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JARO
Na jaře, když kvete sad,
na světě je každý rád.
Stejně letos jako loni,
kvete jabloň za jabloní.
Vítr velmi třese stromem,
všichni schovejme se honem.
Venku voní jarní kvítí,
všechny barvy krásně svítí.
Pampelišek plný sad,
včely opylují všechny snad.
Na jaře, když kvete sad,
na světě je každý rád.*

Konečně tolik očekávané jaro! Sluníčko svítí, stromy se začínají zelenat a pohled na svět je
o poznání veselejší. Letošní Velikonoce sice proběhly na přelomu března a dubna, ale tak vydatnou
sněhovou nadílku nikdo nečekal. Koledníci se za pomlázkou museli vydat v čepicích, s šálou kolem
krku a k mnohým domům se brodili sněhem. Hodně netypické byly letošní svátky jara.
Nyní už se však příroda probouzí, tráva se zelená, ptáci zpívají a i včely konečně vylétly
z úlů. Den se prodlužuje, počasí láká k procházkám, sportu a i zahrádkáři se těší na práci na
zahradě. Užívejme si tedy příjemného jara a teplých slunečních paprsků.
V jarním Poutníku se dočtete o novinkách na radnici, seznámíte se s novou předsedkyní TJ
Start, společně nahlédneme do školy i školky, vyjedeme na zásahy s místními hasiči a společně se
sportovci si prohlédneme výsledkové tabulky.
Krásné jarní dny vám všem přeje
Eva Frajová

