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Ohlédnutí zpět
Základní škola
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Sport
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Knihovny
SPOZ, oznámení, upozornění
Sbor dobrovolných hasičů
Podporujme místní podnikatele
Co nás v nejbližší době čeká

① - Ohlédnutí zpět
Historie každého lidského společenství, tedy i každé obce, tvoří především konkrétní lidé. Tito
lidé a jejich podoby a tváře přicházejí a odcházejí tak, jak plyne čas. Od vydání posledního „Poutníka“
opravdu už nějaký čas uplynul. Za tu dobu se nám tu hodně věcí změnilo, hodně nových tváří se nyní
podílí na vzhledu a vývoji Rychnova, na společenských akcích a samotném provozu Městyse. Bylo zde
nově vystavěno, opraveno nebo naopak zbouráno několik důležitých částí možná bez povšimnutí
ostatních občanů a tak jsem byla oslovena zastupitelstvem Městyse, abych se ujala této příjemné
činnosti a skrze „Poutníka“ vás o tom nejdůležitějším informovala. A tak mi dovolte po více než dvou
letech od posledního vydání, udělat takové malé ohlédnutí.

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE
Po volbách v roce 2014 máme v zastupitelstvu Městyse následující složení
starosta Městyse:
místostarosta:
členové zastupitelstva:

Iva Reichová
Ing. Milan Vopálenský
Vlastimil Florián
Mgr. Ondřej Kratochvíl
Jiří Holan Dis.
Jaroslav Benda

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Od školního roku 2016 / 2017 se nám značně pozměnil učitelský sbor v Základní škole
ředitel školy:
zástupce ředitele:
výchovný poradce:
koordinátor EVVO:
vedoucí vychovatelka:
učitelský sbor:

Mgr. Vladimír Srb
Ivana Vlasáková
Mgr. Michaela Martínková
Mgr. Radka Pohanová
Dana Dvořáková
Mgr. Martina Hlaváčková
Mgr. Olga Křižanová
Mgr. Veronika Vítková
Mgr. Dagmar Pohanová
Mgr. Monika Vlková
Mgr. Marcela Šimanová
Mgr. Stanislav Pohan
Mgr. Barbora Chaloupková
Lenka Vrátilová

asistentka pedagoga:

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Dokonce i školka doznala menších změn. Aktuálně se o naše nejmenší stará:
ředitelka:
učitelky:

Marta Somrová
Monika Vašková
Naďa Maštalířová
Marcela Koutková
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SPORTOVNÍ HALA

Sportovní hala byla vystavěna v roce
1978 a po tolika letech si už opravdu
zasloužila nemalou modernizaci. Velká část
byla hrazena z dotací EU a tak díky
technologiím, zateplení, izolacím, novým
oknům a v neposlední řadě i modernímu
povrchu podlahy se nyní můžeme pyšnit
jednou z nejlepších sportovních hal na
okrese. Správcem haly i nadále zůstává
František Kudláček.

SILNICE SMĚREM NA ROHOZNOU

Dalším nemalým zásahem do dění v našem okolí byla bezesporu oprava silnice směrem na
Rohoznou. Trvalo to od května do září 2015, ale kromě nového povrchu silnice došlo také k výměně
šoupat a kanalizačních přípojek, kompletní výstavby dvou mostů, zapojení moderního LED osvětlení a
to i v části směrem na H. Cerekev a také instalaci bezdrátového rozhlasu.
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POVODNĚ 2016
Určitě jste zaznamenali i 28. květen 2016, kdy „trochu“ pršelo. Lihovarský rybník takovou
dávku vody nestíhal pobrat a tak se hladina potoka vylila z koryta a přilehlá stavení okusila sílu vody,
bláta a vymleté suti. Hasiči měli plné ruce práce nejen v Rychnově, ale silně zasažený byl také Čejkov,
kde déšť doprovázely kroupy. Nejvíce a nejsilněji byly zasaženy Chaloupky, tam živel způsobil nevětší
škodu.

