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① - Slovo úvodem

V minulém vydání jsem se mimo jiné věnoval historii a na základě vašich pozitivních ohlasů
jsem se rozhodl v tom pokračovat. To základní z dějin Rychnova jsme si už připomněli, ale úplně jsme
pozapomněli na přilehlé vsi. Jelikož nejsem žádný pamětník, začal jsem čerpat z běžně dostupných
zdrojů, ale zajímavým přínosem pro mě byly také paměti faráře J. Hille, který sice působil v Kadově,
ale sem k nám často zavítal, protože byl synovcem místního faráře Františka Kaliny. V roce 1895 sepsal
své paměti do malé kroniky a tento výtisk mi ochotně zapůjčila paní Veselá. Tímto jí chci poděkovat.
Další nemalé díky patří panu Floriánovi, paní Mikešové a panu Maršíkovi za poskytnuté fotografie.

Zdroj: František Maršík

Pohled na Rychnov od Čejkova. Fotograf stojí na místě, kde byla později vystavěna „Malátova
vila“. Silnice tenkrát ještě nešla rovně po vrstevnici, ale stáčela se dolů do vsi a se silnicí od H. Cerekve
se protínala až u toho křížku, kde je vidět i malá postava. Rybník sahal až k silnici na Sázavu a jeho
odtok poháněl pivovar a později lihovar. Z levé strany rybníka ještě nejsou žádné domy, bytovka ani
hasičárna. Není vidět ani Moudrova vila.

Od posledního vydání utekly už 3 měsíce. Je až neuvěřitelné, jak ten čas letí. Máme za sebou
prezidentské volby. Dne 27. ledna jsme si zvolili staronového prezidenta Miloše Zemana. V Rychnově
sice vyhrál Jiří Drahoš a to poměrem 204 oproti 194 hlasům a například v Řeženčicích získal Miloš
Zeman pouze 2 hlasy. Ale v Sázavě zase Zeman vyhrál 51 proti 38. Bylo vtipné pozorovat, jak se hned
po volbách během necelého týdne ze všech odborníků na politickou scénu stali díky zimní olympiádě
v Pchjongčchangu znalci zimních sportů, rychlobruslařští trenéři, mistři v super G slalomu nebo
hokejoví analytici. Těchto několik olympijských dní nebylo slyšet nic jiného než slova jako: „blafák“,
„hraj to na tělo“, „lyže z druhé ruky“ nebo „Ester Ledecká  Naši sportovci si přivezli z Koreje celkem
7 medailí. (2 zlaté, 2 stříbrné a 3 bronzové) Gratulujeme.
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V sobotu 10. února se v Sázavě, v Řeženčicích i v Novém Rychnově konal masopustní průvod.
Masopust je slavnostní období mezi Vánocemi a postní dobou. Začíná po svátku Tří králů (6. ledna) a
jeho konec vychází na Popeleční středu. Masopust, a zvláště několik posledních dní tohoto období,
byl pro lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak
následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. V době masopustu se ve vesnici konaly vepřové hody. Těm,
kdo se slávy zúčastnil, se posílala bohatá výslužka, která většinou obsahovala huspeninu, klobásy,
jelítka, jitrnice, ovar, škvarky apod. Masopust končil v noci před Popeleční středou, kdy ponocný
zatroubil na roh a rychtář všechny vyzval k rozchodu. Později se z praktických důvodů přesunul
masopustní průvod spíš na víkend. Druhý den (na Popeleční středu) se naposledy konzumovaly
mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla povolena kořalka. Oběd však už byl
přísně postní. Tento zvyk, kdy celý průvod masek obchází s muzikou vesnici, má u nás dlouhou tradici.
Většinou se vybírá kořalka, slanina, koblihy. Samozřejmě se pořadatelé nebrání ani drobnému
finančnímu příspěvku na organizaci celé akce. Já měl možnost se zúčastnit jen té rychnovské a musím
říct, že se to letos povedlo na jedničku. Dal jsem dohromady krátké video, které je k vidění na
YouTube pod tagem „Masopust Nový Rychnov 2018“. Fotografie jsou na stránkách
www.sdhnovyrychnov.estranky.cz

Masopustní
průvod z roku 1982

Zdroj: Marie Mikešová

Na přelomu února a března
nás zastihly silné mrazy,
teploty padaly až k -20 °C.
Alespoň byla příležitost si
zabruslit
na
zamrzlém
rybníku.

Přátelské utkání na Městském rybníku v N. Rychnově 4.3.2018

Opět vám chci poděkovat za spoustu užitečných podnětů a připomínek, které jste mi zasílali
na email poutniknovyrychnov@seznam.cz a samozřejmě uvítám, když v tom budete pokračovat.
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② - Historie a současnost
Dle zapůjčeného spisu jsem se dozvěděl, že jedním z prvních arcibiskupských purkrabí, který
měl místní oblast na starost, byl Arnošt z Pardubic. Pod jeho správu náležely vedle Rychnova také
dědiny: Korček (nyní Korce), Sázava, Lešov, Čejkov, Chrástov, Řeženčice, Rohozná, Nová Církvice
Rynšova (nyní Dolní Cerekev), Těšenov, Cajly (nyní Cejle), Mirošov, Hojkov, Borysov (nyní Boršov),
Milíčov a jiné. Pamětní kniha dokládá, že roku 1640 sem vpadlo švédské vojsko a celou obec i
s kostelem vypálilo a zpustošilo. Navíc zde a v okolí v letech 1639 až 1642 zuřil mor. Až v pozdější době
byla téměř celá obec obnovena a kardinál nechal znovu kostel vybavit aspoň tím nejpotřebnějším.
V letech 1793 až 1810 císař František I. nařídil, aby byly vydány všechny zlaté a stříbrné věci státu a
tak jsme přišli o mnoho vzácných kalichů, monstrancí a jiného kostelního náčiní. Následovalo několik
dalších ničivých požárů. Např. dne 6. listopadu 1836 vyhořely na rychnovském náměstí opět čtyři
velké statky. Díky tomu, že bylo rychnovsko velmi často sužováno požáry, alespoň bylo ušetřeno od
nakažlivých nemocí. V okolí zuřil dobytčí mor a později úplavice apod., ale v Rychnově se nikdo ani
nerozstonal. Tím se ukázalo, že rychnovská krajina patří mezi nejzdravější místa v Čechách. V letech
1850 až 1885 byl arcibiskupem Bedřich ze Schwarzenberka. V té době měl Rychnov 143 domů a 1047
obyvatel. Tedy více obyvatel než dnes. Zámek byl několikrát opraven a vedle zámku fungoval také
pivovar.
Dominantou
obce ale dodnes zůstává
kostel z 15. století. Po
ohni v roce 1827 byla na
východní straně kostela
na místě staré dřevěné
školy
z roku
1676
vystavěna škola nová.
Vyučoval zde pouze jeden
učitel a jednalo se pouze
o jednotřídku. Až v roce
1961 byla slavnostně
otevřena
současná
budova školy.
Zdroj: Marie Mikešová

Rok 1961 – slavnostní otevření školy. Tělocvična byla dostavěna až v roce 1978 a přístavba
v roce 1985. Jednou z učitelek, která se slavnostního otevření zúčastnila a pořád se těší dobrému
zdraví je paní Zhorná.

