,,Kormidelník si za cíl svého snažení stanoví šťastnou plavbu, lékař zdraví svých pacientů a vojevůdce vítězství… A podobně si správce státu nebo obce jako svůj cíl určí šťastný život spoluobčanů – aby
byl zabezpečen všemi prostředky, aby byl bohatý nadbytkem všeho, aby byl vznešený slávou a bezúhonný ctností…to je největší a nejlepší dílo na světě.“
(Cicero)

Vážení spoluobčané,
držíte ve svých rukách speciální vydání Poutníka, ke kterému není třeba
vlastně žádný úvod… Tak snad jenom, že přestože žijeme v poněkud podivné době, tím
důležitější by pro nás měly být hodnoty jako pravda, čest a láska, které by v současnosti
měly nabývat na síle, protože jako jediné mohou zastavit povrchnost, krutost a letargickou netečnost lidstva, jimiž se tak nezadržitelně řítí do zkázy. Přirozenými vůdci by pak
tedy měli být lidé opravdu moudří a charakterní, lidé, kteří nad své zájmy staví zájmy a
spokojenost těch druhých, lidé, kteří mají srdce na správném místě a kteří milují svoji
obec a její občany více než svůj vlastní pocit moci…A myslete také na to, že z tygra nemůže být nikdy laň… Protože…,,čistých cílů nelze nikdy dosáhnouti nečistými prostředky…“ (A. Camus)
Přeji vám všem krásný, šťastný a barevný podzim…

Vážení čtenáři, vážení spoluobčané
za tři týdny proběhnou komunální volby. Dovolte mi jen pár slov.
Pro mne to znamená osm let práce a života na radnici, dvě volební období. Každé
bylo jiné, obě měla své úspěchy i prohry. V každém byla jiná celospolečenská nálada,
jiný ekonomický a hospodářský vývoj, jiný kolektiv nejbližších spolupracovníků. Dovolím si říct, že právě končící období bylo nestandardní a náročné, pro mně destabilizující.
Započalo boření základních principů a pravidel lidského života na této planetě. Započalo stěhování národů, boj o celosvětovou moc a nadvládu nad zásoby komodit a nerostného bohatství. Vše je jiné a nic už nebude jako dřív. Končí „zvláštní“ volební období,
ale nekončí hospodářská a ekonomická krize. Každý z nás tyto události vnímá jinak, po
svém. Někdo je neřeší, jiní kritizují a hledají viníky. Nejdůležitější je, aby si všechny
aspekty tohoto vývoje správně a hlavně včas vyhodnotili politici a hledali cesty a řešení
pro co nejmenší dopad na každodenní život obyčejných lidí. To platí i v komunální politice. Vůle dělat pro svůj národ a stát, vůle dělat pro své obce a občany.
Děkuji všem zastupitelům, i těm kteří toto období nedokončili, za jejich nelehkou
práci. Vážím si každého jejich názoru, každé hodiny, kterou strávili na radnici, nebo u
svých počítačů, místo aby se věnovali svým rodinám a zálibám.
Přeji všem, novým i staronovým, kandidátům hodně štěstí ve volbách a hodně sil a
úspěchů při plnění mandátu.
S úctou
Iva Reichová

Vážení spoluobčané,
blíží se komunální volby, ve kterých budete mít možnost ovlivnit směřování městyse na
další čtyři roky. Vzhledem k tomu, že kandiduji již do čtvrtého volebního období, dovolte mi na úvod trochu porovnávat a bilancovat. Jedná se o čistě osobní dojem, který
jsem v průběhu čtyř let nabyl, a to jak z rozhodování zastupitelů, tak i pocit z týmu jako
takového. Na začátku volebního období vše vypadalo, že bude fungovat naprosto perfektně. Úspěšně se dokončila výstavba nové mateřské školy, plánovaly se a postupně
rozjížděly další plány, které však záhy ukončila pandemie covidu, který velmi ovlivnil
nejen naše osobní životy, ale i práci. I jednoduché věci, které jsme řešili operativně a
téměř ze dne na den, se začaly komplikovat a neúměrně protahovat. Navíc jsme museli
řešit i nepříjemné věci, kdy byli jednotliví zastupitelé manipulováni, a kdy byl mezi ně
zcela záměrně vrážen klín. Od té doby se postupně začala mezi nás vkrádat podezřívavost, neupřímnost, z pracovních schůzek ze začaly vynášet interní informace, mnohdy i
značně upravené, začalo se vytýkat a intrikovat, kdy se mezi čtyřma očima říkalo něco
jiného a něco jiného se říkalo na veřejnosti. Nebyli jsme schopni se domluvit jak na závažných věcech, tak i těch relativně jednoduchých. Veškeré plánování a to jak krátkodobé, tak střednědobé, nebylo možné dotáhnout do konce, protože se mezitím rozjely
akce další. Mnohdy jsme po třech hodinách odcházeli z pracovních schůzek a nikdo
z nás nevěděl, na čem jsme se vlastně domluvili. Jednoduše řečeno přestali jsme pracovat jako tým. Tato situace se nedala dlouho tajit a i vy, spoluobčané, jste si toho jistě
všimli a začali jste o tom zcela otevřeně hovořit. Proto se musel najít viník, který je za
vše zodpovědný. A protože jsem měl na některé věci opačný názor a nebál se ho otevřeně říct, stál jsem si za svým přesvědčením, které bylo podepřeno ověřováním si informací, padl „černý Petr“ na mě. Jsem přesvědčen, že tento krok byl dlouho a pečlivě
připravován a byl za tím ještě někdo další. Jeden, možná dva lidé, kteří měli rozdílné
důvody, ale společný cíl, a tím byl vlastní prospěch, a já jim stál v cestě. Před některými
zastupiteli jsem musel obhajovat svoji práci, kdy mi bylo vyčítáno, že nejsem placený
za sečení, prohrnování, stříkání chodníků. Za práci rukama se nestydím a dělal jsem to i
jako starosta. Další důvod je, že jsem chtěl četě pomoci, aby jenom nesekali, ale měli
čas i na jinou práci, které je dost a dost. A v neposlední řadě, pokud mám objektivně
ohodnotit práci jednotlivých zaměstnanců, měl bych si ji sám vyzkoušet. Dnes je však
moderní hodnotit a kritizovat práci, kterou jsem si nikdy na vlastní kůži nevyzkoušel.
Dále mi bylo vyčteno, že jsem rozdal majetek městyse. Konkrétně se jednalo o čtyři
valníky kátrované hlíny, které byly s mým souhlasem odvezeny soukromým zájemcům.
Jeden z mých největších -„handikepů“ je, že mám problém odmítnout občany
s jakoukoli jejich žádostí a prosbou. Pokaždé se snažím občanům, pokud je to alespoň
trochu možné, vyjít vstříc a pomoci jim. Od toho tady dle mého názoru jsme. Jedno
z mých kréd je, že jsme tady pro občany a ne občané pro nás. A tento můj názor mi byl
také vyčten. Výše uvedenou hlínu s kamením v průběhu několika let nashromáždili sami občané a různé firmy. Překátrováná hlína je v současné době primárně určena pro
potřeby městyse, jsem však toho názoru, že hlína která zbyde, by měla být zdarma