SDH NOVÝ RYCHOV
Sbor dobrovolných hasičů u nás aktivně působí už dlouhá léta. V posledních letech si jeho
členové vylepšili hasičárnu užitečným přístřeškem, který slouží k uschování požárního vybavení a při
společenských akcích (Den dětí, Pálení čarodějnic, atd.. ) je využíván jako základna k občerstvení pro
účastníky. Hasičská zbrojnice také dostala nové označení důstojné pro Městys.
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DVŮR POD ÚŘADEM MĚSTYSE a PARKOVIŠTĚ
Dvůr u Úřadu s parkovištěm prošel nemalou renovací. Dříve byl využíván pro umístění
kontejnerů, a nepůsobil zrovna reprezentativně. Mimo jiné byla provedena sanace okolních stěn,
jejich výmalba a bylo nutné zřídit i nový odpadní kanál. Prostor se tím opticky zvětšil, ale hlavně teď
působí uklizeně a může být využíván pro parkování několika vozidel. Kontejnery byly přesunuty do
dolní části náměstí pod kostel. Další místa pro parkování, včetně míst pro invalidy, jsou vytvořena za
čekárnou vedle fary. Horní části parkoviště dominuje kamenem obložená studna, zdobená
uměleckým kováním místního řemeslníka.

ČEJKOV

V Čejkově byla dokončena rekonstrukce
kulturního domu. Po ukončení provozu prodejny
Jednota, nebyla budova využívána. Nyní mají
obyvatelé místní části Čejkov vhodné místo, kde
pořádat kulturní akce, rodinné oslavy apod.
Silnice z Čejkova na Lešov je ve vlastnictví Městyse.
Byla provedena částečná obnova jejího povrchu.

SÁZAVA
V Sázavě byla pokácena lípa, která svými kořeny zasahovala do silnice a narušovala její pevnost.
Zároveň vzhledem ke stáří tohoto stromu hrozilo riziko, že by při silnějším větru mohlo dojít
k poškození majetku v jejím okolí nebo dokonce zranění osob. Na koupališti byla provedena oprava a
zpevnění hráze. Údržbou prošla i místní autobusová zastávka.

(4)

② - Základní škola
Základní školu navštěvuje v letošním
školním roce 133 žáků. Již 5. dubna 2017 se mezi
13 až 15 hodinou koná Zápis budoucích
prvňáčků pro školní rok 2017/2018.
Od školního roku 1998/1999 probíhá na
škole celoroční soutěž Talent školy. Žáci získávají
za účast ve vědomostních a sportovních
soutěžích, olympiádách a uměleckých soutěžích
(recitace, zpěv, Vv) body, na konci školního roku
třídní učitelé soutěž vyhodnotí a je vyhlášen
roční Talent školy. Městys věnuje žákům na
prvních pěti místech věcné odměny.
DDM Pelhřimov vyhlásilo soutěž SNĚHOVÝ VÝTVOR. Vítězem se stal kolektiv tvůrců z 9. tř. ZŠ
NR za dílo HRAD S HRADBAMI. ZŠ N. Rychnov je zapojena do projektu „Kraje pro bezpečný internet“
a kreativní soutěže „ICT nás neděsí aneb bezpečně v kyberprostoru“. Díky němu měly žákyně 8. třídy
možnost se 27. 1. 2017 setkat s paní ministryní školství Kateřinou Valachovou a panem hejtmanem
Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem. Ti totiž předávali ceny výhercům v Jihlavě na krajském úřadě. Nela
Pejcharová, Ivana Vlasáková, Tereza Nováková a Sara Szczyrbová získaly krásné druhé místo.
31. března 2017 se uskutečnil doprovodný program NOC S ANDERSENEM. Děti byly
rozděleny do 4 skupin - Lupínci, Bobíci, Myšpulíni a Fifinky. Účastníky čekalo nejdříve ve škole
dobrodružství v podobě čtení pohádek, soutěží, her a překvapení spojené s pohádkovým
občerstvením a po setmění se přesunuli na školní hřiště, kde hledali poklad. Dle reakcí se to všem
moc líbilo a už se těší na příští rok.
Přes prázdniny v roce 2016 probíhaly ve škole práce na rozvodech vody a Městys zakoupil pro
školní jídelnu nový konvektomat. Škola nakoupila nové interaktivní tabule pro výuku a také nechala
zřídit nové vstupní schody u hlavního vchodu.