Chaloupky:
Je to několik domů při silnici z Nového Rychnova do Vyskytné. Dělí se na "dolní" (pod silnicí) a
"horní" (nad silnicí), zvané Močáry. V malebném zákoutí křemešnického lesa je hospodářské stavení
"U Zálesáků". Jeden z osamělých domů koupil a svou činnost zde provozuje Dům dětí a mládeže z
Pelhřimova. Z Rychnova přes Chaloupky vedla kdysi zemská královská cesta "via regia" k Německému
Brodu. Tato významná obchodní cesta vedla také přes hranice na Moravu a bývala velmi živá. První
písemná zmínka je z roku 1720. Roku 1842 je zde uváděno 12 domů se 79 obyvateli, v roce 1900
obyvatel 68 a v roce 1991 už jen 21.
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Sázava:
Nachází se 3 kilometry od Nového Rychnova směrem na Pelhřimov na úpatí vrchu
Křemešníku. Roku 1572 koupili pelhřimovští měšťané část panství Karla z Říčan i se Sázavou. Ta
patřila k rychtě v Proseči. K obci náleží myslivna a hájovna Korce, Sítiny, samota U Starého Hajného a
samozřejmě Křemešník. Vrch Křemešník se vypíná nad okolí svými 765 metry. Je znám svým poutním
kostelem Nejsvětější Trojice. Nejdříve zde byla dřevěná kaplička z roku 1555 a nynější kostel byl
vystavěn roku 1750. Na kopci stojí od roku 1993 věž Pípalka. Multifunkční věž slouží potřebám
armádním, telekomunikačním i turistickým. Podobnou věž
bychom nalezli na Kozákově u Semil. Ve třicátých letech 20.
století byla na Křemešníku postavena první 25 metrů
vysoká dřevěná měřičská věž, která po převodu do správy
města Pelhřimova v roce 1940 začala sloužit jako
rozhledna. Po několika letech byla ale stržena. V 60. letech
sice existovaly snahy o vztyčení nové vyhlídkové
konstrukce, nicméně toto úsilí naráželo na přítomnost
vojska na Křemešníku. Po listopadu 1989 se o možnost
stavby rozhledny zajímal předseda pelhřimovského KČT
Pavel Pípal (později rozhledna pojmenována na jeho počest
- Pípalka). Na místě dosluhujícího 30 metrů vysokého
ocelového vojenského stožáru se začala stavět zcela nová
vyhlídková věž mající šestiboký půdorys. Rozhledna, jejíž
stavba byla zahájena v listopadu 1992, byla zprovozněna na
podzim roku 1993. Poprvé však na ni mohli turisté
vystoupat již 3. června 1993 při Křemešnické pouti.
Z městského urbáře (úřední knihy) pochází úsloví, charakterizující tento kraj: "V Sázavě je
počátek vody a konec chleba". Snad proto bývala Sázava místem odborníků krejčovského řemesla. V
době předhusitské měla obec 14 usedlíků. Za vlády Marie Terezie roku 1775 bylo provedeno sčítání
domů, tehdy zde bylo 35 popisných čísel. Za devět let po zrušení roboty, roku 1857, dali sázavští
občané postavit kapličku zasvěcenou svatému Václavovi. V roce 1800 zde žilo 300 obyvatel, roku
1900 již 414, ale v roce 1991 už jen 170. Boží muka u silnice směrem na Nový Rychnov připomínají
hladomor v roce 1771. Jsou opatřena dvojitým slovanským křížem. Čtyřhranný spodek je postaven
tak, že každá strana představuje jednu světovou stranu - čelo je přesně k východu. Roku 1935 byla
dána do užívání nová škola, bohužel pro nedostatek dětí v ní bylo vyučování roku 1960 ukončeno.
Roku 1939 hrál poprvé na zdejší dožínkové slavnosti sázavský rodák František Chadim se svým
souborem, později velmi populární "Sázavankou". Pan Chadim je autorem velmi známé a oblíbené
písně "Křemešníček". V obci se v současné době nachází hostinec a prodejna smíšeného zboží.

Čejkov:
Tato nevelká obec se nachází 3 kilometry od Nového Rychnova směrem na Horní Cerekev.
První zmínka je z roku 1454 v listě, jímž byla postoupena část panství Řečického Jindřichu ze Stráže.
Roku 1590 prodal císař Rudolf Čejkov a další vesnice Leskovcům k dědickému jmění. Poblíž silnice
stojí kaplička svatého Jana Nepomuckého. V roce 1900 měl Čejkov 29 popisných čísel a 181 obyvatel,
v roce 1991 už jen 61. Nová jednotřídní škola zde byla otevřena v roce 1902, ale pro nedostatek dětí v
ní bylo roku 1960 vyučování ukončeno stejně jako v Sázavě. Dnes patří budova školy firmě Barekol,
která zde vyrábí kosmetiku. Tato firma budovu rozšířila a vkusně upravila, takže je ozdobou obce. V
obci se také nacházel hostinec a obchod se smíšeným zbožím. Zde dlouhá léta prodávala moje
babička Anna Hernová a pamatuji si, jak jsem tam jako malý kluk jezdil na kole pro sladkosti. 
V nedávné době byla tato budova opravena a slouží ke konání společenských akcí. Je zde umístěna
místní knihovna nebo prostory slouží jako volební místnost. Nedaleko Čejkova bývala sklárna, která
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zde byla založena v roce 1814 Josefem Nachtmanem. Sklárnu později koupil František Kopp, za něhož
zde pracovalo 52 dělníků. Vyráběli nejen obyčejné sklo, ale i jemnější práce na zakázku o čemž svědčí
lustr, darovaný majitelem sklárny roku 1845 rychnovskému kostelu, dodnes ho zde můžete vidět
zavěšený. Dnes je v místě sklárny budova hájovny. Mezi Čejkovem a Lešovem, kde je dnes les
Švejbory, bývala vesnice Slaviboř. Jednalo se o tři zemanské statky. Z jednoho se dochovaly už jen
základní obvodové zdi a kamením vroubená studna.

Řeženčice:
Tato vesnice leží dva kilometry od Nového Rychnova směrem na Těšenov a Horní Cerekev. V
kronice se uvádí, že v roce 1390 zde bylo 11 láníků, dále tu byli podsedláci, krčma a mlýn. Roku 1850
měla obec 261 obyvatel, roku 1900 to bylo 145 a v roce 1991 jen 75. Na návsi při silnici stojí kaplička
svatého Jana Nepomuckého. Je to podlouhlá stavba, původně barokní s malou věžičkou. Přestavěna
byla v roce 1911, jak o tom svědčí letopočet nad vchodem. Dříve se zde v hojném množství pěstoval
len, což zajišťovalo obživu většině osadníků. Řeženčice a místní obyvatelé jsou proslulí svojí tvárností,
vynalézavostí, podnikavostí a chutí organizovat všelijaké zábavné akce. Ať už jde o „sáňkyádu“,
„neckyádu“ nebo vánoční výzdobu obce (včetně úžasného slámového betlému). V roce 2007 zde
byla vystavěna budova hasičárny, která má široké využití nejen pro hasičské účely.

brigáda při výstavě nové hasičské zbrojnice v Řeženčicích - 2007
Sekava, Doskočil, Suchý st., Dvořák, Zmeškal, Chlebeček, Pech, Lendr, Novák, Sekava, Rod, Hamršmíd, Mezera ml., Mezera st.,
Kouřimský, Bělík, Sekava, Popková, Doskočilová, Tichý, Neskromník, Suchý ml.