nabídnuta občanům k jejich osobnímu využití. A byl bych proto, aby se i v příštím roce
s kátrováním pokračovalo a překátrovaná hlína byla na náklady městyse rozdána občanům. Někteří ji využijí na úpravu obecních pozemků, někteří na úpravu svých vlastních
pozemků, ale každopádně přispějí ke zkrášlení městyse a o to by nám přece mělo jít.
Dalším velkým prohřeškem, kterého jsem se měl dopustit bylo, že jsem četu uvolnil na
opékání buřtů ve školce. Je pravda, že v té době ještě nebyl městys po zimě zcela uklizen. Před konáním čarodějnic jsem byl školkou požádán, zda by četa nesmontovala
gril, který si do školky koupili a nezajistili trochu dřeva na opékání buřtů, které mělo
proběhnout v pátek. Školka měla pro děti mimo opékání připraveny i nějaké dárky a
pro děti to měl být slavnostnější den. Napadlo mě, jestli by školka nechtěla v rámci
slavnostního dne navštívit i hasičskou zbrojnici, kde by jim byla předvedena technika a
při té příležitosti jim dárky rozdány. Vše bylo domluveno a časově naplánováno, aby se
děti stihly vrátit na oběd zpátky do školky. Ráno, v den konání akce jsem byl požádán,
zda by četa nemohla pomoci s opékáním buřtů, protože se oproti jiným pátkům a po informaci, že děti navštíví hasičskou zbrojnici, přihlásilo na ten den více dětí a z časových
důvodů by se musela návštěva zrušit. Operativně jsem odvolal četu z rozdělané práce a
zajistil otevřením a převlečením se do hasičského obleku jednoho z dobrovolných hasičů, který nepatří k obecní četě. Celá akce skončila v 11.00 hod. a následně se četa vrátila ke své původní práci. Z ohlasů učitelek i rodičů se celá akce povedla a hlavně děti byly nadšené. A mělo by být přece v zájmu nás všech, aby školka a škola úzce s městysem
spolupracovala a jak děti, tak rodiče byli s touto spoluprací spokojeni. To mi vnuklo
další nápady, kdy jsem chtěl pro děti nejen ze školky, ale i ze školy zorganizovat na červen další dvě akce. Konkrétně se mělo jednat o zásah dobrovolných hasičů při likvidaci
uměle založeného požáru a návštěvu policie, včetně ukázky cvičení psů. Po kritice, která se však vznesla na moji hlavu, jsem raději tyto dvě akce odvolal.
Kritizován jsem i za to, že posílám četu v pracovní době nakládat, skládat, přesouvat
a odvážet různý materiál občanům. Nejen, že tyto práce jsou občanům následně fakturovány, ale je to i v souladu i s mým přesvědčením, které jsem uvedl výše. Jsem tady pro
občany a ne občané pro nás a je naší povinností, pokud to trochu jde a není to v rozporu
se zákony a vyhláškami, jim pomoci. I proto přece městys tuto techniku pořizoval. Ono
potěší, když vám pak firma, která zde pracuje řekne : Pracujeme na Žirovnicku, Počátecku, Kamenicku, Jindřichohradecku, ale dlouho jsme se nesetkali s takovou ochotou,
vstřícností, komunikací a organizací jako tady“. Jsem přesvědčen o tom, že takovéto a
podobné věci zvedají našemu městysu kredit.
Dále je mi vytýkáno, že s Ivou nespolupracujeme. Potom všem, co jsem nyní sdělil,
to snad ani nemůže být jinak. Jak mají fungovat dva lidé, když chybí tým. A přesto
všechno se udělalo mnoho dobré práce. A udělalo by se i více, kdyby měli zastupitelé
jasný a neměnný názor, kdy se vymýšlí stále něco nového, aniž by se z poloviny dodělalo to započaté a kdy se nesmyslně skáče z jednoho do druhého. Další věcí, proč jsme
toho nestihli více je i ta skutečnost, že se zastupitelé mnohdy nedokázali jasně vyjádřit
k některým problémům a navrženému řešení. Místo jasného „ano“, nebo „ne“ jsme se
dozvěděli jenom spousty omáčky bez jasného názoru. Jak jsem již uvedl na začátku,
netýká se to všech zastupitelů. Někteří jsou unavení, znechucení a myslím si, že pomalu
rezignovali.
Pevně věřím, že kritiku a výtky, které mi byly předkládány, jsem ve vašich očích obhájil, protože na svém postoji a názorech nehodlám nic měnit. A to z těchto tří důvodů –