③ - Mateřská škola
Mateřská škola je rozdělena na třídu Sluníček (předškoláci) a třídu Hvězdiček (nejmenší). Do
třídy Sluníček chodí na návštěvu žáci 8. třídy, patroni budoucích prvňáčků. Ty jim pak budou od září
pomáhat zvládat každodenní starosti a radosti spojené se školní docházkou. Školku navštěvují
skupiny s divadelním představením. Naposledy jim zahrálo divadlo Emillion pohádku „Jak šlo tele do
světa“. 21. Března se děti rozloučily s paní Zimou –
vynášely Morénu a přinesly si do školky první
pozdravy jara. V dubnu děti čeká výlet do
pelhřimovského divadla na představení „Zvířátka a
loupežníci“. Těšit se mohou také na návštěvu jihlavské
ZOO. Samozřejmě mají celé dny možnost si hrát,
malovat a vytvářet. Již tradičně připravují spolu
s učitelkami vystoupení pro maminky. V plánu Městyse
je výstavba nové Mateřské školy. Budeme doufat, že
podaří vše dotáhnout do úspěšného konce.
Zdroj: webové stránky ZŠ
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④ - Sport

Fotbal :
trenér:
„A“ mužstvo:
„B“ mužstvo:
dorost:
mladší přípravka:

Parkan Martin
Chalupa Dušan
Nepraš Jiří st.
Chalupa Dušan

vedoucí družstva:
Nepraš Jiří st.
Březina Vratislav
Chalupa Dušan

„A“ mužstvo: OKRESNÍ PŘEBOR – II. třída „Poutník liga“
kolo Datum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Neděle 7.8.2016
Sobota 13.8.2016
Sobota 20.8.2016
Neděle 28.8.2016
Sobota 3.9.2016
Neděle 11.9.2016
Sobota 17.9.2016
Sobota 24.9.2016
Sobota 1.10.2016
Sobota 8.10.2016
Neděle 16.10.2016
Sobota 22.10.2016
Sobota 29.10.2016
Středa 28.9.2016
Sobota 1.4.2017
Neděle 9.4.2017
Sobota 15.4.2017
Sobota 22.4.2017
Neděle 30.4.2017
Sobota 6.5.2017
Sobota 13.5.2017
Sobota 20.5.2017
Sobota 27.5.2017
Sobota 3.6.2017
Neděle 11.6.2017
Sobota 17.6.2017

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

Domácí

Hosté

Nový Rychnov „A“
Nový Rychnov „A“
Ústrašín
Nový Rychnov „A“
Budíkov
Nový Rychnov „A“
Jiřice „A“
Nový Rychnov „A“
Plačkov „A“
Nový Rychnov „A“
Maraton PE
Nový Rychnov „A“
Čejov
Božejov
Kamenice „B“
Nový Rychnov „A“
Pacov „A“
Nový Rychnov „A“
Žirovnice „B
Nový Rychnov „A“
Obrataň „A“
Nový Rychnov „A“
Žirov
Nový Rychnov „A“
Červená Řečice
Nový Rychnov „A“

Božejov
Kamenice „B“
Nový Rychnov „A“
Pacov „B“
Nový Rychnov „A“
Žirovnice
Nový Rychnov „A“
Obrataň
Nový Rychnov „A“
Žirov „A“
Nový Rychnov „A“
Červená Řečice
Nový Rychnov „A“
Nový Rychnov „A“
Nový Rychnov „A“
Ústrašín
Nový Rychnov „A“
Budíkov
Nový Rychnov „A“
Jiřice „A“
Nový Rychnov „A“
Plačkov „A“
Nový Rychnov „A“
Maraton PE
Nový Rychnov „A“
Čejov
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diváci

výsledek

30
50
100
80
60
83
100
60
80
40
95
50
50
100

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

Volejbal:

Série A – OP Jihlavska-volejbal
SEZÓNA 2016/2017

POS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

•
↑
↓
↑
↑
↓
↓
•
•

TÝM

Z

W

T

L

SETS

BALLPOINTS

B

PaletPro
Torpédo V1
Bedřichov
Dobronín
Nový Rychnov
Motorpal
Nová Říše
Boca Juniors
Torpédo V2

6
7
7
6
6
6
8
7
7

6
6
5
4
3
3
2
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
2
2
3
3
6
6
7

18:5
19:8
19:9
13:9
13:9
10:10
9:18
3:20
5:21

532:432
637:572
625:597
507:469
413:389
447:461
559:610
436:556
470:540

10
10
10
6
7
6
5
0
1

Zápas
1.9.2016 17:00 Hala Nový Rychnov
8.9.2016 17:00 Kurty SK Jihlava
22.9.2016 Hala Nový Rychnov
29.9.2016 Kurty SK Jihlava
6.10.2016 Hala Nový Rychnov
13.10.2016 Kurty SK Jihlava
20.10.2016 Hala Nový Rychnov
27.10.2016

skóre
Nový Rychnov – Boca Juniors
Bedřichov – Nový Rychnov
Nový Rychnov – PaletPro
Torpédo V1 – Nový Rychnov
Nový Rychnov – Dobronín
Torpédo V2 – Nový Rychnov
Nový Rychnov – Nová Říše
Motorpal – Nový Rychnov