Trsov:
Roztroušené samoty poblíž Řeženčic nesou název Trsov. V roce 1900 zde žilo 53 obyvatel, v
roce 1991 už jen 4.
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Zdroj: František Maršík
Jak my domácky
říkáme: „dolní strana
městečka“.
Nikde
žádný asfalt, jen
hliněné cesty, které
byly
lemovány
vyskládaným
kamením, aby tudy
mohla odtékat voda.
Uprostřed městečka
stála váha a strážní
domek. Po spodní
straně je vidět řada
hydrantů.
Využití
měly pro hasičské zásahy. Obecní záložna byla vystavěna v roce 1934. Své uplatnění zde měla
ordinace obvodního i
dětského lékaře, zubaře,
ale
také
holičství.
V horních patrech se
vytvořilo několik bytů.
Později byla na střechu
umístěna také siréna pro
hlášení požárů.

Výstavba sportovní haly - 1978
Zdroj: Vlastimil Florian
Zleva nahoře:
František Kudláček, František
Kopečný, František Nepraš,
Miloš Kotrba, Jaromír Nepraš,
Jiří Matějka, Pavel Nepraš,
Karel Novák, Karel Mareš, Jiří
Talich,

J
Zleva dole:
Jan Malát, Stanislav Sviták,
František Jirsa, Karel
Rohovec, Vratislav Moudr,
František Votruba, Jaroslav
Mareš, Jiří Hamršmíd

Napravo vedle schodů:
Jiří Nečada, František
Kratochvíl, František Pech
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Slavnosti v roce 1984 konané u příležitosti 100 let od založení SDH NR. Ze sálu kina se skákalo do
plachty a skákající byli přitom ještě kropeni studenou vodou, aby se co nejblíže navodila atmosféra
skutečného požáru. Další ukázkou hasičských praktik bylo, že lidé sjížděli záchranným rukávem
z kostelní věže dolů. Pod schody kostela se přistavil nepojízdný vrak a nechal se zapálit. Hasiči
v ochranných žáruvzdorných oblecích ho následně hasili pěnou. Byla to obrovská show a sešla se
nejen celá ves, ale i lidé z okolí.

Původní DUP 01 v NR
byl až mnohem později
nahrazen administrativní
budovou, jak ji známe dnes.
Do dvora se vjíždělo vraty
mezi prapory. Dnes je zde
prosklená vstupní vrátnice.
Místo druhých vrat je
elektricky ovládaná brána.

Traktor během masopustních průvodů řídil pan Pech a na valníku hrála živá kapela.
Zdroj: Marie Mikešová

Něco málo z historických fotografií jsem si zase nechal do příštího čísla, ale pokud doma máte
nějaké pěkné obrázky z historie Rychnova a okolí, bude hezké, když se se mnou spojíte a můžete se
s nimi pochlubit v příštím vydání.
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③ - Základní škola
Čas od posledních zpráv z naší školy tak rychle utekl, až se sami divíme, co všechno jsme ve
škole stihli.
V měsíci lednu žáci dostali za své
pololetní snažení vysvědčení, kdy pro žáčky z 1.
třídy bylo úplně první a nejvíce očekávané. A
určitě udělalo radost nejenom dětem, ale i
rodičům. Dále se konalo okresní kolo Dějepisné
olympiády, které mělo za téma meziválečné
období. Soutěže se zúčastnila Szczyrbová Sara a
Vlasáková Ivana, která postoupila do krajského
kola. Dne 16. 1. 2018 jeli žáci 7. a 9. třídy na
lyžařský výcvikový kurz do Pasek nad Jizerou.
Počasí přálo, tak si užili sluníčka a dostatku
sněhu. Celá skupina i s Mgr. Srbem Vladimírem a
Mgr. Chaloupkovou Barborou se vrátila v sobotu
20. 1. 2018 s novými dovednostmi, ale i zážitky.
30. 1. 2018 se konalo okresní kolo olympiády z Českého jazyka. Zúčastnil se Blažek Michal a
Szczyrbová Sara, která postoupila do krajského kola.
Kraj Vysočina vyhlásil soutěž na téma „Bezpečný internet - internet věcí, je věcí nás všech“.
Žáci II. stupně se přihlásili se svými natočenými videi a porota ohodnotila 2. místem video žáků 9.
třídy. Blažek Michal, Faltýnková Rebeka, Abrahám René, Parkanová Nela a Mgr. Pohan Stanislav se
v sídle Kraje Vysočina zúčastnili slavnostního vyhlášení.
9. 2. 2018 v dopoledních hodinách se ve sportovní hale konal maškarní karneval pro 1. stupeň
školy. Program tradičně zajišťovali žáci 5. třídy, kteří si pro své mladší kamarády připravili zábavné
soutěže a hry. Karneval byl zakončen společným tancem a sladkou odměnou, kterou za splnění i
přípravu všech soutěží dostaly všechny přítomné děti.

