnově v kostele, ale také v Rohozné.
Po rozsvícení stromečku se přiblížilo datum, kterého se bojíme a na které se zároveň i
těšíme. Datum příchodu Mikuláše, anděla a čertíků. Společně jsme jim zazpívali písničku a
řekli připravené básničky. Mikuláš nám podal balíček plný dobrůtek a Andílek nás pohladil po
vláskách. U malých dětí čertíky do třídy nepouštíme a je na každém odvážlivci, jestli si
pohladí čertovský kožich .
Jakmile máme tuto tradici za sebou, ponoříme se do klidu koled a písní vánočních a společně
s dětmi se necháváme hladit atmosférou Vánoc. Vymýšlíme přání pro Ježíška, vyrábíme,
zpíváme. Na 18.12. máme připravené vánoční tvoření pro maminky s dětmi. Společně
strávený čas dětí s maminkou v mateřské škole při vytváření nějaké ozdůbky či svícínků je
pro děti opravdu zážitkem a moc se na něj každoročně těší. I na to, jak společně ochutnáme
cukroví, které s sebou přinesou maminky a zazpíváme si společně koledy.
19.12. budeme netrpělivě vyhlížet Ježíška, který dětem přinese dárečky pro naše další hry.
Nadělí nám je také pod stromeček, který bude v každé třídě.
20.12. se těšíme na představení „Cesta k Betlému“, na které
vyrazíme autobusem do Horáckého divadla v Jihlavě. Před
představením se projdeme po náměstí Jihlavy, zvolíme ten nejlépe
ozdobený stromeček, který dělají jihlavské děti ze Základních i
Mateřských škol a zazvoníme si na kouzelný zvoneček. Jestlipak nám
splní naše přání?
V pátek 21.12. se rozejdeme do svých vyzdobených domovů a
popřejeme si klidné a pohodové Vánoce a šťastný nový rok 2019. I
Vám, čtenářům Poutníka, klid v duši v čase předvánočním a vánočním
přejí zaměstnanci mateřské školy.
Zdroj: Marta Somrová

Výstavba nové mateřské školy rychle postupuje, ale teď přes zimu se práce
pochopitelně trochu zpomalí. Důležitou a hlavně pozitivní zprávou je, že zastupitelstvu se
podařilo vyjednat a již byla schválena dotace ve výši 25 milionů Kč. Dále byla poskytnuta
dotace, která pokryje výdaje spojené se stavebním dozorem.

25.8.2018

4.11.2018
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④- Kulturní kalendář
Slavnost obnovení křížku u Chaloupek
V sobotu 06. 10. 2018 v 15:00
upořádala ZO ČSOP Margarita
slavnost na "Obnovení křížku u
Chaloupek".
Křížku požehnal
farář z Nového Rychnova Mgr. Ivo
Valášek. Při té příležitosti byla na
místě usazena lavička s výhledem
do kraje k odpočinku a rozjímání.
Nechybělo ani malé občerstvení.

Vinobraní v Sázavě
SDH Sázava pořádalo v Hostinci U Zmátlů tradiční Vinobraní, které se opakuje již více než 50
let a těší se velké oblibě. Kromě dobrého vína a drinků za akční ceny jsme se dočkali také
spousty zábavy, o kterou se postarala skupina URSUS. Samozřejmostí byla i „policejní
šatlava“.

Podzimní a dušičková výroba dekorací
Na sobotu 20. října zorganizovaly „Šikulky“ v Obecní
restauraci v NR Podzimní dílničky. K vidění byla výroba
podzimních a halloweenských dekorací, příprava věnečků
na dušičky apod. Účastníci si samozřejmě mohli na
jednotlivých stanovištích sami vyzkoušet vyrobit a nazdobit
vlastní výrobky. Děti si svá díla nejdříve vystavily a pak je
odnesly s úsměvem na tváři domů, aby se jimi mohly
pochlubit rodičům. Proběhla i ochutnávka domácích
dobrot z dýní a jablek. Nadšení návštěvníci chválili
množství a propracovanost jednotlivých stanovišť. Za tím
vším je vidět obrovská hromada práce, za kterou patří
organizátorkám velké uznání a dík.
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100. výročí založení ČSR
Psal se rok 1918. Konec první světové války. Touha
mnoha Čechů a Slováků po životě ve společném,
svrchovaném státě se proměnila ve skutečnost.
Československo, nová republika na mapě Evropy,
vykročilo s nadějemi na cestu dějinami a záhy si získalo
mezinárodní respekt a uznání. Dnes se píše rok 2018. Od
tehdejších událostí uplynulo právě jedno století. Mapa
Evropy se za tu dobu mnohokrát měnila. Měnily se i
hranice našich zemí. Pro naše moderní dějiny přesto
zůstává rok 1918 přelomový. 100 let je krásné, kulaté
výročí, pojďme jej oslavit! Tak přesně s takovým ideálem
přišel místní Sbor pro občanské záležitosti a ve spolupráci s Městysem Nový Rychnov, SDH,
ZŠ a MŠ uspořádali vydařenou akci u památníku padlých. Po
důstojném slavnostním zahájení a položení věnců proběhlo
sázení lípy a odhalení pamětního kamene. Vystoupily děti
z místní MŠ a ZŠ. Z Jihlavy přijel Horácký soubor písní a tanců
Vysočan. Vzhledem k nepříznivému počasí se oslava přesunula
do Obecní restaurace, kde byly připraveny „Stánky“ – aneb
šikovné ruce našich spoluobčanů. Byl to takový mini jarmark,
kde jsme si mohli zakoupit například adventní výzdobu, domácí
marmeládu a třeba i vánoční dárky. Na závěr programu hrála
k poslechu i tanci folková kapela Účastníci nájezdu. Určitě bych