3 - 0 (25:15, 25:12, 25:20)
-:- ()
1 - 3 (16:25, 22:25, 25:10, 20:25)
3 - 1 (21:25, 25:17, 31:29, 25:18)
2 - 3 (25:20, 15:25, 15:25, 25:21, 11:15)
0 - 3 ()
3 - 0 (25:19, 25:16, 25:14)
-:- ()

Členové volejbalového týmu usilují o vytvoření
pískového hřiště na plážový volejbal. Jako ideální
místo pro nový „beach“ se jeví zadní část antuky u
fotbalového hřiště, která byla dříve využívána pro
tenisový kurt. V posledních letech je ale bez
využití a bez údržby.

ROZVRH HODIN SPORTOVNÍ HALY
pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

sobota

13:30 - 15:00

neděle
fotbal muži

15:00 - 15:30

aerobic děti

fotbal děti

15:30 - 16:00

aerobic děti

fotbal děti

fotbal st. žáci

16:00 - 16:30

aerobic děti

fotbal

fotbal děti

fotbal st. žáci

16:30 - 17:00

aerobic děti

přípravka

17:00 - 17:30

street dance

17:30 - 18:00
18:00 - 18:30

fotbal

stolní tenis

fotbal děti

přípravka

stolní tenis

fotbal

fotbal děti

fotbal

stolní tenis

volejbal ženy

dorost

aerobic

volejbal ženy

dorost

stolní tenis

aerobic

volejbal ženy

fotbal muži

aerobic

volejbal ženy

volejbal muži

stolní tenis

aerobic

18:30 - 19:00

volejbal ženy

fotbal muži

stolní tenis

volejbal ženy

volejbal muži

stolní tenis

zumba

19:00 - 19:30

volejbal muži zumba

cvičení ženy

zumba

volejbal muži

stolní tenis

zumba

19:30 - 20:00

volejbal muži zumba

stolní tenis

zumba

volejbal muži

stolní tenis

zumba

20:00 - 20:30

volejbal muži jóga

stolní tenis

volejbal muži

stolní tenis

20:30 - 21:00

volejbal muži

stolní tenis
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Stolní tenis 2016 – 2017 – konečné tabulky
Okresní přebor II.třídy
1.TJ Jiskra Humpolec F
2.STS Pacov A
3.SK Olešná A
4.SK Rodinov B
5.SK Tenis Polesí C
6.TJ Chmelná C
7.TJ Spartak Pelhřimov E
8.TJ Slavoj Pacov C
9.SK Kamenice nad Lipou C
10.TJ Start Nový Rychnov A
11.TJ Jiskra Humpolec G
12.SK Jiřice A

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

18
16
16
13
9
10
8
8
7
4
3
2

3
2
2
1
4
0
5
4
3
5
3
4

1
4
4
8
9
12
9
10
12
13
16
16

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

277:119
245:151
220:176
222:174
182:214
192:204
195:201
183:213
189:207
171:225
147:249
153:243

79
72
72
62
53
52
51
50
46
39
34
32

3
1
4
2
2
3
6
2
1
3
2
1

3
6
5
8
8
9
8
11
12
11
16
20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

260:136
206:190
229:167
225:171
226:170
190:206
201:195
182:214
195:201
193:203
154:242
115:281

73
68
65
60
60
55
52
51
50
49
36
26

Okresní přebor III.třídy
1.TJ Jiskra Humpolec H
2.TJ Sokol Božejov A
3.SKST Vlásenice A
4.SKST Putimov A
5.SK Kamenice nad Lipou D
6.TJ Spartak Pelhřimov F
7.TJ Slavoj Pacov D
8.TJ Start Nový Rychnov B
9.SK Jiřice B
10.SK Rodinov C
11.TJ Jiskra Humpolec I
12.TJ Pelhřimov-Osvobození

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

16
15
13
12
12
10
8
9
9
8
4
1

Okresní přebor IV.třídy
1.SKST Vlásenice B
2.SK Kamenice nad Lipou E
3.TJ Slavoj Pacov E
4.TJ Spartak Pelhřimov G
5.SK Olešná B
6.TJ Jiskra Humpolec J
7.SK Kamenice nad Lipou F
8.Sokol Častrov A
9.TJ Start Nový Rychnov C
10.SK Jiřice C
11.SKST Putimov B