život spojený s Novým Rychnovem jsem si dobrovolně vybral a nelituji toho. Záleží mi
na tom, jak nejen Nový Rychnov, ale i místní části vypadají a jak se v nich občanům žije. Přál bych si, aby alespoň jedno z mých dětí v budoucnu spojilo svůj život s Novým
Rychnovem a zůstalo zde natrvalo bydlet a vychovávalo má vnoučata. Aby tomu tak bylo, musí Nový Rychnov a místní části těmto mladým lidem mít co nabídnout. A tím něčím nejsou pouze nové věci, ale hlavně ty, které jsme zdědili po předcích. Konkrétně
mluvím o fungujících vodovodech a kanalizacích, mateřské školce a škole, dopravní
obslužnosti, lékařích, obchodech a celkovém vzhledu obcí, kdy hlavně budovy
v majetku městyse dělají největší ostudu.
Na závěr si dovolím jeden z postřehů k blížícím se volbám. Nikdo z občanů, vyjma
mě a pana Maláta, kteří v současné době kandidují, nebyli u toho, kdy městys stál na
pokraji bankrotu a hrozilo reálné nebezpečí nuceného správce. Hlavu na špalek položilo tehdejší zastupitelstvo a stálo před těžkými a nepopulárními rozhodnutími. Dnes je
situace úplně jiná. V rozpočtu je relativně dost finančních prostředků, ale stále málo na
to, kolik a v jakém stavu je majetek městyse. Domnívám se, že spousta těchto kandidátů
se chce k těmto finančním prostředkům dostat, a to buď s vidinou osobního prospěchu,
nebo z prospěchu úzké skupiny lidí. Správným zastupitelem dle mého názoru je ten,
který řeší problémy ve všech obcích napříč celým katastrem, a ne ten, který řeší problémy pouze v obci, kde bydlí nebo kde jej občané volili anebo prosazuje zájmy skupiny, které je součástí.
Nejsem z těch, kteří pro pár hlasů zahodí svá přesvědčení a převléknou kabát. Nejsem
z těch, kteří například ještě před nějakou dobou litovali toho, že se Sázava od Nového
Rychnova neodtrhla a dnes jsou najednou opačného názoru, nejsem z těch, kteří ještě
před rokem pronášeli, že by bylo lepší a levnější, kdyby se výjezdová jednotka SDH
zrušila a přispívalo se jiné obci na údržbu a tato obec by nám za to vyjížděla likvidovat
požáry, spadlé stromy, obtížný hmyz atd. a dnes se s nimi snaží spolupracovat. Nejsem
z těch, kteří na fotbalisty dlouhá léta nadávali a nechtěli je podporovat žádnými finančními prostředky, aby jim dnes slibovali cokoli, bez ohledu na to, v jaké jsou soutěži, kolik místních občanů fotbal hraje nebo jakou mají budoucnost.
Plně si uvědomuji, že tento článek mi přinese další nepřátele. Jak daleko ale můžeme
dojít s neupřímností, populismem, intrikami, pomluvami a manipulacemi? Mnoho z vás
si tento článek přečte až do konce, další skončí v polovině a někdo jej nebude číst třeba
z principu. Pokud se však alespoň někteří z vás nad tímto článkem zamyslí, tak splnil
svůj účel.
Vážení spoluobčané, špatné zprávy se na nás hrnou ze všech stran a ani výše uvedený článek popravdě nepůsobí nijak optimisticky. Každá těžká doba však jednou skončí a
každý, kdo ji zvládne z ní vychází silnější. Přeji vám všem, mnoho zdraví a sil do dalších měsíců a let.
S pokorou a úctou :
Pavel Martínek