tuto akci hodnotil pozitivně a stejný názor měli všichni
zúčastnění.
Jak a kdy naše republika vznikla, to si určitě všichni
dobře pamatujeme ze školy, navíc toho nedávno byly plné
zprávy v televizi i na internetu. Všichni víme, kdo byl náš první
prezident a dokonce i takové detaily, jako která byla jeho oblíbená píseň nebo proč si
přivlastnil jméno své americké manželky Charlotty Garrigueové.
Zajímavý a veselý mi připadá Příběh české vlajky, kterou jsme (dalo by se říct) ukradli
Slovákům a mohla dnes vypadat klidně úplně jinak. Československá, dnes česká vlajka
je krásná, trvalo dlouho, než mohla opět svobodně zavlát nad československým, nyní českým
územím. Cesta k jejímu vzniku nebyla jednoduchá a vedou se o jejím užívání spory dodnes.
Na svou státní vlajku můžeme být hrdi. Letos oslavila 98 let a už ve své době byla moderní. S
modrým klínem byla jednou z prvních, ne-li vůbec
první vlajkou na světě, která klín použila. A její vznik
vůbec nebyl taková nuda, jak by se mohlo zdát. Vojáci
ji dokonce testovali na malých parníčcích na Vltavě,
aby zjistili, jestli je dobře viditelná a rozeznatelná.
Sledovali ji za svítání, plného slunce i šera. Vyvěšenou
vlajku můžeme vidět málo. Nejčastěji se objevuje
na budovách úřadů a firem, především ve dnech
svátků. Tím, že ji vidíme málo, si ji můžeme o to víc
cenit. Když 28. října 1918 vzniklo Československo,
objevil se zádrhel. Nová země Čechů a Slováků
neměla svou vlajku. Původně se přistoupilo k užívání
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vlajky Českého království: (2 vodorovné pruhy, červený a bílý). Potíž byla v tom, že stejnou
vlajku používalo i Polsko a Rakousko. A tak si Čechoslováci museli tu svoji nějak upravit. Bylo
tedy nutné přidat další barvu a tou byla modrá, což byla také slovanská barva. V úvahu
připadalo několik variant, ale komise nakonec vybrala vlajku vytvořenou Jaroslavem Kursou,
která je složená ze dvou vodorovných pruhů, rudého a bílého, do níž byl vložen modrý klín,
zasahující do 1/3 vlajky. Později byl klín prodloužen, aby sahal až do 1/2 vlajky a 30. března
1920 byla vlajka přijata jako vlajka Československa. Zajímavé je, že se zánikem
Československa (tedy ČSFR) jsme o tuto vlajku měli přijít. Když se Češi a Slováci dělili na dva
samostatné státy, dohodli se, že staré symboly Československa nebude ani jedna strana
používat. Proto Česká republika na určitý čas užívala opět vlajku Českého království, totožnou
s Polskem. I Slovensko mělo problém s vytvořením vlastní vlajky, protože jediný vzor mělo
v nacisty
utvořeném
fašistickém
Slovensku. Nakonec se Slovensko
rozhodlo použít obdobnou trikoloru
jako za války a vložit na ní slovenský
státní znak. Problém byl s Českem, které
se nemělo i přes dlouhou tradici o co
opřít. Proběhly pokusy o modifikaci
československé vlajky, například změna
barvy klínu na azurovou nebo jeho
zkrácení apod. Zákon říkal, že Česká
republika a Slovenská republika nesmějí
po zániku ČSFR užívat státních symbolů České a Slovenské Federativní republiky.“) Tento
zákon Češi porušili - odůvodnili to tím, že noví poslanci nejsou vázáni rozhodnutím
federálního shromáždění v tu dobu už neexistujícího státu. Český člověk přijde na všechno
. Mnoho Slováků rozhořčilo to, že si Česko zanechalo, co mu nepatří, ale někteří přední
slovenští politici tento krok uznávali. A tak nám někdejší československá vlajka zůstala.
Modrý klín, který kdysi symbolizoval Slováky, je dnes interpretován jako barva jedné z
historických zemí Moravy, která pod modrou barvou v historii vystupovala na bojištích.
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2.listopadu 2018
Oslava Dušiček se odvíjí od svátku Všech svatých. Svátek Všech svatých se slaví ve dnech, kdy
Keltové oslavovali konec roku (Samhain), v noci z 31. října na 1. listopadu. Věřilo se, že se
duše zesnulých v tento čas vracejí na zemský povrch, a živí mohou navštívit podsvětí. Může
dojít k setkávání živých a mrtvých, živí ukazují světlem cestu mrtvým. Tradice v tento den
zapalovat ohně a svíčky pochází od Keltů i Slovanů, kteří věřili, že oheň očišťuje a světlo
pomáhá chránit před zlými a potměšilými duchy. V zemích s křesťanskou tradicí je zvykem
během tohoto dne či období navštívit hřbitov a rodinný hrob a rozsvítit na něm svíčku či
položit živé květiny, což má symbolizovat víru ve věčný život a demonstrovat přesvědčení, že
život hrobem nekončí. V České republice je vzpomínka na všechny zesnulé vedle Vánoc
největším svátkem, který oslavují vzpomínkou, květinovým darem, zapálením svíčky, nejen
křesťané, ale i mnozí nevěřící. Mám výhled z okna v obývacím pokoji přímo na silnici vedoucí
z NR směrem k Vyskytné a toho večera opravdu hřbitov zářil nespočtem svíček a lucerniček.
V anglosaských zemích je oslava památky zesnulých
spojena s veselicí zvanou Halloween. Můžeme se kochat
všudypřítomných vydlabaných dýní a halloweenských
převleků. Tento den je s Dušičkami často spojován a někdy i
zaměňován. Kromě toho dochází navíc k poangličťování
češtiny a to nejen v tomto případě. Například málokteré z
dětí říká, že dárky nosí Ježíšek, většinou odpovídají, že Santa
Claus.