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
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18
17
14
13
12
8
7
5
3
3
2

0
1
0
1
3
3
1
2
3
2
0

2
2
6
6
5
9
12
13
14
15
18

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

259:101
232:128
201:159
211:149
229:131
176:184
154:206
127:233
138:222
132:228
121:239

74
72
62
60
59
47
42
37
32
31
26

⑤ - Obecní restaurace
Obecní restauraci U Radnice má v nájmu od září 2015 pan Straka. Bohužel vzhledem
k opakovaným stížnostem ze strany občanů a nedodržování smluvních podmínek mu byla ukončena
nájemní smlouva. Dle rozhodnutí zastupitelstva
byla
tato smlouva ukončena k 31. 12.2016
s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemce by měl do
té doby dostát svým finančním závazkům vůči
Městysu a vyklidit pronajímané prostory. Po
inventarizaci a údržbových pracích bude objekt opět
nabídnut k pronájmu, což by mělo být od 1. května
2017. Nový zájemce o pronájem musí projevit
písemný zájem a předložit podnikatelský záměr
s provozem kuchyně. Budeme věřit, že se brzy najde
někdo zodpovědný, kdo se ujme provozování
Obecní restaurace tak, aby splňoval místní
gastronomické požadavky a umožňoval konání
společenských akcí.

⑥ - Knihovny
Už nějakou dobu se o provoz třech místních knihoven starají: v N. Rychnově pí. Římalová,
v Čejkově pí. Floriánová a v Sázavě pí. Křížková. Výpůjční doba v Rychnově je každé úterý od 16:00 do
18:00 hod. Rychnovská knihovna je v budově zámku v prvním patře. V Sázavě je knihovna v bývalé
škole a v Čejkově v kulturním domě. Kromě široké nabídky knih všech žánrů jsou k dispozici také
různé časopisy nebo komiksy pro děti. Návštěvníci knihovny mohou zcela zdarma využít tamního
počítače a připojení k internetu. Městys finančně přispívá značnou měrou na nákup nových knih.
Úzce také spolupracujeme s městskou knihovnou Pelhřimov, odkud je možné si požadované tituly
objednat. Pro všechny čtenáře je registrace a členství zdarma. Je registrováno 110 čtenářů, a proto i
vy odložte na chvíli dotykové displeje tabletů nebo mobilních telefonů a využijte příležitost vychutnat
si pocit, kdy držíte v ruce tištěnou knihu. Všichni jsou vítáni.

⑦ - SPOZ, oznámení, upozornění
Při posledním sčítání obyvatel bylo v Novém
Rychnově evidováno 1022 obyvatel. Za poslední 2 roky
nás opustilo několik příjemných, milých a bohužel i
mladých spoluobčanů, kteří významně zasahovali do dění
Městyse. Určitě nemusím všechny jednotlivě zmiňovat,
každý má v paměti ty své. Na druhou stranu se zase
narodilo několik dětí, co nám ty počty vylepšily.
Díky Janě Kloudové a Ivě Reichové se opět dal
dohromady Sbor Pro Občanské Záležitosti a na data
25.3., 1.4., 8.4., 15.4.2017
je naplánováno vítání
občánků.
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Od hřbitova byl přesunut velkokapacitní kontejner, který byl prioritně určen na odpad ze
hřbitova, ale bohužel byl ve větší míře zneužíván na vyvážení plastových nárazníků z vozidel, nábytku
apod. a to nejen občany z Rychnova, ale byly zaznamenány případy, kdy zde vyvážely odpad i občané
z okolních vesnic. Nově je tedy tento velký kontejner umístěn v prostoru „Koubkovny“ a smějí ho
využívat pouze občané Městyse a spádových obcí. Zároveň je přivážený odpad kontrolován a tříděn.
Dovézt sem můžete vše kromě stavební sutě a nebezpečného odpadu. Do budoucna je plánováno
zde zřídit sběrné místo. Projekt je již rozpracován. U hřbitova byly nově umístěny 2 menší černé
kontejnery na hřbitovní odpad.