Milí spoluobčané,

asi si stejně jako většina obyvatel České republiky kladete v současné době otázku:
„Koho budu letos volit do místního zastupitelstva?“ Na zdánlivě těžkou otázku je vlastně celkem jednoduchá odpověď. Na počátku stojí rozhodnutí, zda chcete změnu, nebo
pokračovat v současném stavu. Měli byste se sami sebe zeptat, zda jste spokojení s tím,
jak náš městys funguje, jak vypadá, zda se vám zde dobře žije, zda se vedení městyse
zajímá o potřeby všech svých občanů, nebo zda existují v rámci městyse oblasti, kterým
by bylo třeba se věnovat více, intenzivněji nebo systematičtěji.
Já jsem zde například spokojena s řadou věcí. Jsem ráda, že Nový Rychnov není zadlužený, disponuje celkem slušnou částkou k investicím a s tímto se dá do budoucna dobře
pracovat. Na podzim letošního roku se začne připravovat infrastruktura pro nové stavební parcely, vznikne tak možnost, aby zde naši mladí spoluobčané či přespolní mohli zakotvit, založit své rodiny, a tak naplňovat naši krásnou školku a školu.
Na druhou stranu nejsem nadšená z toho, že Nový Rychnov nemá vytyčené dlouhodobé
plány svého dalšího rozvoje a směřování, že stávající zastupitelstvo rozhoduje samo za
zavřenými dveřmi a občané nemají příliš možnost dozvědět se, co se plánuje do budoucna, že chystané projekty nejsou s občany dostatečně diskutovány. Vše příliš dlouho trvá,
sportovní mluvou by se dalo říct, že stávající vedení městyse nemá dostatečný tah na
branku, a to bohužel dlouhodobě. Nejsem nadšená ani z toho, že stále nemáme žádné
pěkné dětské hřiště, kde by se mohly rodiny scházet a děti si spolu hrát. Nejsem spokojena s úpravou naší obce a vzhledem městečka, nelíbí se mi stav koupaliště. Nelíbí se mi
ani to, že se stále zapomíná, že nejsme jen Nový Rychnov, ale že naší součástí jsou i další místní části Čejkov, Chaloupky, Křemešník, Řeženčice, Sázava a Trsov, tam také žijí
naši občané se svými potřebami.

Nějak se nemůžu ubránit dojmu, že zde něco podstatného chybí. Nemáte také tak trochu
pocit, že místní lidé sice bydlí na území jedné obce, ale jakoby tu spolu vlastně nežili?
Nějak se vytratily příležitosti kdy a kde se setkat, užít si společně nějakou zábavu nebo
si spolu jen tak popovídat. Naše vesnice leží v krásné přírodě, máme široké sportovní
zázemí, dobrou občanskou vybavenost či koupaliště, ale není to málo? Nezaslouží si
místní děti, teenageři, dospělí, senioři a rodiny něco víc v této těžké době? Neztratili někteří naši občané důvod k tomu žít právě zde? Neměli by volení zastupitelé aktivně komunikovat s občany, zajímat se o jejich potřeby a třeba se i inspirovat jejich nápady?
Myslím si, že vše výše zmíněné jsou důvody ke změně ve vedení městyse, k tomu, aby
dostali šanci noví lidé s novými nápady, kteří budou pracovat na tom, aby se Nový
Rychnov se všemi jeho místními částmi stal místem, kde nejen stojí za to žít, ale kde se
žije dobře.
Martina Neprašová
za Společně pro Novorychnovsko

Vážení spoluobčané,
čtyři roky utekly jako voda a před vámi stojí úkol, zvolit si na další volební období své
zástupce v zastupitelstvu, kteří by opět posunuli náš městys o krok dál. Jak dlouhý to bude krok a jakým směrem, záleží pouze na vás. Dovolte nám, abychom vám přiblížili náš
program, a tím získali vaši přízeň a podporu v nadcházejících volbách. O vaši důvěru se
svým volebním programem ucházejí následující kandidáti : Pavel Martínek, Blanka
Bartáková, Dalibor Viktorín, Josef Sekava, Vlastimil Nečada, Tomáš Loskot, Jaroslava
Šoulová, Markéta Svobodová a Helena Doskočilová.
Říká se, že slibem neurazíš a v dnešní složité a nejisté době to platí dvojnásob. My
však nechceme slibovat vzdušné zámky jen proto, abychom se vám alibisticky zalíbili,
ale program, který jsme společně vytvořili, budeme chtít i naplnit a uděláme pro to maximum.
V téměř každé práci je alfou a omegou tým. A ten v první řadě budeme chtít vytvořit.
Tým, kdy každý bude moci vyjádřit svůj názor beze strachu, že bude pomlouván, kritizován, odsuzován, nebo mu bude jeho názor později vyčítán, tým, který bude táhnout za
jeden provaz, tým, který své vzájemné antipatie upozadí v zájmu městyse.
Hned na začátku chceme pečlivě vytvořit plán investic, který by byl závazný po celou dobu volebního období. Tento plán by se odvíjel od skutečného stavu jednotlivého
majetku městyse a jeho významu pro další rozvoj.
Hodláme více zapojit občany do dění a vzhledu městyse a to tím způsobem, že zájemcům nabídneme za předem domluvenou cenu sečení a údržbu veřejné zeleně. Cena
se bude odvíjet nejen od velikosti udržovaného pozemku, ale i od náročnosti údržby.
Tím nejenom podpoříme místní občany, ale zároveň uvolníme ruce pracovní četě, která
bude moci vykonávat jinou práci, jakou je například údržba a opravy budov, vodovodu,
kanalizace, chodníků, apod. Chtěli bychom více podpořit a spolupracovat s místními
spolky a obnovit některé z tradic, které byly v minulosti neoddělitelnou součástí našeho
městyse, jakými byly například kácení máje, vánoční trhy, sportovní dny a pořádání různých výstav. Za předem domluvených a neměnných pravidel bychom chtěli jednotlivé
spolky i finančně podporovat.
Velkým předvolebním slibem budou jistě dotace. O dotační tituly, které budou
v průběhu volebního období vypsány se budeme intenzivně zajímat. A to zvláště o ty,
které přinesou městysu úspory nebo o dotační tituly na investice, které bychom udělali i
bez dotací. V současné době se asi nejvíce nabízí fotovoltaické elektrárny. Chtěli bychom se pokusit využít střech na školce, škole nebo hasičské zbrojnici i jinde, kde by
bylo možné tyto fotovoltaické elektrárny nainstalovat.
Slibovat se bude jistě i výstavba stavebních parcel. Jsme si plně vědomi, že nám
oproti jiným městům, městysům a obcím skutečně chybí. I my se výstavbě nových parcel nebráníme. Jsme však přesvědčeni, že se v současné době jedná o velice riskantní investici, kdy hrozí nebezpečí, že parcely budou neprodejné, nebo budou muset být dotovány obcí. Parcely by měly být v prvé řadě dostupné hlavně pro místní a mladé občany,
proto se nechceme bezhlavě vrhat do této investice. Netvrdíme, že za rok nebo dva budou parcely levnější, ale chceme počkat, až se současné ceny stabilizují a bude dostatek
materiálu.