Poangličťování je tak běžné, že spousta lidí používá daný anglický výraz nebo zkratku
naprosto automaticky, ale možná by ani neuměla vysvětlit, co vlastně přesně znamená nebo
pro něj najít český překlad. No zkuste si to: SMS, e-mail, wellness, all inklusive, Facebook,
notebook, Wifi, LCD, PR manager, doping, corn flakes, toast, playback, atd..
S blížícími se Vánocemi si dovolím trochu veršů:
Ucpěte komíny, nepusťte Santu,
použijte cement anebo maltu.
Otevřete okno, nasaďte kulíšek,
dárky Vám přinese jedině Ježíšek. 

Halloween v Obecní restauraci
Dne 3.11.2018 uspořádali nadšenci pod vedením Julie Zemanové povedenou akci pro děti
s odkazem na Halloweenské oslavy. Děti přišly v maskách a kostýmech. Byla pro ně
připravena spousta sladkostí, které si ale musely zasloužit a získaly je až po úspěšném splnění
úkolů nebo při různých soutěžích. Krásně a stylově nazdobenou Obecní restauraci opustily až
v pozdních odpoledních hodinách, aby mohla být následně připravena na večerní
Halloweenskou diskotéku pro dospělé. Účast byla hojná i přesto, že fotbalisté naplánovali na
stejný večer ukončení podzimní sezóny – „dokopnou“.
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Řeženčický halloween
Letos se opět hasičárna v Řeženčicích změnila ve
strašidelný hrad a děti v bandu čarodějnic, strašidel,
bubáků a démonků. Tentokrát jsme si na výzdobě dali
záležet, až jsme měli strach, aby se děti nakonec nebály
vstoupit. Zbytečně. Dnešní děti mají pro strach uděláno.
A tak se brzy rozdováděly, dokonce i statečně nořily ruce
do podivného slizu, aby si vytáhly pamlsek. Zabavily se
skládáním puzzlíků, malováním dýní a netopýrů,
shazovaly
sladkosti
nafouknutých balónků.
Rodiče a prarodiče
dozorovali, pojídali a
popíjeli
donesená
pohoštění. Výzdoba – to byla především zásluha
neuvěřitelné nápaditosti a zručnosti Heleny Doskočilové . I
já jsem přiložila ruku k dílu: tu podržela pavučinku, tu
podala hřebíček, motala provázková světýlka. Pánové vše
upevnili, aby duchové přežili halloweenské reje.
Namítnete, že to je jaksi zavlečený svátek. Ale není škoda,
nevyužít i tohoto irského svátku pro setkávání sousedů,
dovádění dětí – zvlášť za prodlužujících se podzimních
večerů.
Zdroj: Olga Sekavová, Řeženčice 11/2018

Příjezd Martina na bílém koni
11.11. je magické datum, které znamená především svátek svatého Martina. Většina lidí má
toto jméno spojené s příchodem zimy, sněhu a také s hody, na kterých nesmí chybět
svatomartinská husa a mladé víno. Ovšem sám svatý
Martin by z toho asi dvakrát nadšený nebyl, žil totiž jako
poustevník. Historie má v tomto směru podivný smysl pro
humor. Svatý Martin totiž nejezdil na bílém koni ani se
neládoval pečenými husami. Legendou se stal díky
obyčejnému soucitu, když se někdy kolem roku 335 vracel
do svého ležení. Tehdy po cestě potkal žebráka a daroval
mu polovinu svého pláště, aby neumrzl. Chtěl být vzorem
soucitu s chudými a místo toho se na jeho svátek lidé
cpou k prasknutí. To, co dnes nabízejí restaurace jako
svatomartinské degustační menu, by mu stačilo na celý
měsíc. A jak tedy vznikla legenda o Martinovi a husách?
Světec se prý nějakou dobu ukrýval v husím hejnu.
Zápletka není úplně propracovaná, ale husí pečínka se
díky ní prodává spolehlivě. A pak napadlo vinaře, že by
mohli ve jménu světce taky něco vydělat. Na začátku
listopadu totiž mají stočené první láhve mladého vína.
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V Novém Rychnově jsme díky SPOZ měli možnost projít si krátký lampionový průvod a
doprovodit Martina na jeho pouti. Rok od roku se této akce účastní více lidí a přijíždějí i
z okolních vsí. U kostela pak „Martin“ obdaruje děti drobnými sladkostmi a v Obecní
restauraci pak bývá připraveno občerstvení. Děti se pustily do cukrovinek, kterými byly
obdarovány a dospělí ochutnali výborné škvarky a sádlo, které pro nás připravil pan Karpíšek.
Děkujeme nejen jemu, ale i členkám SPOZ a Romanu Popkovi, který jezdil se svým bílým
koněm Hakem.