Ač byla letošní zima silná a sněhu napadlo dost, i přesto je stále nedostatek vody. Žádáme
proto všechny občany o dodržování úsporného režimu při spotřebě pitné vody z vodovodního řádu.
To znamená: nezalévat zahrádky a trávníky, nenapouštět bazény a nemýt automobily pitnou vodou.
Děkujeme všem zodpovědným. V Řeženčicích platilo dlouhou dobu omezení ohledně pitné vody kvůli
zvýšenému obsahu bakterií. Po posledním měření bylo možné toto omezení zrušit a voda
v Řežencicích je od 20.3.2017 opět pitná. Problémy s pitnou vodou Městys vnímá a řeší. Zůstává to
prioritou č. 1.
Během „Tříkrálové sbírky 2017“ přispěli občané Nového Rychnova pro Oblastní charitu
Pelhřimov částkou 14.326,- Kč. Děkujeme.
MUDr. Kateřina Maděryčová oznamuje plánovanou nepřítomnost ve své ordinaci kvůli
plánované účasti na odborných seminářích. A to ve dnech: 7.4.2017 a 12.5.2017.
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⑧ - Sbor dobrovolných hasičů
Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů Nový Rychnov
Na úvod si dovolím trochu teorie. Jednotkou sboru dobrovolných hasičů se rozumí
organizovaný útvar zřízený ve smyslu § 65, § 66, § 67, § 68 a § 69 zákona č. 133/1985 Sb. s vnitřní
hierarchií a dělbou práce tvořený hasiči, požární technikou (automobily) a věcnými prostředky
(výbava hasičů, nástroje, agregáty, apod.) pod vedením velitele jednotky.
Výkon služby v naší jednotce vykonává dobrovolně 25 členů Sboru dobrovolných hasičů Nový
Rychnov. Zřízení jednotek a zabezpečení jejich připravenosti k zásahu (akceschopnosti) dle § 29
zákona č. 133/1985 Sb. je z organizačního, materiálního i finančního hlediska v samostatné
působnosti obcí, které je zřizují k hašení požárů a provádění záchranných prací při živelních
pohromách a jiných mimořádných událostech a plnění dalších úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva
(evakuace, varování, nouzové přežití obyvatelstva apod.). Celorepublikově vzato, potřeba jednotek
SDH obcí se významnou měrou ukazuje v posledních letech zejména při živelních pohromách
(povodně, větrné smrště apod.), kdy jsou zpravidla jedinými subjekty v obci, které poskytují pomoc
při plnění úkolů při mimořádných událostech včetně základní pomoci obyvatelstvu.
Jednotka SDH Nový Rychnov zasahovala v roce 2016 celkem u 67 událostí a 6 asistencí, což je nejvíce
zásahů za jeden rok v historii jednotky.
Na počtu zásahů se velkou měrou podílela blesková povodeň, která se prohnala Novým
Rychnovem, Chaloupkami a Vyskytnou v podvečer 28. května. V tento den jsme měli okrskovou
soutěž v Čejkově, která pak skokově přešla v zásahovou činnost. Zasahovali jsme v uvedených
lokalitách celkem 25 krát. V Novém Rychnově zasahovaly jednotky Nový Rychnov, Řeženčice, Sázava
a Rohozná. Bylo provedeno zejména pročišťování propustků na potoce, čerpání sklepů a studní a
odstraňování bahna z vozovek. Následně proběhl rozvoz dezinfekčních přípravků a 10 kusů vysoušečů
ze státních hmotných rezerv.
Další velkou skupinou zásahů bylo odstranění obtížného hmyzu, na který je naše jednotka
předurčena, proškolena a vybavena speciálním postřikovačem, chemickými přípravky a motorovým
vysavačem na hmyz Stihl. Těchto událostí bylo 25.