Dne 6. 2. 2018 zavítali žáci osmé třídy na Úřad práce v Pelhřimově. Zde byli seznámeni
s chodem tohoto úřadu, bylo jim vysvětleno, jak může být ÚP nápomocen lidem bez práce, ale hlavně
se dozvěděli možnosti, jak se mohou uplatnit na trhu práce v dnešní době. Dále žáky 8. třídy navštívil
lékař z Českého červeného kříže, který s žáky probral první pomoc, jak teoreticky, tak i prakticky.
V únoru se v naší škole konal projekt Edison. Studentky z Jižní Koreje, Indonésie, Ruska,
Kyrgyzstánu, Gruzie, Itálie, Mexika a Číny navštěvovaly třídy, kde si povídaly s žáky v anglickém
jazyce. Seznámily je se svojí zemí, kulturou, jazykem a zapojily žáky do své prezentace. Anglický jazyk
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nebyl překážkou ani pro ty, kteří ho ještě neumí, protože všem pomáhali přítomní učitelé. Žáci si
nepřipouštěli žádnou překážku v komunikaci a navázali přátelství o přestávkách a odpoledne při
hrách ve školní družině. Studentky společně s doprovodem navštívily Masopust v Pelhřimově, trénink
Taekwon-do a město Telč. Celý projekt byl velkým přínosem pro žáky, aby si uvědomili, že znalost
jazyků není trápení, ale je pro život důležitá.
7. 2. 2018 proběhlo školní kolo recitační soutěže, které se zúčastnilo 12 žáků. Do oblastního
kola v Pelhřimově postoupila Klementová Kamila a Birrell Maya v 1. kategorii, Nečadová Zuzana a
Tomanová Kateřina v 2. kategorii a Szczyrbová Sara a Tajchl Matěj ve 4. kategorii. Z oblastního kola
postoupila Szczyrbová Sara.
Domov dětí a mládeže vyhlásil pravidelné soutěže o nejkrásnější velikonoční pohlednici a
Malování na počítači. Všichni žáci v hodinách výtvarné výchovy vytvořili pohlednici a ty nejlepší byly
zaslány do Pelhřimova. V hodinách ICT žáci malovali na téma „Jezdím bezpečně“, obrázky byly velmi
pěkné, ale jen některé byly odeslány do soutěže.
Dne 4. 4. 2018 se koná ve
škole zápis budoucích prvňáčků
k základnímu vzdělání. Zápis se
bude konat od 13 do 16 hodin.
Ještě před zápisem žáci 8. třídy
spolu s třídní učitelkou Mgr.
Šimanovou Marcelou navštívili
děti v mateřské škole. Navzájem
se seznámili, pohráli si a domluvili
se, že se spolu potkají u zápisu.
„Patroni“ budou jejich velcí
kamarádi, kteří jim pomohou
nejen
v průběhu
celého
odpoledne, ale hlavně potom
v září, až přijdou děti do 1. třídy.
Dále se v měsíci dubnu bude konat družinová akce „Noc s Andersenem“, kdy se žáci a učitelé
sejdou v odpoledních hodinách ve škole a prožijí pohádkové dobrodružství s knihou Josefa Čapka
„Povídání o pejskovi a kočičce“.
Žáci 3. a 4. třídy navštěvují plaveckou školu Delfín v Pelhřimově, kde se učí a zdokonalují v
plaveckých dovednostech. Žáci I. stupně jeli na dvě představení do pelhřimovského divadla a žáci II.
stupně navštívili projekci Planeta Země 3 000, kde shlédli program o Myanmaru (Barmě).
A ještě dvě pozvánky na měsíc květen, kdy se bude 12.5. konat FAIR-TRADE piknik u budovy
školy, kde se setkáme, rozložíme deky a posvačíme regionální nebo domácí potraviny. Děti si pohrají
a my starší si popovídáme. Krátké video z loňského ročníku je na YouTube pod tagem FairTrade Nový
Rychnov.
Dále nás v květnu čeká besídka ke Dni matek, kdy děti předvedou svá představení, která
s láskou a nadšením nacvičily.

Bližší informace o termínech budou vyvěšeny na plakátech nebo na stránkách školy:
www.zsnovyrychnov.webnode.cz
.
Zdroj: Ivana Vlasáková
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Mateřská škola
JARO V MATEŘSKÉ ŠKOLE
1. Letošní jaro jsme jako již každoročně zahájili vynesením Morany,
kterou stejně jako vloni vytvoříme z pečiva a vhodíme rybkám a kačenkám do
rybníku „Římaláku“.
2. Následovat bude vyhlášená soutěž „ O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ RUČNĚ VYROBENOU MASKU“.
Děti masku předvedou ostatním kamarádům ve třídě, pořídíme fotografii s daným číslem. Fotografie
umístíme na panel na náměstíčku a zapojíme veřejnost do této soutěže. V chodbě úřadu bude
umístěna papírová schránka, kam se bude vhazovat lístek s vybraným číslem masky.

třída „Sluníček“

třída „Hvězdiček“

Výsledky budou opět umístěny na panelu na náměstíčku. Tři nejzajímavější masky dostanou
odměnu.

3. Už se těšíme na projekt „ KŘEMEŠNÍK VYPRAVUJE, CO O NĚM JEŠTĚ NEVÍME“.
Tento projekt bude realizován v měsíci dubnu a seznámíme se v něm s minulostí i současností
Křemešníku, Nového Rychnova a jeho okolí. Vše
poznáme prostřednictvím vyprávění, čtením
pověstí, výprav do okolí, exkurzí a naučných
programů / výlet na Křemešník, na Čertův
Hrádek, do jihlavského muzea, k paní Krejzlíkové
s ukázkou dojení koz, ovcí a výrobou sýru.
Vyzkoušíme si, kolik toho ušli poutníci, jak se
hledalo stříbro, dělaly se šperky, hliněné hrnečky,
barvily se látky, které se tkaly na stavu a šily se
šátky, které se dříve hodně nosily… Vyzkoušíme
si, jak se jedlo dřevěnou lžící a jak chutná domácí
chléb a také voda ze studánky… Jak se tancovalo,
co se zpívalo, co dobrého se jedlo…
Kaple sv. Jana nad pramenem Zázračné studánky

Součástí projektu bude v měsíci květnu i společně strávené odpoledne při tvoření rodičů s dětmi.
Pokud by nám někdo chtěl přispět jakoukoliv formou (finanční, věcnou, možností exkurze apod.), budeme velmi rádi.

Zdroj: Monika Vašková

12

④- Kulturní kalendář
Uplynulé 3 měsíce byly jednoznačně ve znamení plesů. 20. ledna byl HASIČSKÝ PLES v Sázavě
a hned týden na to v Novém Rychnově. Ani v Řeženčicích nezaháleli a 2.2. uspořádali ples tam. Další
v řadě byl 2. března BABSKÝ PLES a hned další týden členové SDH pozvali všechny do Obecní
restaurace na oslavu svátku MDŽ. Hrála živá hudba PRESTON a všechny ženy, dívky, maminky i
babičky dostaly kromě sladkého dezertu a kávy také květinu. Další vydařenou akcí byly „Tvořivé
dílničky“. Lenka Marešová spolu s ostatními připravila na 17.3. příjemné sobotní odpoledne. Měli jste
příležitost zakoupit si zde výrobky s velikonoční tématikou od pozvaných hostů – Květy a Tondy
Stejskalových z Jihlavy, Pavly a Aničky Kazdových z Rantířova. Pro děti tu byla možnost nazdobit si
napečené perníčky, ozdobit vajíčka, namalovat obrázky nebo vytvořit vlastní jarní dekorace a figurky.
Naskytla se i možnost vyzkoušet si předení na kolovrátku. K vidění byla také výroba beránků, textilní a
lepenkové dekorace. Krátké video z této akce jsem umístil na Youtube pod tagem „dílničky Nový
Rychnov“.
30. 04. 2018