Samozřejmostí je poděkování za pomoc při vzniku Poutníka panu Pavlu Martínkovi, Janu
Malátovi, Ivě Reichové, Mgr. Růženě Matějů, Nadě Maštalířové, Miluši Roubalové, Ing. Milanu
Vopálenskému, Václavu Blažkovi, Milanu Reichovi a dětem z MŠ a ZŠ.
* Básnička - jaro. [online]. [cit. 29. 3. 2012] Dostupné z: <http://www.fazole.cz/platek/art.asp?clanek=9522>.
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Vážení spoluobčané,
rád bych tentokrát svůj příspěvek začal slovy – skončila zima, konečně, můžeme odložit
bundy a kabáty a nechat se vyhřívat sluníčkem. Bohužel, tolik očekávané a potřebné sluníčko jsme
v minulých týdnech snad ani nezahlédli, zato sněhových vloček už máme všichni plné zuby.
Nedostatek sluníčka se podepisuje nejen na naší únavě, ale hlavně i na psychice.
Samozřejmě počasí brzdilo i naplánované práce. V loňském roce jsme již touto dobou
uklízeli obce a pouštěli se do potřebných oprav. Pevně však věřím, že čas, který jsme díky počasí
ztratili, doženeme a práce, které máme na letošek naplánované, stihneme.
Určitě vás zajímá, co se na obci událo od posledního vydání Poutníka a co připravujeme na
letošní rok. Pomalu, ale jistě se rozbíhá druhé kolo boje za zachování kamenných pošt na malých
obcích. Můj postoj se nikterak nezměnil a učiním vše, co bude v mých silách, aby byla v Novém
Rychnově kamenná pošta zachována tak, jak ji známe doposud. Záleží však i na vás, občanech, jak
často a v jakém rozsahu kamennou poštu v Novém Rychnově budete využívat.
Na letošní rok jsme měli naplánovanou jednu velkou akci, která se týká sportovní haly. Tato
akce spočívá v zateplení pláště budovy, výměny oken, zateplení střechy a výměny zdroje vytápění.
Na tuto akci máme přislíbenou dotaci z fondu životního prostředí. Od loňského roku máme již
vyřízenou akceptaci žádosti a přidělené registrační číslo. V současné době však netrpělivě čekáme
na výsledek schvalovacího procesu a na samotné rozhodnutí o výši přidělené dotace. Vzhledem
k neustále narůstající administrativě spojené s dotacemi, a to hlavně těmi evropskými se ale
obávám, že celou připravovanou akci budeme muset odložit na příští rok.
Na konci loňského roku se začalo nahlas uvažovat o nutnosti výstavby nové mateřské
školky. Shodou okolností byl vypsán i dotační titul, o který jsme se pokusili požádat, ale bohužel
jsme neuspěli. S neúspěchem jsme však nesložili zbraně a i nadále se snažíme hledat dotace, a to
jak po vlastní linii, tak i oslovením různých firem a představitelů našeho státu. Psát o důvodech
zachování školky v našem městysi a o současných problémech spojených se samotnou budovou
vydá na samotný článek stejně tak, jako neustále se zvyšující nároky ze strany kontrolních orgánů.
Zastupitelstvo se několikrát sešlo na pracovní schůzce, kde se probíraly jednotlivé možnosti
výstavby nové mateřské školky. V okamžiku, kdy jsme vyřešili jednu otázku, objevily se dvě další.
Nakonec jsme se rozhodli, že nová školka bude stát na místě té původní, což je dle mého názoru
ideální místo, a to hned z několika důvodů – jedná se o ucelený areál, v blízkosti se nachází školní
jídelna, ze které se dováží strava, sportovní hala, školní hřiště a na samotnou školku navazuje hřiště
školkové, v dosahu jsou i veškeré inženýrské sítě. Nespornou výhodou je minimální provoz v okolí
školky. Navíc bychom asi těžko našli jiné využití této budovy. Ovšem vyskytl se další problém, a to
s dočasným umístěním dětí. Myšlenku vozit děti do okolních školek jsme zavrhli téměř okamžitě,
a to ze strachu, že bychom mohli o některé děti přijít, zejména z okolních obcí. Dále by se nám
neúměrně prodražilo dovážení dětí, neboť každé dítě dochází a odchází ze školky v jiný čas
a z tohoto důvodu by se autobus musel otočit několikrát za den. Museli jsme proto najít náhradní
prostory pro umístění dětí na nezbytně nutnou dobu. Jako nejlepší možnost se jevily prostory ve
škole. Ovšem i zde jsme museli vše prokonzultovat s dotčenými orgány, které za předpokladu
určitých úprav a na dobu nezbytně nutnou vyšly vstříc. Na základě tohoto rozhodnutí jsme začali
hledat vhodný typ školky. Vzhledem k rychlosti výstavby se přikláníme ke školce montovaného
typu, která by měla být postavena během tří až čtyř měsíců, přičemž by se v maximální míře
využily letní prázdniny. S tímto typem stavby však nemáme žádné zkušenosti, a proto v současné
době oslovuji firmy a společně s paní ředitelkou z mateřské školy navštěvujeme některé školky
tohoto typu, hovoříme se starosty a s ředitelkami, abychom měli představu nejen o stavbě jako
takové, ale i o provozu v nich.
Přeji vám všem už jen krásné a slunečné jarní počasí a dobrou náladu.
Pavel Martínek, starosta městyse
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Usnesení z XX. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 14. listopadu 2012
1. Zastupitelstvo městyse jmenovalo do funkce zástupce městyse v Pracovní skupině pro
dialog o hlubinném úložišti Ing. Vopálenského.
2. Zastupitelstvo městyse schválilo uzavření smlouvy o dílo se společností PROJEKT
CENTRUM NOVA s. r. o. Pelhřimov na projekční přípravu akce „Novostavba mateřské
školy v Novém Rychnově“ dle přílohy č. 1.
3. Zastupitelstvo městyse schválilo postoupení práv myslivosti, zřízení honiteb a založení
honebních společenstev následovně:
- zařazení pozemků ve vlastnictví městyse v katastrálním území Čejkov o celkové výměře
456 376 m2 do honebního společenství Chrástov, Čejkov a postoupit právo myslivosti panu
Františku Kolářovi z Čejkova.
- zařazení pozemků ve vlastnictví městyse v katastrálním území Řeženčice o celkové výměře
186 720 m2 do honebního společenství Chrástov, Čejkov a postoupit právo myslivosti paní
Marii Vaňkové z Horní Cerekve.
- zařazení pozemků ve vlastnictví městyse v katastrálním území Řeženčice o celkové výměře
538 258 m2 do honebního společenství Těšenov, Řeženčice a postoupit právo myslivosti
panu Romanu Bendovi z Horní Cerekve.
Podrobný rozpis pozemků je uveden v příloze č. 2.
4. Zastupitelstvo městyse schválilo záměr pronájmu stavby fotbalového hřiště v Novém
Rychnově s veškerým příslušenstvím, stavby hřiště na plážový volejbal v Novém Rychnově,
stavby kabin na fotbalovém hřišti v Novém Rychnově a pozemků p. č. 1358/59 KN, p. č.
1358/62 KN, p. č. st. 285, části p. č. 321/10 KN, všechny v katastrálním území Nový
Rychnov.
5. Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočtové opatření č. 10 v rozpočtu městyse na rok 2012
dle přílohy č. 3.