Dále jsme 8 krát čerpali vodu nebo proplachovali kanalizaci. Spadlý strom jsme odstraňovali 5
krát. Jeden technický zásah byl na vytažení vozidla na vozovku a jeden na pátrání po pohřešované
osobě. Požáry, u kterých jsme zasahovali, byly pouze dva. První hned 5. ledna v Boršově, zde hořely
saze v komíně, zasahovaly 4 jednotky, škoda zde nevznikla. Druhý požár byl 6. listopadu v Horní
Cerekvi, kde hořel sklad firmy IBK Trade, zasahovalo zde 8 jednotek, škoda byla stanovena na 100
milionů Kč. Za účast při tomto zásahu jsme obdrželi poděkování od ředitele HZS Kraje Vysočina ÚO
Pelhřimov.
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V roce 2017 jsme zasahovali u 3 událostí. 4. ledna jsme během kalamitního stavu na silnici
I/38 u Dlouhé Brtnice, spolu s jednotkami z Jihlavy a Třeště, prováděli vyprošťování kamionů a
autobusů. Zde ještě uvedu, že u zásahů mimo katastr Nového Rychnova jsou propláceny
spotřebované pohonné hmoty. 22. ledna jsme vytahovali zapadlé vozidlo na Křemešníku. 23. března
po půlnoci jsme vyjeli k požáru hospodářské usedlosti v Čejkově spolu s jednotkami
z Pelhřimova, Hojkova, Čejkova a Horní Cerekve. V době příjezdu na místo události byla neobývaná
hospodářská usedlost v plamenech. Na likvidaci požáru bylo nasazeno několik vodních proudů.
Dohašovací a likvidační práce probíhaly až do ranních hodin. Při požáru ani samotném zásahu se
nikdo nezranil. Majetková škoda vzniklá požárem byla předběžně vyčíslena na částku 2,5 milionu Kč.
Na konci roku 2015 dosloužila naše přenosná motorová stříkačka PS12, v pořadí již několikátá oprava
by se již nevyplatila, proto nám zastupitelstvo uvolnilo peníze na nákup nového stroje, který byl
dodán v říjnu 2016.
V lednu 2016 neprošla technickou prohlídkou Avie DA12, oprava, tak aby prošla STK, by zde
byla nerentabilní, proto byla dána mimo provoz. Hned v lednu jsme zažádali o dotaci na dopravní
automobil, kterou jsme však na rok 2016 nedostali. Podali jsme tedy v dubnu novou žádost a zde
jsme již byli úspěšní a máme tuto dotaci na nákup dopravního automobilu v roce 2017 přidělenou. Na
vozidlo přispěje částkou 450 tisíc Kč ministerstvo vnitra, 300 tisíc Kč přidá Kraj Vysočina, zbylou část
by měl uhradit Městys Nový Rychnov.
V lednu 2016 se objevila nová
Evropská dotace na cisternu pro
velkoobjemové hašení, o kterou jsme v
březnu zažádali, přesněji řečeno, jsme
od ledna do března sestavovali ve
spolupráci se specializovanou firmou
všechny podklady pro podání žádosti.
Všechny podmínky pro přidělení jsme
splnili, proto nám byla dotace v srpnu
schválena. V dubnu 2017 by měl být
znám vítěz výběrové řízení na
zhotovitele vozidla, které by mělo být dodáno koncem roku 2017. Bude se jednat o cisternu na 3
nápravovém podvozku s kabinou pro 6 hasičů a nádrží na 8.000 až 9.100 litrů vody a s plnou výbavou
dle vyhlášky 53/2010. Hodnota cisterny se reálně pohybuje kolem 8 milionů Kč, přičemž náklady pro
městys budou 10% tedy asi 800 tisíc Kč. Nová cisterna nahradí vozidlo Š706 RTHP vyráběné od
padesátých let 20. století.
Snažíme se také získat peníze na další potřebné vybavení jednotky, jako například na elektrické
kalové čerpadlo a elektrocentrálu, na což máme připravenou žádost o příspěvek z nadace.
Členové jednotky se také v březnu 2016 zúčastnili celostátní akce „Hasiči čtou dětem“,
navštívili jsme mateřskou školu v Novém Rychnově, kde jsme dětem nejen četli, ale i ukázali vybavení
hasiče a povídali si o nebezpečích při vzniku požáru.

Ing. Milan Vopálenský
velitel jednotky
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⑨ - Podporujme místní podnikatele
Ač se někomu může zdát, že se u nás nic neděje, tak věřte, že tu máme spoustu šikovných
lidí, kteří svou činností nejen pomáhají ostatním občanům, ale také nemalou měrou přispívají k
lepšímu a modernějšímu vzhledu celého Městyse. Jen namátkou mi dovolte zmínit pokrývačskou
firmu Pavel Novák, díky kterému má náš kostel Nanebevzetí Panny Marie novou střechu. Nemalou