Pálení čarodějnic Nový Rychnov

U hasičské zbrojnice NR

SDH NR + CHICASTAR

30. 04. 2018

Pálení čarodějnic Sázava

tradiční místo u rybníku

SDH Sázava

30. 04. 2018

Pálení čarodějnic Čejkov

tradiční místo za vsí

SDH Čejkov

tradiční místo za vsí

SDH Řeženčice

30. 04. 2018 (cca od 19hod) Pálení čarodějnic Řeženčice
19. 05. 2018

Novorychnovské stezky

Městys N. Rychnov SPOZ

27. 05. 2018

Křemešnická pouť

02. 06. 2018

Dětský den Nový Rychnov

27. - 28. 06. 2018

Poslední zvonění ZŠ

30. 06. 2018

Zahájení prázdnin v Sázavě

SDH Sázava

30. 06. 2018

Zahájení prázdnin v Novém Rychnově

SDH Nový Rychnov

30.06.2018

Táto, mámo, sportuj s námi

TJ Start Nový Rychnov

Datum upřesníme

Letní promítání

sportovní hřiště N. Rychnov

Pavlína Parkanová

28. 07. nebo 04. 08. 2018

Neckyáda v Řeženčicích

požární nádrž v Řeženčicích

SDH Řeženčice

Datum upřesníme

Letní kino

U hasičské zbrojnice

SDH Nový Rychnov

18. 08. 2018

Rychnovská pouť

01. 09. 2018

Olympiáda 2. ročník

Chicastar

28. 09. 2018

3. ročník Opékání brambor v Sázavě

SDH Sázava

13. 10. 2018

Vinobraní v Sázavě

27. 10. 2018

100. výročí založení ČSR

03. 11. 2018

Halloween

11. 11. 2018

Příjezd Sv. Martina

02. 12. 2018

Rozsvěcení adventního stromu v Sázavě před bývalou školou v Sázavě SDH Sázava

02. 12. 2018

Rozsvěcení stromu v NR

kostel v Novém Rychnově

Městys Nový Rychnov

26. 12. 2018

Turnaj v ping-pongu

sportovní hala v NR

TJ START Nový Rychnov

31. 12. 2018

Silvestr

Křemešník - Sázava
Chicastar, SDH N. Rychnov
Úřad městyse N.Rychnov

Hostinec U Zmátlů, Sázava

SPOZ

SDH Sázava
Městys Nový Rychnov
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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: Roubalová Věra, Nový Rychnov
Nacházel Josef, Sázava
Pechová Jaroslava, Nový Rychnov
Lendr Jan, Řeženčice
Vytiska Josef, Nový Rychnov
Lendrová Marie, Řeženčice
75 let: Hylmarová Anna, Nový Rychnov
Vopálenská Marie, Nový Rychnov
80 let: Homolková Marie, Nový Rychnov

Přejeme Vám hodně zdraví a štěstí!

Setkání seniorů
V neděli 25.3.2018 od 14 hod. se konalo v Obecní restauraci v Novém Rychnově 1. setkání
seniorů. Bylo obesláno celkem 130 spoluobčanů (ročníky 1948 a starší). Vrácených, potvrzených
návratek přišlo celkem 60 ks, ale nakonec se této akce zúčastnilo 51 zájemců. U vstupu se všichni
podepsali do kroniky SPOZu a ženy dostaly růžičky. Všechny v sále za Sbor pro občanské záležitosti
přivítala paní Kloudová, která posléze předala slovo paní starostce. Ta všem přítomným poděkovala
především za to, co jejich generace, pro nás budoucí, vybudovala. Potom následovala beseda.
Navštívil nás pan Jirků z Pelhřimova, který si pro nás připravil vystoupení o zajímavostech z našeho
kraje. Na harmoniku nám přijeli zahrát Dagmar a Jiří Chlupovi.
Celé toto setkání vzniklo proto, aby se naši spoluobčané
měli možnost sejít, společně si popovídat, zavzpomínat a třeba i
zazpívat. Chceme z takových setkání udělat tradici a každý rok
touto dobou se opět sejít. Budeme moc rádi, když budete mít
jakýkoliv nápad, typ nebo přání na příští rok, protože je to akce
pro Vás a moc si přejeme, aby se Vám tato setkání líbila.
Na závěr bych chtěla poděkovat p. Karpíškovi za
příkladnou obsluhu a občerstvení, Janu Kloudovi, který celou akci
fotografoval. Fotky je možné zájemcům stáhnout na nosič (tel:
728 94 96 55) nebo zaslat na email. Další velké díky patří
místnímu dopravci Jaromíru Hernovi, který pro účastníky akce
zajistil dopravu autobusem zdarma.
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Co nás čeká????
V květnu bude probíhat vítání občánků a Novorychnovské stezky. Zatím bohužel nevíme
přesný termín, ale doufáme, že nás v tom nenecháte a jako vloni nás přijdete podpořit. Máme tu
opravdu krásný kraj a je stále co poznávat.
Zdroj: Jana Kloudová

Šikulky Nový Rychnov ve spolupráci s SDH NR, Sázava,
Čejkov, Řeženčice a za podpory Městyse Nový Rychnov
pořádají ke Dni Země „ÚKLID NAŠICH OBCÍ“. Dne 21.4.2018
(sobota) se sejdeme u radnice, odtud se hvězdicově rozejdeme
do okolních vsí a budeme uklízet okolí silnic a chodníků. Pytle,
rukavice a občerstvení zajištěno. Společný úklid zakončíme
opékáním buřtů u hasičárny v NR.

MUDr. Kateřina Maděryčová oznamuje
plánovanou nepřítomnost ve své ordinaci, a to ve dnech:
30. 4. 2018 (pondělí)
7. 5. 2018 (pondělí)
Akutní případy ošetří zastupující lékař MUDr. Radek Pauš, vhodná předchozí telefonická domluva
ordinace v Horní Cerekvi, Březinova 398
tel. 565 396 113
ordinace v Pelhřimově, Svatovítské nám. 880 tel. 565 322 214

Městys Nový Rychnov oznamuje odběratelům vody z veřejného
vodovodu v obci Nový Rychnov, že pro konzumaci pitné vody se
doporučuje vodu převařit.
Toto opatření platí až do jeho odvolání, o kterém bude městys
odběratele po provedení nápravných opatření informovat.
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⑥ - Sport
Nový Rychnov „A“ mužstvo muži - I.B skupina A
kolo
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Datum
1.5.2018
1.4.2018
8.4.2018
15.4.2018
21.4.2018
29.4.2018
6.5.2018
12.5.2018
19.5.2018
26.5.2018
2.6.2018
9.6.2018
16.6.2018

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

Ročník 2018
Domácí
Nový Rychnov „A“
Nový Rychnov „A“
Habry
Nový Rychnov „A“
Humpolec B
Antonínův Důl
Nový Rychnov „A“
Černovice
Nový Rychnov „A“
Nový Rychnov „A“
Nový Rychnov „A“
Štoky
Nový Rychnov „A“

Hosté

výsledek

Herálec
Ždírec nad Doubravou B
Nový Rychnov „A“
Rozsochatec
Nový Rychnov „A“
Nový Rychnov „A“
Staré Ransko
Nový Rychnov „A“
Lípa
Pohled
Lučice
Nový Rychnov „A“
Tis

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

20.8.2017
27.8.2017
2.9.2017
10.9.2017
17.9.2017
23.9.2017
30.9.2017
9.10.2017
15.10.2017
21.10.2017
28.10.2017
8.4.2018
14.4.2018
22.4.2018
28.4.2018
5.5.2018
13.5.2018
20.5.2018
27.5.2018
3.6.2018
10.6.2018
17.6.2018