Pouť do Dobré Vody
Dne 13.11.2018 uspořádal místní pan farář Mgr. Ivo
Valášek pro zájemce pouť ke Kostelu Panny Marie
Těšitelky (Dobrá Voda nedaleko Nových Hradů), kde
se konala večerní mše svatá. Tento barokní kostel
na jihozápadním svahu Novohradských hor je
dominantou této lokality. Za jasného počasí je
viditelný až z Budějovicka nebo Třeboňska. U
kostela je do dvou malých kašen vyveden pramen
čisté vody. Nacházejí se v čelním záběru kovaných
mříží pod hlavním vchodem do kostela. Účastníci se
tak mohli osvěžit přímo na místě nebo si „Dobrou
Vodu“ natočit s sebou do láhví. Všichni zúčastnění si
vydařenou akci pochvalovali.
Dopravu zajišťoval místní dopravce Jaromír Herna.

Vepřové hody
23.11.2018 se v Obecní restauraci konaly Vepřové
hody. Organizátoři se z minulého ročníku poučili a
bylo to vidět snad úplně všude. Každý kdo přišel, měl
za přiměřené vstupné možnost se dosyta „nacpat“
výborným jídlem, které bylo nabízeno formou rautu.
A kdo zrovna neměl chuť na tlačenky, jaternice,
klobásky, jelita nebo škvarky atd., mohl si dohodnout
tzv. vegetariánské vstupné a užít si v doprovodu
skupiny Otisk pohodový večer.

Adventní a vánoční dílničky
„Šikulky“ se pomalu dostávají do podvědomí místních občanů
a jimi pořádané akce mají čím dál větší úspěch. Sobotní
odpoledne 24.11.2018 patřilo dalším tvořivým dílničkám.
Šikulky s r.o. za podpory Městyse Nový Rychnov nás pozvaly
na další vydařenou akci. Sál Obecní restaurace tentokrát
praskal ve švech. Děti si vyráběly krásné vánoční dekorace,
sněhuláky z kelímků, stromeček z notového papíru, různá
přáníčka, svícen z březových prkýnek, vánoční věnce a jiné
ozdoby. Malí i velcí šikulové si mohli vyzkoušet oblíbené
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zdobení perníčků spojené s ochutnávkou. Nekončící zástup zvědavých dětí byl tradičně u
malování obrázků metodou zvanou enkaustika. Za zhlédnutí stál určitě i keramický betlém
paní Bláhové. Do Obecní restaurace přišlo velké množství zájemců. Každý si něco koupil a
odnášel nějakou tu drobnost. Děkujeme všem rodičům, babičkám i dědečkům, kteří vzali děti
na těch pár společných tvořivých hodin do sálu naší restaurace.

Slavnostní rozsvěcení adventního stromu
4.12.2018 jsme se sešli v kostele
Nanebevzetí Panny Marie a společně pak
rozsvítili vánoční strom. Děti z místní ZŠ a
MŠ měly připravený pěkný program a za
doprovodu svých učitelek zazpívaly a
zarecitovaly několik vánočních koled.
Členky SPOZ jim jako poděkování předaly
ručně nazdobené voňavé vánoční
perníčky od V. Wienerové a J. Hernové.
Poté jsme už mohli kromě rozsvíceného
stromu obdivovat také krásný betlém, o
jehož výrobu se zasloužila paní Uhlířová a
Šťásková. Bylo možné zahřát se teplým nápojem a zakoupit si drobné vánoční ozdůbky i sladké
perníčky, které připravily děti z MŠ a spolek Šikulky s.r.o. Celou akci doprovázela skupina Otisk.
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⑤ - SPOZ – Sbor pro občanské záležitosti
Blahopřání jubilantům
Během těchto posledních měsíců oslavili své krásné životní jubileum tito naši spoluobčané:
70. let: Marie Chaloupková Nový Rychnov
Věra Černá
Nový Rychnov
75. let: Václav Florian
Čejkov
80. let: Zdeňka Hlaváčková Nový Rychnov
85. let: Božena Jelínková
Nový Rychnov
91. let: Ludmila Kvasničková Nový Rychnov
97. let: Jaromír Chadim
Sázava
Přejeme Všem pevné zdraví, štěstí a spoustu radosti prožité
v kruhu s Vašimi blízkými.