měrou přispěl i klempíř Petr Roubal. Dále tu máme již zmiňovaný ozdobný kovaný kryt kamenné
studny vedle fary, který ručně vyrobil umělecký kovář Josef Tichý. U Romana Popka si může chovatel
ovcí objednat jejich stříhání a mimo jiné si u něj můžete zakoupit i kvalitní včelí med. Děti ze školky se
velice rády chodí dívat na malá mláďátka ve výběhu, který má nad Rychnovem. Dlouhá léta tu
provozuje autobusovou dopravu Jaromír Herna. Každé ráno sváží děti z přilehlých částí Městyse do
školy a odpoledne je rozváží až do Rohozné nebo Chrástova. V Sázavě paní Alena Havlíková rozšířila
svůj „Hostinec u Zmátlů“ a je zde možnost ubytování. Pravidelně vaří kvalitní domácí kuchyni a na
výběr je několik druhů obědů pro místní i projíždějící hosty. V Chaloupkách nabízí ubytování
v malebné „Chalupě pod lesem“ Jaroslava Blažková.
Aktuálně je zvýhodněné ubytování na květnové
svátky nebo na Velikonoce. V Šancích provozuje
Rodinnou farmu „Šance mléka“ Veronika Krejzlíková.
Máte možnost si zde koupit nejen kvalitní čerstvý
ovčí nebo kozí sýr, ale také jogurty, brynzu, sýrové
nitě a teď nově také dlouhozrající sýrové speciality.
Pokud se vám něco porouchá na elektroinstalaci
vašeho vozidla nebo budete potřebovat přezout
pneumatiky, či zakoupit něco z průmyslového zboží, velice rád se o Vás postará Václav Vítek. Ve
stejné budově jako on sídlí i firma Lenky Kubů „Mamba“, která šila např. obleky pro národní
olympijský team v Riu 2016. Dále tu máme drogerii a stáčírnu saponátů Pavlíny Roubalové, kde
seženete i drobné dárečky nebo např. barvy a laky. Hned vedle má své kadeřnictví Míša Štěpánová,
kam se sjíždějí zákaznice z dalekého okolí.
V papírnictví u Heleny Vítkové si můžete koupit
nejen noviny a časopisy, ale také školní
pomůcky nebo dárky a hračky pro své děti.
Máme tu i spoustu řemeslníků od tesařů a
truhlářů přes zedníky a stavitele až po topenáře
nebo hodinové manžely. Dále lesní hospodáře
nebo chovatele ryb. Není v mých silách si
vzpomenout na všechny a určitě jsem na
spoustu podnikavých občanů zapomněla, ale
aspoň si nechám zase něco do příštího vydání.
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⑩ - Co nás v nejbližší době čeká
Na konec dubna se připravuje tradiční „pálení čarodějnic“ u hasičárny, které bude jako vždy
spojené s doprovodným programem pro děti.
Jaro už pomalu klepe na dveře a než se
nadějeme, budou tu Velikonoce. Někteří
zodpovědní už to nevydrželi a začali s jarním
úklidem kolem svých domů. Brzy se k nim
určitě přidají i ostatní a Městys se tak snadno
vymaní z té vrstvy štěrku, prachu a zimního
nepořádku, aby byla radost se ve slunných
jarních dnech projít nejen kolem hráze
Městského rybníka nebo Jírova statku, ale i po
ostatních částech Městyse.
Původně byla na letošní léto plánovaná
oprava části silnice kolem lihovaru směrem na
Horní Cerekev, ale Kraj rekonstrukci odložil.
Budou prováděny akce k vyčištění
přívodních pramenů pitné vody, případně
vytvořeny nové hlubinné vrty, aby se
neopakovaly problémy s vodou z předchozích
let. Celá věc je ale komplikována tím, že vhodná
místa, kde by se vrty mohly realizovat, nejsou na
pozemcích Městyse, ale soukromých vlastníků.
Bude se řešit možnost odkupu pozemků nebo
jejich pronájem.
Bylo nutné nechat vypracovat nový projekt na výstavbu Mateřské školy, protože stará
budova už nevyhovuje současným standardům. Sice byla z předchozích let naspořena značně velká
částka, která byla určena speciálně na tuto stavbu, ale i tak, vzhledem k finanční náročnosti, se
vyčkává, až bude vypsán vhodný dotační titul.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří mi pomáhali při realizaci tohoto vydání:
Iva Reichová, Ing. Milan Vopálenský, Milan Reich, Hana Římalová, Mgr. Martina Hlaváčková, Jan
Malát, Mgr. Vladimír Srb, Ivana Vlasáková, Petr Herna.

Čtenářům děkuji za připomínky a náměty, které je možné zasílat na emailovou adresu:

poutniknovyrychnov@seznam.cz

S přátelským pozdravem
Jitka Hernová
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