Usnesení z XXI. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 12. prosince 2012
1. Zastupitelstvo městyse schválilo prodloužení nájemních smluv na dobu do 30. 6. 2013
s těmito nájemci:
- Edr Jaroslav, byt č. 1L v Novém Rychnově č. p. 1
- Patkáňová Jiřina, byt č. 3L v Novém Rychnově č. p. 1
- Bláhová Karla, byt č. 5L v Novém Rychnově č. p. 1
- Kamarádová Gabriela, byt č. 6L v Novém Rychnově č. p. 1
- Novák Pavel, byt č. 6P v Novém Rychnově č. p. 1
- Rod Jaroslav, byt č. 1 v Novém Rychnově č. p. 160
- manželé Radek a Věra Podhorští, byt č. 2 v Novém Rychnově č. p. 170
- Pelikánová Kateřina, byt č. 4 v Novém Rychnově č. p. 170
- Moravcová Marie, byt č. 5 v Novém Rychnově č. p. 170
- manželé David a Kateřina Zikmundovi, byt č. 6 v Novém Rychnově č. p. 170
- manželé David a Stanislava Karpíškovi, byt č. 1 v Novém Rychnově č. p. 252
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- Miluše Šťásková, byt č. 2 v Novém Rychnově č. p. 252
2. Zastupitelstvo městyse schválilo prodloužení nájemních smluv na dobu do 31. 3. 2013
s těmito nájemci:
- manželé Josef a Šárka Melichovi, byt č. 2L v Novém Rychnově č. p. 1
- Piskurová Hana, byt č. 4L v Novém Rychnově č. p. 1
- Vandáková Jana, byt č. 7P v Novém Rychnově č. p. 1
- manželé Roman a Blanka Maydlovi, byt č. 8P v Novém Rychnově č. p. 1
- Dunková Jitka, byt č. 3 v Novém Rychnově č. p. 170
- manželé Jan a Drahomíra Nečadovi, byt č. 5P v Novém Rychnově č. p. 1
- Svobodová Markéta, byt č. 4 v Novém Rychnově č. p. 160
3. Zastupitelstvo městyse schválilo pronájem bytu č. 2P v Novém Rychnově č. p. 1 manželům
Jaroslavu a Lucii Novákovým od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013.
4. Zastupitelstvo městyse schválilo žádost paní Vrátné o souhlas s podnájmem nebytových
prostor v Novém Rychnově č. p. 160 paní Zikmundové za účelem provozování
kosmetických služeb. Podmínkou souhlasu je, že sjednané podnájemné nebude činit více jak
50 % ze sjednaného nájemného
5. Zastupitelstvo městyse schválilo uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor se
společností DUP-družstvo Pelhřimov dle přílohy č. 1 na pronájem plechové garáže na
pozemcích p. č. st. 18/1, p. č. st. 18/2 a p. č. st. 18/3, všechny v katastrálním území Nový
Rychnov. Nájemné činí 15 000,- Kč ročně bez DPH, smlouva je uzavřena na dobu
neurčitou.
6. Zastupitelstvo městyse odložilo pronájem stavby fotbalového hřiště v Novém Rychnově
s veškerým příslušenstvím, stavby hřiště na plážový volejbal v Novém Rychnově, stavby
kabin na fotbalovém hřišti v Novém Rychnově a pozemků p. č. 1358/59 KN, p. č. 1358/62
KN, p. č. st. 285, části p. č. 321/10 KN, všechny v katastrálním území Nový Rychnov.
7. Zastupitelstvo městyse schválilo záměr výpůjčky části pozemku p. č. 321/2 KN
v katastrálním území Nový Rychnov a části budovy mateřské školy v Novém Rychnově.
Výpůjčka bude sjednána bezúplatně na dobu neurčitou – viz návrh smlouvy v příloze č. 3.
8. Zastupitelstvo městyse schválilo nájemní smlouvu s panem Duškem dle přílohy č. 4 na
pronájem části pozemku p. č. 260/15 KN v katastrálním území Nový Rychnov. Nájemné
činí 6 000,- Kč ročně, smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
9. Zastupitelstvo městyse schválilo záměr prodeje části pozemku p. č. 341/1 v katastrálním
území Sázava pod Křemešníkem. Pověřilo starostu městyse zajištěním vypracování
geometrického plánu na oddělení předmětné části pozemku, kdy náklady na tento
geometrický plán ponese budoucí kupující tohoto pozemku.
10. Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočet městyse Nový Rychnov na rok 2013 dle přílohy č.
5 a pověřilo starostu k provádění rozpočtových opatření v souvislosti s:
- čerpáním rozpočtové rezervy ve výši 500 000,- Kč určené na opravy a údržbu majetku.
O čerpání této rezervy bude zastupitelstvo průběžně informováno.
- přijetím neinvestičních účelových dotací, příspěvků a darů od státních a soukromých
organizací. Pokud nebudou tyto účelově určeny, bude o použití těchto příjmů rozhodovat
zastupitelstvo.
- přeúčtováním jednotlivých schválených položek rozpočtu na jiné položky z důvodu nutnosti
změny účtování nebo z důvodu převodu položek v rámci stejné organizační jednotky
(rozpočtového paragrafu).
- zachycením rozpočtových položek nemajících vliv na celkové hospodaření městyse
(položky ovlivňující stejnou vahou příjmy a výdaje).
Dále zastupitelstvo pověřilo starostu městyse a finanční výbor provedením rozpočtového
opatření č. 13 v rozpočtu městyse na rok 2012.
11. Zastupitelstvo městyse schválilo vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o místních
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poplatcích dle přílohy č. 6.
12. Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočtové opatření č. 12 v rozpočtu městyse na rok 2012
dle přílohy č. 7.
13. Zastupitelstvo městyse odložilo projednání návrhu nájemní smlouvy od Zemědělského
družstva Dušejov na pronájem části pozemků p. č. 260/6 KN a p. č. 260/13 KN, oba
v katastrálním území Nový Rychnov.

Usnesení z XXII. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 16. ledna 2013
1. Zastupitelstvo městyse schválilo návrh inventarizačních komisí na vyřazení majetku městyse
dle přílohy č. 1.
2. Zastupitelstvo městyse zamítlo uzavření smlouvy o zpracování projektové žádosti č.
21/2012 s Regionální rozvojovou agenturou Vysočina, z. s. p. o. na zajištění komplexní
přípravy a zpracování projektové žádosti včetně všech povinných příloh pro projekt
„Novostavba mateřské školy v Novém Rychnově“ dle přílohy č. 2.