Každého voliče budou jistě zajímat jednotlivé investice, které však budou závislé nejen
od finančních příjmů městyse, ale i od vynucených investic jiných subjektů, jakým je
např. EON. Celý městys má však jedno společné a tím jsou pozemky. V průběhu volebního období se chceme zaměřit právě na pozemky, které jsou strategicky důležité pro
další vývoj městyse, jako jsou například pozemky pod studněmi, vodovody, kanalizacemi a silnicemi. Vstoupit do jednání s majiteli těchto pozemků a tyto po následné dohodě nechat zaměřit a odkoupit.
A nyní k jednotlivým částem :
Nový Rychnov – výměna nefunkčních uzávěrů vody, znovu oslovíme kraj s možností
spolupráce na rekonstrukci silnice kolem Drupa, dokončíme výstavbu nových garáží pro
komunální techniku městyse, dále vybudovat parkoviště u hřbitova, pokračovat v celkové rekonstrukci další ulice v Nové Rychnově, hodláme vybudovat odpočinkovou zónu
včetně dětského a workautového hřiště u městského rybníka, rádi bychom každý rok investovali do oprav zámku a záložny, opravy místních komunikací
Sázava – zmonitorování kanalizace a jejich případné opravy, pokračování ve výměně
hlavních uzávěrů vody, rekonstrukce veřejného osvětlení spojená s pokládkou nových
chodníků, dokončení opravy kamenné zdi u bývalé školy, oprava kapličky
Řeženčice – dokončení rekonstrukce vodovodu, zmonitorování kanalizace, zlegalizování
umělé vodní nádrže, rekonstrukce veřejného osvětlení a pokládka nových chodníků
Čejkov – dokončení fasády na společenské budově, zmonitorování a případné opravy
kanalizace, oprava kapličky a autobusové zastávky, oprava místních komunikací
Vážení spoluobčané, ať již budete volit kohokoliv, přijďte k volbám. Čím více vás
přijde, tím větší bude tlak na samotné zastupitele, kteří si budou nuceni uvědomit, že
vám na budoucnosti městyse záleží. Přejeme vám šťastnou ruku ve volbách.
Za nezávislé kandidáty
Pavel Martínek

NEJEN PRO RYCHNOV

Vážení spoluobčané,
blíží se komunální volby a tak nám dovolte, abychom se představili jako jednotlivci pod
společnou kandidátkou „NEJEN PRO RYCHNOV“ a seznámili vás s naším programem.
Bc. Klára Martincová, DiS., 39 let. Vystudovala jsem SPŠ stavební v Praze, dále pak
Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, obor Sociální pedagogika. Pracuji jako asistentka pedagoga a vychovatelka ve školní družině na zdejší ZŠ. Jsem členka SDH Nový Rychnov.
Jan Hájek, 41 let. Vystudoval jsem SOU Pelhřimov, obor automechanik. Od mládí jsem
členem SDH Nový Rychnov, v současné době jsem jeho starostou a členem výjezdové
jednotky. Nyní jsem zaměstnán jako dělník městyse Nový Rychnov.
Štěpán Krňa, 26 let. Vyučil jsem se truhlářem, pracuji jako OSVČ. Již spoustu let se věnuji hasičstvu ve zdejším spolku dobrovolných hasičů, kde působím jako velitel. Tuto
funkci zastávám i ve výjezdové jednotce. Naše víska mi v žádném případě není lhostejná
a rád bych pro ni (pro vás občany) vnesl nový impuls.
Pavel Vlk, 44 let. Vystudoval jsem obor mechanik seřizovač se zaměřením na programování technických pracovišť. V současné době jsem zaměstnán jako programátor.
Ing. Marta Uhlířová, 73 let. Vystudovala jsem VŠ strojní, pracovala jsem jako obchodně-technický manažer ve Škoda Praha a.s. Nyní jsem v důchodu. Vedu místní „Klub dříve narozených“, jsem grantem předplatitelů Horáckého divadla.
Luděk Suchý, 32 let. Vystudoval jsem SPŠ stavební v Jihlavě. Pracuji ve firmě
Rimowa . Jsem členem SDH Nový Rychnov.
Bc. Miroslava Martincová, 40 let. Vystudovala jsem SOU obchodní a VŠ se zaměřením na manažerská studia, obor řízení lidských zdrojů. Téměř celý svůj profesní život
pracuji ve státní správě v oboru personalistiky a mzdové účetní.
Barbora Krňová, DiS., 31 let. Vystudovala jsem SOŠ Nové Město na Moravě, obor
Management dopravy, pošt a telekomunikací a VOŠ sociální. V současné době jsem zaměstnána jako vedoucí oddělení v Domově pro osoby se zdravotním postižením
v Novém Rychnově.
Jan Dušek, 64 let, rychnovský rodák. Pracoval jsem jako živnostník, nyní jsem
v důchodu. Několik volebních období jsem byl členem obecního zastupitelstva. Jsem
členem SDH Nový Rychnov.
Náš program nebude pro vás asi žádnou novinkou. Ve své podstatě jde o řešení a dořešení dlouhodobých problémů, které byly již několikrát zmiňovány a prezentovány staronovými kandidáty předchozích volebních období. Bohužel na „volební sliby“ se velmi
rychle zapomíná, a hlavně nebyla vůle zvolených zastupitelů tyto problémy důsledně řešit. Všem nám kandidujícím není lhostejné současné dění ve vedení obce, klesající
úroveň v téměř všech oblastech spojených se životem městyse. Proto bychom se chtěli k problémům vrátit a za vstřícné pomoci místních obyvatel je plánovaně a systematicky dokončit. Vytvořit harmonogram a toho se držet.