Vítání občánků
Dne 29.9.2018 se uskutečnilo letošní vítání nových občánků Nového Rychnova. Máme
velkou radost, že jsme v naší obci mohli přivítat hned 10 našich nových spoluobčánků:
Cirhan Jan
Nový Rychnov
Dolejš Erik
Nový Rychnov
Ferdová Julie
Nový Rychnov
Kadlecová Patricie Nový Rychnov
Kovář Filip
Chaloupky
Krásný Martin
Nový Rychnov
Suchá Ema
Nový Rychnov
Vichr Jakub
Řeženčice
Doubková Anna
Nový Rychnov
Polanecká Liliana
Čejkov

Přejeme všem dětem hodně zdraví a štěstí.
Co nás čeká v roce 2019 (termíny jsou pouze informativní)
03/2019
vítání občánků
04/2019
sraz seniorů (bude se konat dle zájmu občanů)
05/2019
Novorychnovské stezky
06/2019
loučení dětí s MŠ a ZŠ
10/2019
vítání občánků
11/2019
vítání sv. Martina
12/2019
rozsvícení vánočního stromu
Na závěr bychom Vám všem rády popřály do nového roku 2019 hlavně pevné zdraví, štěstí a
pohodu.
Zdroj: Iva Reichová za SPOZ
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Městys Nový Rychnov informuje občany, že provozní hodiny pro veřejnost v době vánočních
svátků na konci roku 2018 budou změněny takto:
24. 12. 2018 (pondělí)
ZAVŘENO - STÁTNÍ SVÁTEK
25. 12. 2018 (úterý)
ZAVŘENO - STÁTNÍ SVÁTEK
26. 12. 2018 (středa)
ZAVŘENO - STÁTNÍ SVÁTEK
27. 12. 2018 (čtvrtek)
ZAVŘENO
28. 12. 2018 (pátek)
ZAVŘENO
31. 12. 2018 (pondělí)
ZAVŘENO
V ostatní dny je provozní doba nezměněna.
Od 1. 1. 2019 je nově otevřeno pro veřejnost i každé úterý
7.00 -- 12.00
12.30 -- 15.00
MUDR. Kateřina Maděryčová oznamuje plánovanou nepřítomnost v ordinaci v N. Rychnově
a to ve dnech:
- 10. a 11. 01 2019 (vzdělávací akce),
- 24. a 25. 01. 2019 (vzdělávací akce),
- 18. - 22. 02. 2019 (jarní prázdniny).
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.
Dne 08. 02. 2019 bude ordinační doba od 08,00 do 09,30 hodin.
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⑥ - Sport
Fotbal Nový Rychnov „A“ mužstvo muži - I.B třída skupina A
kolo
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.

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

Domácí

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

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

Hosté

výsledek

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

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

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

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

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

Domácí

Hosté

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

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

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

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

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

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

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

výsledek
4:3
0:13
0:9
2:1
7:4
6:2

Starší přípravka skupina B
kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

datum
Ne 2.9.2018
10:00
St 5.9.2018
10:00

domácí
N. Rychnov / Vyskytná
Žirov

hosté
Košetice
N .Rychnov / Vyskytná

Ne 23.9.2018
Čt 27.9.2018
Ne 7.10.2018
Ne 14.10.2018
Ne 21.10.2018
Pá 16.10.2018
Ne 21.4.2019
Ne 28.4.2019

10:00
17:00
10:00
10:00
10:00
17:00
10:00
16:00

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

FK Pelhřimov B
N. Rychnov / Vyskytná
Horní Cerekev
N. Rychnov / Vyskytná
Božejov
N. Rychnov / Vyskytná
N. Rychnov / Vyskytná
Žirov

St 8.5.2019
Ne 8.5.2019
Pá 24.5.2019
Ne 2.6.2019
Ne 9.6.2019
Ne 16.6.2019

17:00
17:00
17:00
17:00
10:00
17:30

FK Pelhřimov B
N. Rychnov / Vyskytná
Horní Cerekev
N. Rychnov / Vyskytná
Božejov
N. Rychnov / Vyskytná

N. Rychnov / Vyskytná
FK Pelhřimov C
N. Rychnov / Vyskytná
Speřice/A.F.C. HU
N. Rychnov / Vyskytná
Vyskytná / Č. Řečice
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výsledek
2:3
:
:
:
10:3
4:7
8:5
:
3:4
:
:
:
:
:
:
:
:
:

⑦ - Sbor dobrovolných hasičů
Činnost jednotky SDH Nový Rychnov – shrnutí roku 2018
Jednotka SDH Nový Rychnov zasahovala v roce 2018 celkem u 41 událostí a 4 činností
(události, u kterých není bezprostřední ohrožení).
Zasahovali jsme u 8 požárů. První byl 30. března v rodinném domě v Sázavě, kde jsme
likvidovali požár udírny. 10. května vyjela nová cisterna Tatra CAS 30 ke svému prvnímu
výjezdu, k požáru slámy v seníku ve Vyskytné. 13. července jsme likvidovali požár lesa u
Lesního mlýna v Trsovech, 26. až 27. července jsme likvidovali požár lesa u Těšenova, při
požáru lesa u Branišova jsme zasahovali 31. července. 2. srpna jsme pak zasahovali poblíž
rybníku Hladov pod Těšenovem také u požáru lesa. Dále jsme 13. září večer likvidovali požár
odpadu na skládce biologického odpadu v Novém Rychnově, zásah a dohled nad požářištěm
probíhal do ranních hodin druhého dne, 16. září jsme pak znovu požářiště dohašovali. 2.
listopadu jsme se účastnili likvidace požáru skládky dřeva u Ježené.
V roce 2018 jsme zasahovali u 33 technických zásahů, 14 krát jsme odstraňovali
obtížný hmyz, 8 krát jsme proplachovali kanalizaci, 3 krát jsme odstraňovali nečistoty
z komunikace. Spadlý strom z vozovky jsme odstraňovali také 3 krát. 4 krát jsme dováželi
vodu pro obyvatele a jednou jsme vyprostili nákladní automobil na vozovku.
1. až 3. června jsme se zúčastnili s dopravním automobilem akce Hasičská fontána
v Praze, která byla organizována k 100. výročí založení republiky. Jednalo se o taktické
cvičení jednotek.
27. července jsme zasahovali v Kopaninách spolu s jednotkami Čejkov, Řeženčice,
Sázava a Rohozná při požáru lesa, jednalo se také o taktické cvičení.
Po převzetí nové cisterny Tatra na konci roku 2017 jsme se dočkali i nového dopravního
automobilu Iveco Daily, který jsme převzali od výrobce THT Polička 13. dubna 2018. Proběhl
záběh vozidla a vozidlo pak bylo zařazeno do pohotovosti v letních měsících.
V sobotu 16. června 2018 proběhlo svěcení nových vozidel JSDHo Nový Rychnov. V 11
hodin začala mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Novém Rychnově, po které byla obě
nová vozidla CAS 30 a DA vysvěcena. Celý církevní obřad krásně provedl Pan Josef Stolařík.
Od 14 hodin akce pokračovala u hasičské zbrojnice tematickým tanečním vystoupením
děvčat ze skupiny Chicastar, po kterém následovalo představení nových vozidel. Oslav se
dále účastnila hasičská vozidla, převážně Tatry, sborů dobrovolných hasičů ze širokého okolí.
Naše nová vozidla, cisterna Tatra a dopravní automobil Iveco, se letos účastnila 13 ukázek a
akcí na různých místech. V srpnu se například konala výstava Pyrocar v Přibyslavi, což je
největší setkání požárních automobilů, jejich řidičů a osádek v ČR, vozidla byla umístěna ve
stánku firmy THT Polička. Další výstava, které jsme se účastnili s cisternou Tatra, byla ve
Zbirohu a nesla název Zbirožské hasičské Tatrování, kde naše Tatra získala titul 1. vicemiss
Tatra 2018, který udělila odborná porota.
V únoru a březnu 2018 absolvovali školení na centrální stanici HZS Pelhřimov velitelé
a strojníci, další školení absolvovali pilaři a řidiči. V dubnu absolvovali školení nositelé dýchací
techniky v Pacově. Každoročně se také školí jeřábníci a vazači. Všichni členové jednotky,
kterých je aktuálně 20, se pravidelně školí dle plánu, který vychází z osnov vydaných
generálním ředitelem HZS ČR. Od počátku roku se členové jednotky školí a cvičí s novou
technikou.
Zdroj: Ing. Milan Vopálenský
velitel jednotky SDH
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⑧- Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
rok utekl jako voda a ve všech domácnostech vrcholí přípravy na oslavu nejkrásnějších svátků
v roce. S těmi je neodmyslitelně spjat i konec roku. Každý z nás bilancuje, co uplynulý rok
přinesl, a plánuje rok příští. Jistě i mnoho z nás, mě nevyjímaje, doháníme to, co předvánoční
shon obnáší. Jestli dovolíte, bilancování už bylo v letošním volebním roce, myslím, dost.
Pouze bych připomněla výstavbu školního víceúčelového hřiště, na kterou jsme získali
70% dotaci. Spoluúčast obce činí cca 1.800 000,-Kč. Dokončení celého projektu je vzhledem
ke klimatickým podmínkám přesunuto na duben příštího roku.
Výstavba nové mateřské školy zatím probíhá podle plánu. Tak náročná a nákladná
stavba se v naší obci realizovala naposledy při budování sportovní haly. I když jsme
prezentovali, že celou stavbu dokážeme finančně pokrýt z vlastních zdrojů, přesto se nám
podařilo získat dotaci ve výši 25 mil. korun. Děkuji všem, kteří se na zpracování této dotace
podíleli za skvěle odvedenou práci.
Letošní rok proběhl ve znamení komunálních voleb. Všichni jistě víme, jak u nás volby
dopadly. Na radnici funguje devítičlenné zastupitelstvo, z toho dva členové jsou uvolněni
(starosta a místostarosta). Toto uspořádání není pro náš městys žádnou novinkou. Již
v minulosti na radnici spolupracovali dva představitelé a myslím, že to fungovalo. Mnoho
okolních obcí se také rozhodlo pro tuto variantu.
Máme před sebou velké výzvy… nejen dostavba MŠ, ale i nové vodní zdroje, obnova
vodovodů a kanalizací, kůrovcová kalamita, změna odpadového systému, atd. Volební
programy všech tří kandidátek se v zásadních bodech shodovaly. Věřím, že celý náš tým,
včetně úřadu městyse a obecních zaměstnanců, udělá pro zdravý a vyrovnaný rozvoj naší
obce maximum.
Jménem celého zastupitelstva děkuji všem za spolupráci, pomoc, přízeň, podporu, ale
i za kritiku a připomínky. Všem přejeme pevné zdraví, vše dobré v osobním i pracovním
životě.
S úctou Iva Reichová
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⑨- Zasedání zastupitelstva
Stručný souhrn z 1. a 2. zasedání zastupitelstva

1. ustanovující zasedání zastupitelstva konané 1. 11. 2018
Pan Malát přečetl znění slibu a vyzval přítomné zastupitele ke složení slibu do rukou
předsedajícího. Upozornil, že odmítnutí či výhrady ke složení slibu jsou důvodem pro
skončení mandátu zastupitele. Všichni zastupitelé složili slib pronesením slova „slibuji“ a
stvrdili jej svým podpisem na připravené listině.
Zastupitelé tak byli úspěšně uvedeni do funkce a mohlo se přistoupit ke schvalování návrhů.