Usnesení z XXIII. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 30. ledna 2013
1. Zastupitelstvo městyse schválilo účetní závěrku městyse a příspěvkových organizací
Základní školy a Mateřské školy za rok 2012 bez výhrad dle přílohy č. 1
2. Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočtové opatření č. 1 v rozpočtu městyse na rok 2013
dle přílohy č. 2.
3. Zastupitelstvo městyse zamítlo žádosti pana Piskury, paní Sochorové a manželů Váňových
o přidělení bytové jednotky.
4. Zastupitelstvo městyse schválilo záměr pronájmu pozemku p. č. 339/3 zahrada
v katastrálním území Nový Rychnov.
5. Zastupitelstvo městyse schválilo návrh smlouvy se společností E.ON Distribuce, a. s.
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu v souvislosti
s realizací akce „Nový Rychnov, Močáry, Kovář – kabel NN“ dle přílohy č. 3.
6. Zastupitelstvo městyse schválilo poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu městyse v roce
2013 v maximální výši 160 000,- Kč účelově určeného na akci „oprava střechy věže kostela
v Novém Rychnově“ Římskokatolické farnosti Nový Rychnov. Příspěvek slouží jako 20 %
spoluúčast městyse na celkovém financování akce.

Usnesení z XXIV. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 26. března 2013
1. Zastupitelstvo městyse schválilo uhrazení pokuty udělené stavebním úřadem za
nepovolenou stavbu klubovny na fotbalovém hřišti ve výši 5 000,- Kč z rozpočtu městyse.
Tato pokuta nebude předepsána k náhradě.
2. Zastupitelstvo městyse schválilo prodloužení nájemních smluv na dobu do 30. 6. 2013
s těmito nájemci:
- manželé Josef a Šárka Melichovi, byt č. 2L v Novém Rychnově č. p. 1
- Vandáková Jana, byt č. 7P v Novém Rychnově č. p. 1
- Svobodová Markéta, byt č. 4 v Novém Rychnově č. p. 160
Zastupitelstvo městyse rozhodlo neprodloužit nájemní smlouvy s těmito nájemci:
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3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

- Piskurová Hana, byt č. 4L v Novém Rychnově č. p. 1
- manželé Roman a Blanka Maydlovi, byt č. 8P v Novém Rychnově č. p. 1
- Dunková Jitka, byt č. 3 v Novém Rychnově č. p. 170
- manželé Jan a Drahomíra Nečadovi, byt č. 5P v Novém Rychnově č. p. 1
Nájemci jsou povinni předat bytové jednotky do 30. dubna 2013.
Zastupitelstvo městyse zamítlo žádost manželů Rožňových o přidělení bytové jednotky.
Zastupitelstvo městyse zamítlo žádost pana Holka o přidělení bytové jednotky.
Zastupitelstvo městyse zamítlo žádost pana Piskury o přidělení bytové jednotky.
Zastupitelstvo městyse schválilo nájemní smlouvu se společností Zemědělské družstvo
Dušejov, družstvo na pronájem části pozemku p. č. 260/6 KN v katastrálním území Nový
Rychnov dle přílohy č. 1.
Zastupitelstvo městyse schválilo podání žádosti o vytvoření 2 pracovních míst na veřejně
prospěšné práce na dobu 12 měsíců od 1. 5. 2013 do 30. 4. 2014.
Zastupitelstvo městyse schválilo smlouvu o umístění sběrného kontejneru se společností
RE_CO CZECH s. r. o. dle přílohy č. 2.
Zastupitelstvo městyse schválilo bezúplatné nabytí pozemků p. č. 59/1 a 59/2 v katastrálním
území Sázava pod Křemešníkem; p. č. 33, 46/2, 50/1, 50/2, a 334 v katastrálním území
Čejkov; p. č. 320 a 411 v katastrálním území Řeženčice do výlučného vlastnictví městyse.

Celá znění zápisů ze zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov jsou přístupna na vývěsce
Úřadu městyse a na webových stránkách www.novyrychnov.cz.
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91
10
14
8
98
21
58
53
592
379
64,02

Jan Fischer

Jana Bobošíková

Taťana Fischerová

Přemysl Sobotka

Miloš Zeman

Vladimír Franz

Jiří Dienstbier

Karel Schwarzenberg
CELKEM OPRÁVN. VOLIČŮ

CELKEM PLATNÝCH HLASŮ

VOLIČSKÁ ÚČAST V %

2

3

4

5

6

7

8

9

26

8

67,46

85

12
126

12

3

32

1

3

1

18

3

74,5

38

4
51

9

4

8

1

1

0

9

2

Čejkov

73,46

36

4
49

1

2

8

3

0

0

11
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Řeženčice

Počet platných hlasů
Nový Rychnov Sázava

Zuzana Roithová

Jméno a příjmení kandidáta

1

číslo

Pořadové

65,77

538

73
818

80

30

146

13

18

11

129

38

Celkem

100

13,57

14,87

5,58

27,14

2,42

3,34

2,04

23,98

7,06

%

Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 proběhlo

1. kolo

VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY.