15:30
15:00
16:00
15:00
15:00
15:30
15:00
15:00
15:00
14:30
14:30
15:30
15:30
15:00
15.00
16:30
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
17:30

Domácí

Hosté

Nový Rychnov „B“
Nový Rychnov „B“
A.F.C. Humpolec „C“
Žirov
Nový Rychnov „B“
Senožaty
Nový Rychnov „B“
Želiv
Nový Rychnov „B“
Velká Chyška
Nový Rychnov „B“
Černovice „B“
Speřice „B“
Nový Rychnov „B“
Nový Rychnov „B“
Horní Ves
Nový Rychnov „B“
Božejov
Nový Rychnov „B“
Hořepník
Nový Rychnov „B“
Petrovice

Černovice „B“
Speřice „B“
Nový Rychnov „B“
Nový Rychnov „B“
Horní Ves
Nový Rychnov „B“
Božejov
Nový Rychnov „B“
Hořepník
Nový Rychnov „B“
Petrovice
Nový Rychnov „B“
Nový Rychnov „B“
A.F.C. Humpolec „C“
Žirov
Nový Rychnov „B“
Senožaty
Nový Rychnov „B“
Želiv
Nový Rychnov „B“
Velká Chyška
Nový Rychnov „B“

výsledek
4:2
4:2
0:5
1:4
2:1
0:10
3:1
4:2
5:1
2:2
3:0 kont.
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Dne 27. 1. 2018 se v místní tělocvičně
uskutečnil halový turnaj žáků. Své nejmladší favority
přišli podpořit nejen rodiče a známí, ale i starší
fotbaloví kamarádi. Pro všechny to bylo vydařené
sportovní dopoledne. Naši hráči se umístili na
krásném 3. místě.
Gratulujeme!!
zleva nahoře:
Jakub Kučera, Filip Holan, Jan Bína, Tadeáš Šťásek,
Josef Tichý, Filip Cichra Vašek Motyčka
dole benjamínci: Martin Wiener, Šimon Holan

Chtěl bych jménem VV OFS v Pelhřimově poděkovat zastupitelstvu a úřadu městyse NR za
poskytnutí halových prostor k pořádání turnajů mládeže, za účast na ocenění při vyhlašování výsledků
jednotlivých kategorií. VV OFS uspořádal v zimní halové sezóně v NR 6 halových turnajů mládeže
v kategorii žáků, starších a mladších přípravek.
Milan Reich
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Konečné tabulky OP stolního tenisu 2017/2018

Okresní přebor II. třídy
Družstvo
1. SK Horní Ves A
2. TJ Sokol Rynárec A
3. SK Tenis Polesí B
4. SK Rodinov B
5. TJ Spartak Pelhřimov E
6. TJ Jiskra Humpolec G
7. TJ Chmelná z.s. C
8. TJ Start N. Rychnov A
9. TJ Slavoj Pacov C
10. SK Kamenice/Lipou C
11. TJ Sokol Božejov A
12. SK Jiřice A

skóre
276:120
290:106
220:176
216:180
186:210
194:202
212:184
195:201
187:206
154:242
112:284
134:262

Okresní přebor III. třídy
body
83
80
67
64
59
53
53
51
50
41
29
25

Družstvo
1. TJ Jiskra Humpolec H
2. SKST Putimov A
3. SKST Vlásenice A
4. SK Rodinov C
5. SKST Vlásenice B
6. TJ Spartak Pelhřimov F
7. TJ Start N. Rychnov B
8. SK Olešná B
9. SK Kamenice/Lipou D
10. TJ Slavoj Pacov D
11. TJ PE-Osvobození A
12. SK Kamenice/Lipou E

skóre
317:79
276:120
249:147
223:173
222:174
205:191
179:217
173:223
152:226
154:242
132:246
74:320

body
88
79
73
68
61
51
46
45
43
39
28
25

Cyklistický oddíl v Novém Rychnově.
Cyklistický oddíl v Novém Rychnově má za sebou již bezmála dvacetiletou historii. U jeho
zrodu stál Petr Vondrák, který organizoval vyjížďky s kamarády hlavně z řad volejbalistů. Časem se
přidali další cyklisti i z okolních obcí. Základem byly nedělní vyjížďky, ke kterým se postupně začaly
přidávat i vyjížďky ve
všedních dnech. Nechali
jsme si zhotovit také
dresy, na nichž jsme
umístili
logo
New
Rychnow
Highlander
Team.
S přibývajícími
najetými kilometry jsme
se začali poohlížet i po
závodech, účastnili jsme
se
hlavně
místního
závodu „Přes 3 vrchy
Vysočiny“ a přidávali jsme
i různé závody po České
republice. Členové našeho
teamu tvoří také základ
družstva startujícího každoročně ve 24 hodinovém závodě Jihlavská 24 MTB.
Vždy zahajujeme sezónu v dubnu na 4 denním soustředění v Brtné (letos již 9. ročník), kde se
pozvolna rozjíždíme na horských kolech. Rádi každoročně jezdíme do zahraničí na 4 denní akce
k italskému jezeru Lago di Garda, kde v příznivém klimatu zdoláváme dvoutisícové kopce. Oblíbené
jsou i několikadenní přejezdy s plnou výbavou nesenou na zádech. V roce 2017 jsme takto zdolali
Javorníky z Mostů u Jablunkova do Břeclavi po červené turistické značce. Pro velký úspěch akce jsme
ještě přidali přejezd z Jindřichova Hradce do Břeclavi. Letos plánujeme přejezd Šumavy, který bude
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rozdělený na dvě části. Každý rok jezdíme i jednodenní výlety na silničních kolech v délce 100 až 200
km. Sezónu zakončujeme schůzí, kde hodnotíme úspěchy a vytyčujeme cíle do dalšího roku.

Byli bychom rádi, kdyby naše
řady rozšířili noví cyklisté bez ohledu
na jejich stáří.