Byl schválen:
-návrh předsedajícího, aby funkce starosty městyse a funkce místostarosty městyse byla
vykonávána jako uvolněná, ostatní funkce budou vykonávány jako neuvolněné. (9/0/0)
-návrh pana Martínka, aby funkci starosty vykonávala paní Reichová.
Zastupitelstvo městyse zvolilo do funkce starostky paní Ivu Reichovou. (7/2/0)
-návrh paní Reichové, aby do funkce místostarosty městyse byl zvolen pan Martínek.
Zastupitelstvo městyse zvolilo do funkce místostarosty pana Pavla Martínka. (6/2/1)
-návrh paní Reichové, aby do funkce předsedy finančního výboru byl zvolen pan Holan.
-návrh paní Reichové, aby do funkce předsedy kontrolního výboru byla zvolena paní
Marešová.
-návrh paní Reichové, aby žádným neuvolněným
funkcionářům nebyly vypláceny odměny. Pouze
uvolněnému starostovi a místostarostovi náleží
odměna za výkon funkce dle nařízení vlády v pevné
výši, kterou zastupitelstvo nemůže ovlivnit.
-návrh paní Reichové, aby určeným zastupitelem
pro zpracování a dokončení procesu změny č. 2 územního plánu městyse Nový Rychnov byl
místostarosta městyse p. Martínek. (7/2/0)

Bylo zamítnuto/zamítnut:
-návrh paní Spiritové, aby na funkci starosty městyse byl zvolen pan Klouda. Jelikož se ale
zastupitelstvo v předchozím bodě dohodlo, že o jednotlivých návrzích bude hlasováno
v pořadí, v jakém budou navrženy a pokud bude první návrh přijat, o jiných návrzích se již
hlasovat nebude. O návrhu paní Spiritové se tedy již nehlasovalo.
-návrh pana Kloudy, aby zastupitelem pro zpracování a dokončení procesu změny č. 2
územního plánu městyse Nový Rychnov byla starostka městyse pí. Reichová.
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Interpelace a diskuze:
a)
Starostka městyse uvedla, že si váží důvěry občanů, voličů i zastupitelů. Poděkovala
voličům za podporu kandidátů, přátelům a známým za psychickou podporu a své rodině,
která jí bude i další 4 roky podporovat a respektovat výkon funkce starosty.
b)
Místostarosta městyse poděkoval občanům, voličům za obrovskou podporu a volební
vítězství. Svým spolukandidátům poděkoval za pomoc s volební kampaní a podporu. Omluvil
se všem za svou rezignaci před 4mi lety, která byla z jeho strany neuvážená a s odstupem
času uznává, že to byla velká chyba. O to více si váží hlasů, které od občanů dostal a je
vděčný za to, že mohl dostat další šanci. Uvedl, že je nutné pracovat pro prospěch městyse a
pro jeho další rozvoj. Věří, že se spolupráce bude dařit.
c)
Pan Klouda poděkoval svým spolukandidátům a voličům. Doufá, že jejich důvěru
nezklame. Uvedl, že občané se se svými potřebami a žádostmi na něj mohou s důvěrou
obracet.
d)
Paní Zemanová se dotázala, jaký byl důvod pro rozhodnutí o uvolnění funkce
místostarosty a jaké náklady to městys bude stát. Starostka městyse uvedla, že
administrativa v samosprávě narůstá a také požadavky občanů jsou častější. Dále uvedla, že i
kandidáti strany „Společně pro novorychnovsko“ (sdružení pí. Zemanové) měli v programu
přijmutí dalšího placeného zaměstnance navíc. Pan Martínek uvedl, že rozhodnutí nebylo
jednoduché, finanční stránku věci zastupitelé zvažovali. Je však mnoho plánů do budoucna a
mnoho těžkých rozhodnutí. Vše se musí dělat pořádně, kvalitně a je také nutná kontrola
firem a dodavatelů, což vše vyžaduje čas, a proto je potřeba, aby tam místostarosta byl
mnohem více než doposud. Paní Marešová uvedla, že významnou výhodou je zastupitelnost
vedení obce, což bylo občany často kritizováno. Starosta na úřadu nemůže být pořád. Často
má jednání mimo N. Rychnov a také má právo např. na dovolenou. Pan Martínek uvedl, že se
počítá i s obnovením hodin pro veřejnost v úterý. Pan Malát uvedl, že roční finanční náklady
na tyto dvě uvolněné funkce jsou dohromady
1 770 000,- Kč. Paní Zemanová uvedla, že
uvažovaný zaměstnanec by měl za úkol získat pro
obec více dotací a tím by se obci určitě vyplatil.
Pan Malát se dotázal, kolik plánovali, že
zaměstnanec bude stát, a že v minulosti byla
využívána placená agentura jenom u dotací z EU
a velkých projektů – sportovní hala, hasičská
cisterna, sportovní hřiště a mateřská škola.
Ostatní dotační akce byl vždy schopen úřad
zajišťovat svými silami. Pan Toman uvedl, že
zaměstnanec, který bude profesionál v oblasti
dotací, nebude dělat za malý plat, protože
v tomto segmentu se mzdy pohybují vysoko nad
běžnými tabulkovými platy.
e)
Paní Marešová doporučila pro lepší informovanost občanům přihlásit se na webových
stránkách městyse k odběru novinek formou e-mailových zpráv.
Tato možnost je dostupná už delší dobu a několikrát jsem na ni upozorňoval i přímo zde
v Poutníku. Aktuálně je ale k odběru novinek a zpráv přihlášeno přibližně 30 lidí. Je to smutný
důkaz nezájmu občanů o dění v našem okolí.
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2. zasedání zastupitelstva konané 14.12.2018
Byl schválen:
-návrh paní starostky na prodloužení nájemních smluv bytových jednotek všem nájemcům
do 30. 06. 2019. Podmínkou prodloužení nájemní smlouvy bude dobrá platební morálka.
Paní Šťásková se dotázala, zda se řeší i nájem bytu pana Kundráta, kdy jeho společenský
projev narušuje občanské soužití v domě č. p. 252. Starostka městyse uvedla, že o
problémech ví, protože městys řeší přestupky s panem Kundrátem opakovaně. Pan Maštalíř
uvedl, že pan Kundrát má psa (bojové plemeno) a pes svým projevem obtěžuje sousedy.
K tomu tvrzení se připojila a potvrdila ho i paní Parkanová. Pan Klouda uvedl, že je možné
prodloužit smlouvu jenom na jeden měsíc. Starostka městyse po ukončení rozpravy doplnila
svůj návrh, že panu Kundrátovi nebude smlouva prodloužena.
-návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o místních poplatcích. Starostka uvedla, že v nové
vyhlášce se mění pouze sazba poplatku za svoz a likvidaci komunálních odpadů ze stávajících
500,- Kč na nově 550,- Kč. Toto zvýšení je vyvoláno zdražením služeb od společnosti SOMPO
a. s. od roku 2019, kdy za každého obyvatele bude městys paušálně hradit 622,- Kč ročně.
- návrh rozpočtu městyse na rok 2019. Starostka uvedla, že od roku 2019 se zastupitelé
rozhodli neposkytovat dary rodičům při narození dítěte, ale prostředky na tyto dary určené
raději darovat formou věcných darů rodičům dětí, které nastupují do mateřské a základní
školy v Novém Rychnově (cca 1000,- Kč pro dítě do MŠ a 2000,- Kč pro dítě do ZŠ). Uvedla, že
je množství dětí, které se tu narodilo, ale do místních škol poté nenastoupí, naopak do
rychnovských škol dochází i děti z jiných obcí, což by měl městys ocenit.