0
0
0
0
235
0
0
137
583
372
63,8

Jan Fischer

Jana Bobošíková

Taťana Fischerová

Přemysl Sobotka

Miloš Zeman

Vladimír Franz

Jiří Dienstbier

Karel Schwarzenberg
CELKEM OPRÁVN. VOLIČŮ

CELKEM PLATNÝCH HLASŮ
VOLIČSKÁ ÚČAST V %

2

3

4

5

6

7

8

9

0

9

87
65,41

33
133

0

0

54

0

0

0

0

0

35
68,62

18
51

0

0

17

0

0

0

0

0

Čejkov

37
72,54

18
51

0

0

19

0

0

0

0

0

Řeženčice

Počet platných hlasů
Nový Rychnov Sázava

Zuzana Roithová

Jméno a příjmení kandidáta

1

číslo

Pořadové

531
64,91

206
818

0

0

325

0

0

0

0

0

Celkem

100

38,79

0

0

61,21

0

0

0

0

0

%

Ve dnech 25. a 26. ledna 2013 proběhlo

2. kolo

VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY.

Problémy s odpady a odpadové hospodářství se v naší obci probírá již přes 10 let. A je to
stále stejná písnička: platíme moc a produkujeme málo.
Pominu skutečnost, že při poplatku 500,- Kč na rok vychází odvoz popelnice (a ještě
ostatních odpadů!) na pouhých necelých 10,- Kč v jednom týdnu a pominu skutečnost, že náš
městys díky členství v SOMPO a. s., což je akciová společnost vlastněná pouze obcemi, a tudíž pod
jejich plnou kontrolou, má náklady o dobrých 30 % levnější, než obce v jiných krajích.
Ať mluvím, s kým mluvím o odpadech, odpadů má každý minimum, a přesto celková čísla
za rok jsou hrozivě veliká. Vždyť 344 kg na 1 obyvatele na rok dělá 0,94 kg na 1 den! A to si říkám,
kde se ten odpad (zvláště ten objemný) stále bere? Je však nutné se podívat na všechno to zboží
v obchodech, jak je baleno. Na co dřív stačily obyčejné staré noviny nebo potravinářský papír, to je
dnes zavařeno v plastu, zabaleno v bedně, pak ještě obaleno na přepravce v autě. Stejně i dnešní
trend objednávání zboží z internetu, kdy vám jej doručí zabalené v obrovské krabici plné všelijaké
výplně, která míří ihned do popelnice nebo kontejneru. To vše snižování produkce odpadů příliš
nepomáhá.
Bohužel, stačí se opravdu jen dívat, co všechno se v odpadových nádobách „odloží“
a uvědomíme si, že to už s odpady nikdy lepší nebude. Z toho vyplývá, že to ani v budoucnu
nemůže být levnější.
Historický přehled produkce odpadů v Novém Rychnově
(pouze fyzické osoby - čísla v tunách)
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Směsný komunální odpad 273,5949 278,1093 263,9635 264,842 286,036 259,7079
271,27
Papírové a lepenkové obaly
8,4655
6,09
4,9556
6,1718
6,444
6,874
4,653
Plastové obaly
7,2748
5,5069
4,0869
4,6335
4,287
3,5
2,911
Kompozitní obaly
0,1582
0,1269
0,1164
0,1195
0,094
0,1026
0,0217
Skleněné obaly
9,5518
7,8786
7,0831
8,3879
6,9
5,973
5,761
Pneumatiky
0,48
0,144
1,456
0,495
1,75
0
0
Železo a ocel
0
4,76
0,013
0
4,06
20,1
0
Barvy, lepidla a pryskyřice
0,114
0,346
0,025
0,122
0
0
0
Objemný odpad
44,389
39,72
40,533
68,43 62,593
60,45
35,85
CELKEM PRODUKCE
344,0282 342,6817 322,2325 353,2017 372,164 356,7075 320,4667
ODPADŮ
Díky třídění odpadů se povedlo
ušetřit:
- v roce 2011 celkem 41 075,50 Kč
- v roce 2012 celkem 71 089,50 Kč
V roce 2012 byly pořízeny nové kontejnery na 2 nová sběrná místa v Novém Rychnově, je skvělé,
že náklady na jejich pořízení se nám nepřímo vrátily již za 1 rok jejich používání. Nebýt třídění
odpadů, náklady na jejich separaci by nejen naší obci zvyšovaly náklady na odpadové hospodářství,
ale náklad na jednoho obyvatele ve výši cca 560,- Kč, který městys hradí dnes, by byl jen a jen
vyšší. Heslo „Má to smysl - třiďte odpad“ je opravdu výstižné a nepopiratelné. Je dobré, že se
povedlo za těch několik let úzké spolupráce s firmou SOMPO a s firmami zapojenými do tzv.
odpadového byznysu zařídit pro obec výpůjčku 8 kontejnerů zdarma. Ušetřilo se tím bezmála
70 000,- Kč na jejich pořízení. Nákup 4 kontejnerů z obecních financí pak už byla jenom taková
nutná spoluúčast, aby bylo vidět, že to s odpady a jejich tříděním myslíme opravdu vážně.
Jan Malát ml.
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Poslední zbytky sněhu jsou pryč a vykukuje první jarní sluníčko, zima se s námi konečně
rozloučila a vystřídá ji již očekávané jaro. Vedle probouzející se přírody můžeme probudit i svá těla,
která se schovávala v teplých domovech, a vyrazit na procházku či projížďku na kole. Zkrátka
rozproudit krev při sportování.
O první jarní rozhovor jsem poprosila nově zvolenou předsedkyni Tělovýchovné jednoty
Start Nový Rychnov Ivu Reichovou.
Ivo, co tě přimělo, aby ses angažovala ve sportu, zejména v jeho vedení, a ucházela se o post
předsedkyně TJ Start Nový Rychnov?
Upřímně řečeno, nikdy jsem o předsednictví nepřemýšlela a ani jsem nic neplánovala. Na předsedu
jsem si loni v říjnu, na valné hromadě, prakticky naběhla. Naštvalo mě, že se nikdo nechce zapojit
do organizace TJ a sportu. I já bych si raději chodila jen tak zasportovat. Jenže s tímto přístupem