Sportu zdar a cyklistice zvlášť.
Ing. Milan Vopálenský

Putování 2018 – Nahoru a dolu
Akce na podporu osvěty autismu

Putování je šestý ročník osvětové akce – putování dospělých na spektru autismu po České
republice od města k městu. Na konci většiny dní je uspořádána beseda o životě lidí na spektru jako
příležitost na cokoli se putujících zeptat, na některých se objeví různí odborníci na autismus nebo
lidé, kteří jsou s autismem nějak spjati. V některých městech, kterými budou putující procházet,
proběhnou též zdravice se zástupci těchto měst a jsou připraveny další doprovodné akce.
Autismus není „neléčitelná nemoc“ a člověk na spektru autismu také většinou nevypadá jako
RainMan ze slavného filmu v podání Dustina Hoffmana. Kromě těch více postižených majících vážné
problémy a vyžadujících náročnou péči, jsou tu i ti téměř neviditelní. Takoví lidé často žijí mezi námi
zcela nenápadně a nikdo v jejich okolí nemusí tušit, že mají jiný pohled na svět nebo že se v nich
může třeba skrytě odehrávat malá soukromá bitva - okolí je vidí nanejvýš jako zvláštní samotáře,
kteří těžko hledají uplatnění a přátele. Někdy jsou velmi talentovaní, ať již v uměleckých směrech
(výtvarné, hudební nadání), tak třeba i v matematice, mohou se vyznačovat fenomenální pamětí
nebo vynikat jinak. Další nejsou ničím výjimeční a mnohdy mají vážné potíže, ale přesto stojí za to
poznat svět jejich očima. Potřebují jen
trochu pochopení, ohleduplnosti a
dostat šanci uplatnit své schopnosti
v životě tak jako každý člověk. Adventor
pečuje nejen o děti na spektru autismu,
ale i o dospělé – pomáhá se školou i
zaměstnáním,
nadaným
umělcům
pořádá výstavy či koncerty atd. Jednou
z našich již klasických osvětových akcí je
právě Putování.
Putujícími v předchozích ročnících
byli například Pavel Hlušička (*1969), Vít
Havránek (*1987), Radek Čihák (*1967)
a další, všichni mají rádi přírodu a
turistiku; první jmenovaný je také
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autorem konceptu akce. Letos bude již druhým rokem hlavním poutníkem Vojtěch Bartošík (*1987),
který rád tvoří, baví ho historie, čajové kultury, je zdrojem inspirací a neotřelých nápadů a především
miluje přírodu a často vyráží na dlouhé túry. Opět půjde jeden hlavní poutník a jako v minulých
letech se kdykoli může přidat i kdokoli další a jít celou etapu nebo třeba jen kousek trasy, jak si kdo
troufne. Dá tak putujícím a ostatním na spektru v ČR i jinde najevo svou podporu a sympatie. Každý,
kdo se takto přidá alespoň na část cesty, dostane na památku malý dárek. I letos na stránkách
Adventoru bude možné pomocí sledovacího zařízení vidět, kde právě se putující nacházejí a kdekoli
se k nim připojit, nebo je alespoň na cestě pozdravit, zamávat jim, podat chléb se solí a tak. Radek
Čihák se stejně jako v loňském roce Putování zúčastní jako člen terénní produkce a tak se mimo jiné
bude účastnit i besed. A protože hraje na kytaru, skládá hudbu a píše texty, tak na besedách některé
jeho písně uslyšíte. Adventor o. s. plánuje v tomto roce vydat Radkovi CD.
Letošní trasa bude mít 283 km a putující tuto vzdálenost ujdou v období od 2. do 16. dubna –
tentokrát krajem drsným i krásným zároveň - Vysočinou. Jednotlivé trasy měří v průměru kolem 25ti
kilometrů, nejdelší etapa má 35 km, nejkratší – odpočinková - 14 km. Loňským tématem byly
prameny a slogan „Návrat k pramenům“, což symbolizovalo návrat k sobě samým. Poukazovali jsme
tak na důležitost neskrývat vlastní já, na potřebu být přijímán bez podmínek, bez ohledu na naše
schopnosti a výkon. Podtitul letošního ročníku zní „Nahoru a dolu“ a ne náhodou. Kromě toho, že
trasa vede Vysočinou a oblastmi jako jsou Žďárské či Jihlavské vrchy, tak chceme poukázat na to, že
život s autismem není procházka růžovým sadem, ale je drsný a krásný zároveň, stejně tak jako kraj,
kterým Putování letos vede.
Cestou po Vysočině putující navštíví následující města (ve zvýrazněných městech pořádáme
besedu s putujícími – změna vyhrazena): Havlíčkův Brod – Chotěboř – Žďár nad Sázavou – Nové
Město na Moravě – Ostrov nad Oslavou – Velké Meziříčí – Třebíč – Moravské Budějovice –Želetava
- Telč – Horní Cerekev - Pelhřimov – 15.4. Nový Rychnov – Jihlava.

Putování začne na Světový den autismu a to
v pondělí 2. dubna 2018 v Havlíčkově Brodě, kde
proběhne první beseda a slavnostní zahájení letošního
šestého ročníku. Druhý den 3. dubna vyrážejí poutníci
na cestu, která končí 16. dubna besedou v Jihlavě.
Nezůstávejte lhostejní, přijďte, přidejte se - uděláte
něco pro své zdraví a podpoříte dobrou věc!

Bližší informace:
www.adventor.org/putovani-2018
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⑦ - Sbor dobrovolných hasičů

Josef Chlebeček, Petr Smolík, Ing. Milan Vopálenský

Činnost jednotky SDH Nový Rychnov v zimě 2018.
Jednotka SDH Nový Rychnov zasahovala v roce 2018 u 4 technických zásahů. Při jednom
zásahu jsme čistili kanalizaci, jednou jsme vytáhli zapadlé nákladní auto a dvakrát jsme čistili vozovku.
Stále probíhá záběh
nové cisterny Tatra, během
dubna bude již možné vozidlo
zařadit do pohotovosti. Před
dokončením je také nový
dopravní automobil, který by
měl být předán do konce dubna
2018. Dle smlouvy s výrobcem
THT Polička probíhají kontrolní
dny, kde kontrolujeme kvalitu
výroby a řešíme rozmístění
materiálu ve vozidle.
V roce 2018 absolvovali školení velitelé a strojníci na centrální stanici HZS Pelhřimov, další
školení absolvovali pilaři a řidiči. Všichni členové jednotky, kterých je aktuálně 20, se pravidelně školí
dle plánu, který vychází z osnov vydaných generálním ředitelem HZS ČR.