1. Lépe a vstřícněji komunikovat se spoluobčany městyse na širším plénu a ne pouze na
veřejných zasedáních zastupitelstva. Toho lze dosáhnout aktivním zjišťováním potřeb
občanů (např. formou dotazníků, besed a následnou diskuzí, komunikací zastupitelů návštěvou jednotlivých místních částí městyse, které jsou jeho nedílnou součástí a jejich
podněty se zabývat). Chceme tu být pro občany a pak budou občané pro nás. Spokojenost občanů = rozkvět městyse.
2. Dokončení a podpora již rozpracovaných a smluvně dohodnutých projektů (stavební
parcely v Novém Rychnově, vodovod v Řeženčicích, Sázavě, vodovodní řad v NR).
3. Posílení zdrojů pitné vody.
4. Posoudit možnost stavebních parcel i v dalších částech městyse. Posunout rozvoj
městyse, územní plánování na smysluplnou a funkční úroveň.
5. Využít možností čerpání dotací ze strukturálních fondů EU a dalších dotačních programů. Nabídka dotačních programů je velká a my ji chceme využívat.
6. Jsme si vědomi, že je třeba investic do nového, ale je nutné se postarat o stávající
obecní majetek, který léty chátrá a není patrná žádná snaha o zlepšení. Příkladem jsou
obecní byty a ostatní nemovitosti. Investovat do komunikací v majetku městyse. Totéž
platí pro veřejná prostranství městyse. Projekt revitalizace nic neřeší, pokud není kompletní ve všech vazbách.
7. Efektivnější vyřešení technického zázemí městyse, tj. technické vybavení pro údržbu,
zázemí čety pro práce v městyse a přilehlých částech. Vybudování sběrného dvoru
(stavební suť a jiný odpad).
8. Pro malé spoluobčany a budoucí generaci je nutné také něco dělat. Zbudování multifunkčního dětského hřiště, kluziště. Pokusit se vrátit do městyse „život“. Proč by to nešlo u nás, když to jinde jde a funguje?
9. Podpora činnosti spolků a jejich aktivní zapojení do volnočasových aktivit nejen dospělých, dětí a mládeže, ale i do činností směřujících ke zkrášlení prostředí městyse.
Mnozí z vás si možná řeknou, že papír snese všechno, ale vězte, že uděláme maximum
pro to, abychom dostáli všemu.
Nyní máte právo a možnost se rozhodnout, zda změnu chcete, či nikoli. Pokud vás náš
program oslovil, budeme rádi, když nás přijdete podpořit a dáte nám svůj hlas.
S úctou kandidáti Nejen pro Rychnov