bychom to mohli rovnou zabalit. Tak jsem to nakonec vzala. Teď musíme TJ stabilizovat a vrátit jí
ztracenou prestiž. Řídím se totiž heslem: „Jaké si to uděláme, takové to tady budeme mít. Je to
jenom na nás. My tady žijeme!“
Sama jsem zde, v Novém Rychnově, dlouhá léta hrála volejbal, po mateřské jsem začala chodit
cvičit s Chicastar. Chodíš si jen tak cvičit a najednou si uvědomíš, jak to sportování, tehdy „za nás“,
bylo jiné. Odborně by se to dalo nazvat jako generační proces nebo výměna. Už tu není žádný Víťa
Císař nebo Jirka Nepraš, kteří byli výbornými trenéry a tahouny sportu. Zkrátka už jsme vyrostli
a musíme se o sport začít starat sami. Bohužel nám trvalo hodnou dobu, než nám „to“ došlo a než
jsme „to“, čímž myslím administrativu, peníze, organizaci a všechno okolo sportu, začali brát
vážně.
Jak dlouhý máš mandát?
Všichni členové výboru, včetně mě, mají mandát na 4 roky. Změnu ve vedení však má právo
provést každá valná hromada, která by měla být svolána alespoň 1x ročně.
V minulých Poutnících jsme se dočetli, že sport v Novém Rychnově trošku zaspal dobu. Na
jaké největší problémy a těžkosti jsi s nástupem do funkce předsedkyně narazila?
Jak už jsem řekla na začátku, „ujetí vlaku“ je právě ta doba, kdy jsme si chodili všichni zasportovat,
a na tzv. administrativní zbytek se nemyslelo. Řešily se jen opravdu nejnutnější kroky a problémy
se hromadily. Tímto však v žádném případě nechci znehodnocovat práci svých předchůdců. Já sama
jsem neměla představu o tom, co všechno sport po administrativní stránce obnáší.
Nejpalčivějším problémem jsou peníze. Od doby, kdy ČSTV přišlo o Sazku, stát přestal sport na
naší úrovni financovat. Určitý obnos peněz získáme přímo od svazů, ale ten je určen pouze mládeži.
Toto financování navíc zatím funguje pouze u fotbalu a jedná se přibližně o částku kolem 7–10
000,- Kč za rok. Od jiných svazů jsme ještě neviděli ani korunu. Dalšími způsoby, jak získat
finance, jsou sponzorství, příspěvky z Ministerstva školství či granty a dotace. Vše je samozřejmě
podmíněno. K podmínkám patří, že žadatel musí mít registraci na Ministerstvu školství
a dokladovat ji, musí mít vlastní sportoviště nebo mít dlouhodobý pronájem, musí vést podvojné
účetnictví, musí mít pravidelné revize členské základny, dále musí vybírat členské příspěvky atd.
Vše je tedy o papírování, komunikaci a vyřizování. V současné době však jiná cesta není, bez těchto
kroků na státní peníze nedosáhneme.
Budoucnost ukáže, jak si povedeme, ale minimálně jsme se již probudili a myslím, že kromě
nájemní smlouvy už máme vše v pořádku. Dokonce jsme již požádali o dvě dotace na pořádání
jednorázových akcí pro rok 2014.
Dále bych si přála lepší spolupráci a pochopení zastupitelů. Je pravda, že v minulém čísle vyšel
rozpočet, ve kterém je kolonka tělovýchova a sport 290 000,- Kč. My jako sportovci z toho však
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nevidíme ani korunu, je to pouze částka odpovídající ročnímu provozu a údržbě sportovní haly.
Dám příklad: tělovýchovná jednota měla na účtu k 31. 12. 2012 zhruba 27 000,- Kč. Je potřeba
podotknout, že jenom elektřina na fotbalovém hřišti stojí 13 000,- Kč ročně a údržba trávníku pak
dalších 60-80 000,- Kč ročně, a to mluvím pouze o fotbalu, ostatní sporty jsou na tom podobně. A to
všechno musí někdo zaplatit. U fotbalu to prakticky platí ze svého konkrétně jeden obětavec, Dušan
Chalupa. Tímto chci pouze nastínit, v jakých problémech TJ je. Chápeme, že ani v obecním
rozpočtu nejsou prostředky na všechno, a netvrdíme, že obec nepřeje sportu, ale bez její přímé
pomoci to sami nezvládneme. Na druhou stranu musím přiznat, že z posledního jednání se zástupci
obce, mám dobrý pocit.
Jaký cíl sis vytyčila, čeho bys tedy chtěla jako předsedkyně dosáhnout?
Je to spíše přání, než vytýčený cíl a netýká se pouze tělovýchovné jednoty a sportu. Moc bych si
přála, aby skončila nevraživost mezi lidmi, aby hasiči, sportovci, zastupitelstvo, aby všichni táhli za
jeden provaz a snažili se dělat si život hezčí a příjemnější. Co se týče sportu, tam bych si přála
podchytit více dětí a mládeže pro aktivní sport. Chtěla bych, abychom je zaujali a měli jim, co
nabídnout. TJ chce být rovnocenným partnerem v organizování nejen sportovního, ale i kulturního
a společenského vyžití pro všechny občany, chce se věnovat práci s dětmi a mládeží, nabízí
brigádnické hodiny na zvelebování obce.
Teď trochu do minulosti. Máme nějaké informace, kdy vznikla TJ Start Nový Rychnov? Jaké
sporty mají v Novém Rychnově největší tradici?
Bohužel o samotné historii TJ Start nemám žádné informace. Musím se přiznat, že už mě myšlenka
o pátrání do minulosti také napadla. Bylo by potřeba zapátrat v kronikách, poptat se pamětníků,