Bylo projednáno:
-Byl předložen návrh příkazní smlouvy se společností Voka s.r.o. Humpolec o výkonu činností
na technickém řízení vodovodů a kanalizací s platností od 01. ledna 2019. Stávající smlouva
je z roku 2006. Nová smlouva řeší mimo technického řízení i odběry vzorků a poradenství při
řešení problémů s vodovody a kanalizacemi. Především ale dochází k navýšení cen za
prováděné činnosti, a tak bude přehodnocena cenová kalkulace vodného a stočného.
-Starostka městyse předložila zápis ze setkání zástupců úložišťových lokalit z Vysočiny.
Z tohoto setkání vyplynul nesouhlas s umístěním úložiště. Uvedla, že v městysi proběhlo
místní referendum, kde občané úložiště nechtěli a to stále platí. Pan Císař uvedl, že nyní je
problém s vodními zdroji, i to se musí brát v potaz.
Pan Javůrek uvedl, že samotné úložiště není takový
problém, jako právě jeho stavba, která značně
zatíží její okolí už např. jenom dopravou. Dokonce i
průzkumy mohou poškodit zdroje vody. Pan Sekava
uvedl, že dle výpočtů jeho kolegy by výstavba
úložiště znamenala takovou zátěž dopravy v obci,
kdy přibližně každé 3 minuty zde projede 1
nákladní auto a to po dobu 15 let.
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.

22

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
Česká Pošta
Úřední deska / nástěnka
Úřední deska / nástěnka
Hospoda U Zmátlů / pí. Havlíková
individuálně

K Vánocům a do nového roku vám přejeme vše, co se špatně balí, to jest klid, pohodu a
zdraví!
Závěrem bych chtěl poděkovat těm, kteří nám pomáhali při realizaci tohoto vydání:
Iva Reichová, Jan Malát, Ing. Milan Vopálenský, Ivana Vlasáková, Marta Somrová, Milan
Reich, Dana Hernová, Olga Sekavová, Miroslav Marek

Hezké prožití večera splněných přání, svátků
vánočních a vše nejlepší v novém roce přejí a
s přátelským pozdravem zůstávají….

Petr a Jitka Hernovi
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