Vážení spoluobčané,
jako lídr kandidátky nezávislých kandidátů s názvem „OTEVŘENÁ RADNICE“ a zároveň uchazeč o funkci starosty našeho městyse v nastávajících komunálních volbách si
dovolím úvod svého příspěvku v tomto volebním čísle Rychnovského poutníka začít
anekdotou. Tato anekdota je součástí tzv. „baťovského folkloru“ a poprvé jsem ji slyšel z
úst paní profesorky ekonomie na Obchodní akademii v Jihlavě, které jsem úspěšný absolvent, již před dvaceti lety a dle mého názoru platila, platí a bude platit v každé době.
Do zámoří byli vysláni dva zástupci firmy Baťa, aby přezkoumali možnost prodeje bot v
Africe. První z nich domů telegrafoval: „Nikdo nenosí boty. Žádná možnost odbytu. Vracím se domů“. Druhý naproti tomu reagoval jinak a ústředí sdělil: „Všichni jsou bosí.
Obrovská šance odbytu. Pošlete co nejrychleji první zásilku bot!“.
Tato anekdota srozumitelně ukazuje, jakým rozdílným způsobem se dá řešit stejná situace. Paní profesorka nám studentům položila přímou otázku: „Kdo z vás je ten první a kdo
z vás je ten druhý?“ Samozřejmě drtivá většina z nás včetně mě se přihlásila k tomu druhému. Podvědomě jsme cítili, že ten druhý postupuje správně a lépe. Že vidí příležitosti i
tam, kde jiní nevidí nic, že má mysl otevřenou netradičním řešením, že má odvahu jít
tam, odkud jiní utíkají. Dokonce jsme museli vysvětlit, proč se k němu hlásíme. Jenže
pak došlo na lámání chleba. Měli jsme poznat těžkou pravdu: něco jiného je se k nějakému problému vyjádřit a něco jiného je pak konkrétní problém řešit. Později jsme dostali
několik samostatných úkolů na různá témata. A paní profesorka nám při hodnocení našeho způsobu řešení nekompromisně nastavila zrcadlo. Mnoho z nás bylo v tu chvíli postaveno před naprosto zjevný rozpor: přihlásili jsme se sice k tomu, že budeme věci vidět
jiným pohledem, budeme mít otevřenou mysl a odvahu řešit vše po svém, ALE: nakonec
skutek utek—stejně jsme zadání řešili podvědomě bez odvahy, bez zápalu, bez rozmyslu
a s tím, že TO MUSÍME NĚJAK VYŘEŠIT, PROTOŽE TO PO NÁS NĚKDO CHCE.
Slušná studená sprcha. Ale zároveň velmi dobrá škola pro ty z nás, kteří jsme se chtěli věci nejen učit, ale i vnímat, zjišťovat podstatu a naslouchat druhým.
Tímto úvodem chci nepřímo ukázat na základní programová hesla naší kandidátky. Nás 9
kandidátů chceme totiž jít úplně jiným směrem, než se dosud místní politika ubírala. Do
voleb nás společně svedla především nespokojenost se stávajícím směřováním a vedením
našeho městyse, které koná přesně v duchu toho, co jsem výše popsal. Náš městys se v
posledních čtyřech letech ubírá směrem toho prvního zástupce—raději to rychle smáznout pod stůl a vzít odměnu a zase nějak bude. Stačí se rozhlédnout, jak to vypadá v jiných obcích a jak u nás. Velmi často slyším kritická slova na stav našeho městyse a musím s nimi souhlasit. A jak vlastně chceme jít jiným směrem?
Vedení městyse musí být iniciativní, udávat směr a mít autoritu. Kdo jiný by měl věci tlačit vpřed? Především je nutné dělat pro občany něco navíc, než být jen 8 hodin denně v
čase úředních hodin v kanceláři starosty a čekat, kdo s čím přijde. Být starostou není zaměstnání ani práce, je to VÝKON FUNKCE. Starosta není zaměstnán a nepracuje, starosta rozhoduje a vykonává. Čeho jsme se naproti tomu za uplynulé 4 roky dočkali?

Za poslední 4 roky mizivý rozvoj, vývoj, modernizace či zefektivnění. Investice jen vynucené. Žádná snaha zamýšlet se nad věcmi dlouhodobě, koncepčně a komplexně—
smutným příkladem je územní plánování. A přitom nás všechny stojí vedení městyse (2
uvolněné funkce) přes 1 800 000,- ročně! Za ty 4 roky tedy 7 200 000,- Kč. Připočtěte si
k tomu, že městys nebyl schopen za 4 roky ANI POŽÁDAT o žádnou větší dotaci a sami
si řekněte, jestli to stálo za to. Podle nás absolutně nikoli. Předložili jsme návrh na snížení daně z nemovitostí a uspěli jsme. Nebylo to vedení městyse, které tuto potřebu nemělo a nepovažovalo za vhodné snížit si své příjmy a nechat raději peníze lidem a firmám. Předložili jsme dokonce návrh na zrušení jedné odměňované funkce, aby se značné
finance uspořili. Neuspěli jsme. Však funkce se sama nezruší že? Všichni vidí, že spolupráce starostky a místostarosty nefunguje. Řešení však ani jeden nenabízí. Místostarosta
musí občas dokonce zaskočit za pracovníky, protože neumí jejich práci naplánovat. A přitom změnilo se v obci něco oproti dřívějšku? Za jeho odměnu by mohli být 2 další pracovníci se slušným platem a jejich vykonaná práce by byla jistě daleko přínosnější.
Naše stěžejní programové body jsou:

OTEVŘENÁ KOMUNIKACE a KONCEPČNÍ HOSPODAŘENÍ

Ode mne a mých kandidátů se nedočkáte konkrétních slibů, co komu postavíme a co kde
opravíme. Nejsme populisté a slibotechny. Víme, že bude nutné řešit spousty neřešeného
a nedořešeného. Naopak nevíme, co přinesou časy příští. Co tedy nabízíme? Ve zkratce:
•
veškerá jednání zastupitelů budou veřejná a budou mít pevně daný plán na celý rok
•
starosta městyse bude pravidelně zajíždět do místních částí mezi lidi
•
záměry a plány městyse budou prezentovány veřejnosti včas a srozumitelně
•
vždy budeme hospodařit! nikoli jen čerpat; budeme hledat cesty k čerpání dotací
Na dvě stránky se nemůže vejít vše, co bychom vám chtěli sdělit. Náš volební program
najdete v nejbližší době ve vašich poštovních schránkách. Jenže to je jen psaný text a jak
se říká „papír snese všechno“. My to ovšem myslíme vážně, a tak s vámi chceme mluvit,
nebojíme se veřejné diskuze. Přijďte proto za námi, pěkně z očí do očí!