např. bývalého dlouholetého předsedy TJ pana Karla Svobody nebo zakladatele volejbalu pana Víta
Císaře. Jen si najít čas. Myslím, že tradice sportu je v Novém Rychnově obrovská, ale netroufám si
odhadnout kolikaletá, vždyť i já jsem tady členkou už 36 let. Největší tradici v naší tělovýchovné
jednotě má bezpochyby fotbal, volejbal a určitě i stolní tenis, ale i cvičení žen už tady bylo
prakticky před 30 lety.
Kolik členů v současnosti registrujete v tělovýchovné jednotě? Jaké jsou podmínky členství?
Kdo se může stát členem?
V současnosti naše TJ registruje 131 členů, z toho 87 dospělých a 44 mládeže. Členem TJ se může
stát na základě své svobodné vůle každý, kdo souhlasí s posláním TJ a kdo je ochoten řádně platit
členské příspěvky. Za dítě se samozřejmě musí zaručit rodiče.
Jaké možnosti sportování mají členové TJ Start Nový Rychnov?
Myslím, že možností ke sportování je u nás spousta. Máme tady sportovní halu, ve výborném stavu
fotbalové hřiště, školní hřiště, dva antukové kurty, které jsme se zavázali dát do pořádku, slušné
hřiště plážového volejbalu, ideální podmínky pro turistiku a jízdu na kole a pokud vrátíme slávu
koupališti, které bývalo chloubou naší obce, tak i pěkné koupání. Myslím, že naši občané si mají
z čeho vybrat.
Máme několik oddílů, jak je to se zájmem sportovců? Který oddíl je nejpočetnější?
TJ má momentálně registrováno 6 sportovních odvětví. Určitě největším oddílem je fotbal, který má
družstvo mužů, mladších a starších žáků a družstvo přípravky. Dále máme volejbalový oddíl, ten
má družstvo mužů a žen. Oddíl stolního tenisu má stejně jako volejbal pouze dospělé členy, soutěž
hrají dvě družstva. Dále je součástí TJ rekreační sport, kam patří kondiční cvičení žen, oddíl zumby
a aerobiku (Chicastar) a oddíl malých tanečníků. Nesmíme opomenout oddíl tenisu, který má
momentálně 3 registrované členy, a posledním registrovaným sportem je florbal, což je prakticky
pouze mládežnický oddíl.
Která sportoviště TJ Start využívá?
Naše oddíly nejvíce využívají sportovní halu, fotbalové hřiště, o které se fotbalisti vzorně starají,
a hřiště pro plážový volejbal, o které se zase starají volejbalisté. V letních měsících se na
antukovém povrchu hraje nohejbal a tenis.
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Jak to vypadá s dětským sportem? Nepřevládá počítačová generace, sportují rychnovské
děti?
Pokud opomenu fotbalisty, protože ti v tomto směru šlapou jako hodinky, vypadá to u nás s dětským
sportem dost žalostně. Je pravdou, že už 3. rok funguje oddíl florbalu, kam chodí prakticky pouze
děti, a od letošního ledna „chiciny“ rozjely cvičení a tancování pro děti, ale měli bychom nalákat
děti i na ostatní sporty.
O velikonočních svátcích pořádáme velikonoční turnaj ve stolním tenise. První ročník se povedl
a byl úspěšný, proto doufáme i v letošní hojnou účast. Uvidíme, zda díky turnaji vzbudí tento sport
mezi dětmi zájem.
Největším oříškem pro dětský sport je volejbal. Ten má u nás nejen obrovskou, ale i úspěšnou
tradici. Bohužel malí volejbalisti u nás v současnosti nejsou, je tu prakticky generační propad.
Volejbal je velmi náročný sport na přípravu a techniku hry a trvá dlouho, než se z malého prcka
stane hotový hráč. Co k tomu dodat více, druhého takového Víťu Císaře, který bezmála každý den
zaparkoval ve tři hodiny odpoledne svého trabanta před halou a po osmé večer skončil s posledním
tréninkem, takového už asi nikdy mít nebudeme. V dnešní době to už asi ani není možné, i když,
kdo ví. Fotbal držel nad vodou drahně let Jirka Nepraš a dneska to po něm drží další „fotbalový
fanatik“ Dušan Chalupa. Vždy je to o jednotlivcích, kteří nelitují svůj volný čas věnovat ostatním.
Co dodat závěrem?
Pevně doufám ve vstřícnou a plodnou spolupráci s naším zastupitelstvem, protože bez jeho podpory
nemáme šanci na přežití. Na oplátku nabízíme pořádání sportovních a kulturních akcí pro širokou
veřejnost a samozřejmě se budeme brigádně podílet na zvelebování obce.
Naše TJ není jenom o sportu, je to i část mozaiky našeho společného soužití, kulturnosti a chování
se k sobě navzájem. Je potřeba našim dětem ukázat principy sportovního chování a co znamená fair
play.
Na úplný závěr chci poděkovat všem sportovcům, všem trenérům, všem rodičům, všem sponzorům,
všem lidem, kteří se na kolotoči sportovního dění podílejí. Díky všem!
Děkuji Ivě Reichové za rozhovor a přeji jí hodně úspěchů a vítězných míčů při předsednictví TJ
Start a do přicházejících jarních dnů hodně štěstí, zdraví a radosti. Rychnovskému sportu pak přeji
všechny hry jen fair play, pevnou členskou základnu a spoustu nových mladých sportovních nadějí.
Eva Frajová
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Narození:
ÚNOR 2013
·