Zdroj: Ing. Milan Vopálenský
velitel jednotky
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⑧- Slovo starostky
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017
Vážení občané, v minulém vydání jsem slibovala, že rekapitulaci roku 2017, najdete až
v tomto čísle. Městys Nový Rychnov hospodařil v roce 2017 opět zdravě a vyrovnaně. Příjmy městyse
se zarazily na konečné výši 21 082 584,41 Kč, oproti tomu výdaje se nám vyšplhaly na 22 292 184,32
Kč. Největším výdajem v roce 2017 bylo pořízení nové hasičské cisterny TATRA, která nakonec
dosáhla pořizovací ceny 7 732 700,- Kč. Na vozidlo je přislíbená dotace z EU (Integrovaný regionální
operační program). Dotační
proces však funguje tak, že
nejdřív musí městys vše pořídit
a zaplatit a pak předložit
vyúčtování spolu s mnoha
dokumenty např. o výběrovém
řízení, o posouzení nabídek, o
výběru nabídky, faktury, účty,
protokoly o předání, uvedení
do užívání a spoustu dalších.
Až je vše posouzeno a
odsouhlaseno, postupuje celý
projekt k dotační komisi, která
rozhodne o poskytnutí dotace. Tímto právě teď procházíme a musím říci, že od prosince ještě
nemáme dotaci na účtu. Městys také musel v souvislosti s pořízením nové cisterny rozšířit
komunikaci u hasičárny a rozšířit vjezdová vrata, to vyšlo na dalších 407 956,62 Kč.
Hasičská cisterna však nebyla jedinou investicí, kterou městys v roce 2017 provedl. Celý rok
byl ve znamení řešení problémů s vodou, což je jednou z priorit tohoto zastupitelstva. Proběhly
průzkumy možností nových zdrojů vody v Sázavě a Rychnově, byly zpracovány studie zkušebních vrtů.
V Sázavě se budou vrty provádět na soukromých pozemcích a tak je nutné se dopředu s jejich majiteli
dohodnout. Zatím probíhají jednání s majiteli pozemků. V Novém Rychnově se nám podařilo
vytipovat místo vrtu na obecním pozemku a tak bylo i možné požádat o dotaci, která nám nakonec
byla přislíbena. V letošním roce se bude vše realizovat. Vodovody se také opravovaly, čistily se
studně, přítoky do vodojemů, opravovala se šoupata. Občané si jistě pamatují, že dostali nové
smlouvy na dodávku vody a také požadavek na instalaci vodoměrů. Celkem nás provoz vodovodů a
kanalizací ročně stál 1 493 977,55 Kč a v této částce nejsou náklady na administrativu a práce
zaměstnanců. Jen pro zajímavost vzorky, které se odebírají, nás stály celkem 137 000,- Kč (pitná
voda) a 60 000,- Kč (odpadní vody).
Další prioritou městyse je výstavba nových stavebních parcel v Novém Rychnově. V roce 2017
jsme vykoupili hlavní část pozemků. Probíhala také příprava změny územního plánu městyse, která se
dokončí až v roce 2019. Územní plánování je prostě dlouhodobý proces, který přesahuje funkční
období zastupitelstva a musí se u něj myslet hodně do budoucna.
Prioritou městyse je také novostavba mateřské školy, kdy v roce 2017 byl dokončen projekt
nové školky, a bylo vydáno stavební povolení. Dobré hospodaření městyse nám umožní stavbu
financovat ze svého a začít již letos.
Mnoho práce, která není finančně vyčíslitelná, provádějí zaměstnanci městyse, ať už jde o
běžnou údržbu či větší opravy a rekonstrukce majetku městyse (cesty, veřejná prostranství, škola,
školka, rybníky, budovy, byty, nebytové prostory, sportovní hala, hřbitov, odpady a jiné). O letních
prázdninách nám pomohli mladí brigádníci a proběhlo malování prostor radnice. Další už jen ve
zkratce:
-terénní úpravy, čištění a částečná oprava kabin na koupališti (79 982,- + práce zaměstnanců)
-oprava střechy, výměna radiátorů a čerpadla odpadních vod na bývalé smuteční síni (88 917,-)
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-obnovení provozu restaurace – nové kuchyňské zařízení, nábytek, vodotopenářské instalace,
elektroinstalace (140 067,-)
-nový sekací traktor na trávu (280 720,-), nová radlice na sníh (35 211,-), nové křovinořezy
(23 990,-), nová svářečka (7 500,-), nový sypač posypu na silnici (136 730,-)
-vyčištění a úpravy obecních dílen „Koubkovny“ (práce zaměstnanců)
-opravy cest v Sázavě a Křemešníku, komunikace Čejkov – Lešov, komunikace v Chaloupkách
(celkem 484 057,50)
-zpracování pasportu místních komunikací a pěších stezek (104 060,-)
-oprava autobusové čekárny v Sázavě (9 847,- + práce zaměstnanců)
-oprava veřejného osvětlení v Sázavě a Čejkově (174 282,-)
-oprava božích muk v Řeženčicích (9 500,- + práce zaměstnanců)
Za zmínku stojí náklady na likvidaci komunálních odpadů (odvoz popelnic, kontejneru v Koubkovně,
bioodpady, tříděné odpady), které se nám vyšplhaly na 733 657,95 Kč opět bez nákladů na mzdy
vlastních zaměstnanců.
Také naše základní škola a mateřská škola v roce 2017 řádně hospodařily s přidělenými
příspěvky (1 300 000,- Kč pro ZŠ, 330 000,- Kč pro MŠ) v rámci svých povinností a neskončily ve ztrátě.
Na závěr se patří ještě zmínit také o tom, že v roce 2017 zastupitelstvo rozhodlo o nové
formě podpory místních spolků. TJ STARTu městys poskytl dar 112 000,- Kč, SDH Nový Rychnov dostal
dar 50 000,- Kč, SDH Sázava 20 000,- Kč, SDH Čejkov 15 000,- Kč a SDH Řeženčice 15 000,- Kč. Městys
podmínil tyto dary tím, že spolky budou zajišťovat kulturu ve svých obcích. Myslím, že kulturní život
byl velmi pestrý a spolky se s tímto závazkem vypořádali se ctí. Městys po spolcích nepožadoval
žádnou další protislužbu ani reklamu za poskytnuté dary, mohlo se tak na první pohled zdát, že
kulturní akce městys přestal podporovat, ne-li přímo pořádat. Dle mého názoru je vidět, že kulturu
mají dělat ti nejpovolanější – tj. samotní občané. Letošní rok je podpora spolků stejná a můžete se
sami přesvědčit v nově zpracovaném „kulturním kalendáři“, že je v letošním roce z čeho vybírat.
V roce 2017 obnovil svou činnost také Sbor pro občanské záležitosti. Pod svá křídla si vzal i
organizaci Novorychnovských stezek a letošní sezonu rozšířil o „setkání seniorů“, které, jak doufám,
se stanou oblíbenou tradicí. Na věcných i finančních darech bylo poskytnuto celkem 94 502,- Kč.
Více čísel o hospodaření městyse i o plánovaném výhledu na další roky najdete na webových
stránkách www.novyrychnov.cz, kde také najdete všechny zápisy ze zasedání zastupitelstva městyse.
Tradičně děkuji za spolupráci všem, kteří se podílejí na chodu a provozu našeho městyse i
jeho místních částí. Děkuji zvláště organizátorům obnoveného masopustního průvodu a krásných
velikonočních dílniček.
Přeji všem krásné Velikonoce, užijte si svátky jara a těšte se z příchodu tepla a sluníčka.
Reichová Iva
__________________________________________________________________________________

Chtěl bych vás všechny poprosit, abyste tohoto Poutníka vrátili po přečtení zpět na
distribuční místa, aby se tak mohl dostat i k ostatním občanům. Pokud chcete mít doma svoji vlastní
kopii, tak ta je volně ke stažení na webových stránkách Městyse www.novyrychnov.cz
Pokud máte někdo doma zajímavé historické fotografie Nového Rychnova a spádových obcí,
budu rád, když mi je naskenované pošlete do emailu poutniknovyrychnov@seznam.cz nebo mi je
prosím doneste osobně a kopii si udělám sám.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám pomáhali při realizaci tohoto vydání:
Iva Reichová, Jana Kloudová, Jan Malát, Ing. Milan Vopálenský, Ivana Vlasáková, Marta Somrová,
Jindřiška Veselá, Marie Mikešová, Vlastimil Florián, František Maršík, Monika Vašková

S přátelským pozdravem
Petr a Jitka Hernovi
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