NAŠE PŘEDVOLEBNÍ DEBATY S OBČANY SE KONAJÍ:
čtvrtek 15. 09. 2022 od 18:30 hodin Nový Rychnov—obecní restaurace
pátek 16. 09. 2022 od 18:30 hodin
Řeženčice—hasičská zbrojnice
sobota 17. 09. 2022 od 18:30 hodin Čejkov—kulturní dům č. p. 19
neděle 18. 09. 2022 od 18:30 hodin Sázava—Hostinec U Zmátlů
Závěrem několik slov, která vystihují naše plány:
„Mají-li dva lidé stále shodné názory, je jeden z nich zbytečný“ (Winston Churchill)
„Jediný způsob jak odstranit rozpory, je nejprve pochopit jejich podstatu.“ (R. Reagan)
„Šetrnost je jedna část dobré politiky. Účelnost je část druhá.“ (Alois Rašín)
„Miluji diskuzi. Neočekávám od nikoho, že bude jen sedět a souhlasit se
mnou.“ (Margaret Thatcherová)
Děkuji za pozornost a věřím, že vás naším programem oslovíme a dostaneme váš hlas.
jménem sdružení nezávislých kandidátů OTEVŘENÁ RADNICE

Jan Malát ml.

PRO NOVORYCHNOVSKO
Vážení spoluobčané,
představujeme vám naši kandidátku „PRO NOVORYCHNOVSKO“. Nabízí jak zkušenosti získané prací v zastupitelstvu, tak svěží odhodlání a chuť efektivně budovat a rozvíjet naši obec včetně všech místních částí.
Iva Reichová, 53 let, Nový Rychnov, státní zaměstnanec, současná starostka městyse,
členka SPOZ
Ing. Lenka Marešová, 55 let, Nový Rychnov, OSVČ, současná zastupitelka, zakladatelka Šikulek
Vlastimil Florian, 49 let, Čejkov, státní zaměstnanec, současný zastupitel, člen školské
rady ZŠ Nový Rychnov
PhDr. Radek Benda, 52 let, Sázava, záchranář a krizový intervent, člen SDH Sázava
Bc. Kateřina Coufalová, roz. Linhartová, 36 let, pedagog ZŠ Nový Rychnov, vedoucí
cvičení pro ženy
Tomáš Herna, 34 let, Sázava, profesionální hasič-ÚO Pelhřimov, člen SDH Sázava
Iveta Linhartová, roz. Vopálenská, 58 let, Nový Rychnov, vedoucí finanční účtárny Nemocnice Pelhřimov
Leona Chadimová, 49 let, Sázava, švadlena, rodinné zahradnictví
Ivana Jírová, 54 let, Nový Rychnov, obchodní referent Nemocnice Pelhřimov
Naše priority:
1. DOSTUPNOST BYDLENÍ PRO MLADÉ - vytvořit podmínky pro život mladých
rodin s dětmi. Pokračovat v realizaci projektů výstavby stavebních parcel, pokračovat
v dalším stavebním rozvoji v Rychnově i všech místních částech.
2. OBECNÍ MAJETEK - Zaměřit se na údržbu, opravy a rekonstrukce obecních budov, infrastruktury, komunikací, chodníků a veřejného osvětlení. Je potřeba nejen investovat do nových projektů, ale postarat se i o stávající majetek. Oprava historických a církevních objektů.
3. KOMUNIKACE S OBČANY - Zlepšit informovanost občanů o zásadních projektech obce prostřednictvím veřejné diskuze.
4. VEŘEJNÁ ZELEŇ A VZHLED OBCÍ - Obměnou veřejné zeleně upravit vzhled
obcí a veřejných prostranství. Rekonstruovat stávající a budovat nová dětská hřiště,
opravit „koupaliště“.
5. MÍSTNÍ SPOLKY, SPORT A KULTURA - Pokračovat v podpoře sportu, kultury a
místních aktivních spolků. Možnost zapojení všech do zvelebení veřejných prostranství
a obnovy obecních lesů formou placených brigád.
6. SLUŽBY PRO OBČANY - Zachovat stávající služby pro občany - ordinaci praktické lékařky a zubního laboranta, poštu, dopravní obslužnost, matriku.

7. ENERGETICKÉ ÚSPORY - Zaměřit se na využití fotovoltaiky na obecních budovách.
Vše je pouze o penězích. Každé financování chodu a rozvoje obcí jde ruku v ruce
s ekonomickým a hospodářským vývojem celé společnosti.
Nebudeme slibovat nemožné, pouze se zaměříme na důsledné plánování koncepce rozvoje našeho městyse a efektivní hospodaření s maximálním využitím státní podpory
(pokud nějaká bude). Chceme zachovat vyrovnaný rozpočet.
Všechna naše rozhodnutí budeme pečlivě zvažovat a vždy rozhodovat ve prospěch městyse a jeho občanů.
Jsme si plně vědomi zodpovědnosti vůči voličům.
Vážení občané,
pojďme k volbám! Je pouze na nás, jaké priority si zvolíme.
Volme rozum, pracovitost a slušnost. Ne sliby.

Milí Šikulové,
dovolujeme si vás pozvat na několik akcí v průběhu podzimu, které se budou konat v
Obecní restauraci Nový Rychnov.
22. října
13-16h
Podzimní dílny
29. října
14.30-17h Halloweenské dětské odpoledne, diskotéka, hry, soutěže
26.listopadu
13-16h
Vánoční dílny
3. prosince
14.30-17h Mikulášské odpoledne pro děti - diskotéka, hry
Těšíme se na setkání s vámi a společná sobotní odpoledne!
A máme pro vás novinku. Fotogalerii z celé historie akcí Šikulek od r. 2018 si můžete
prohlédnout na odkazu: sikulkysro.rajce.idnes.cz
vaše Šikulky
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