Františka Minaříková

Výročí:

LEDEN 2013
· Marie Staňková

90 let

ÚNOR 2013
· Anna Hylmarová
· Josef Dvořák
· Marie Homolková

70 let
80 let
75 let

BŘEZEN 2013
·
·
·
·

Eva Holubová
Josef Pech
Marie Vopálenská
Jiřina Mezerová

75 let
93 let
70 let
80 let

Údaje o narozených jsou publikovány s písemným souhlasem zákonných zástupců, údaje
o sňatcích na základě souhlasu snoubenců a údaje o významných výročích na základě souhlasu
oslavence.
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Velikonoce jsou již za námi, ale abychom si na příští rok na Velikonoční pondělí rozuměli
napříč celou republikou, od západu Čech až na východní Moravu, seznamme se s mapou, která
vyšla v Českém jazykovém atlase a popisuje rozložení nářečních ekvivalentů spisovného výrazu
pomlázka, který označuje spletený pramen z vrbových proutků využívaný chlapci a muži ke
koledování na Velikonoční pondělí. Podle tradice pomlázka sloužila k obřadnímu šlehání děvčat,
aby zůstala mladá, dnes už získává účel spíše symbolický. Pojmenování pomlázky jako předmětu se
zeměpisně odlišuje po stránce slovní zásoby. Bývají to slova odvozená, která označují nástroj
(pomlázka, hodovačka, dynovačka, mrskačka), i slova s přeneseným významem (prut, metla, důtky,
karabáč, žíla, tatar).
Pokud pomineme menší areály, vytvářejí označení tohoto předmětu 3 velké oblasti. Oblast
Čech – pomlázka, oblast Moravy – žila, východní část Moravy – tatar. Z menších areálů to je
například výraz pamihoda na Rakovnicku, výraz pamihod v Poohří, na východ od Plzně se užívá
výrazu žíla. Na východu České republiky, na Opavsku, se užívá výrazu kyčka, karabáč je typickým
pojmenováním východně od Ostravice, korbáč pak ve východním pásu východomoravského nářečí.
S výrazem dynovačka se setkáme na Náchodsku, výraz metla se pak pro pomlázku užívá v centrální
části českomoravské oblasti. Pojmenování důtky pak má jádro na Pelhřimovsku.

Zdroj: Balhar, J., Jančák, P. Český jazykový atlas 2. Praha: Academia, 1997. s. 455.
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Olympijské výsledky
Ve 2. pololetí školního roku se naši žáci zapojují do různých školních a následně i okresních
(případně krajských) kol olympiád a soutěží.
Soutěž v německém jazyce
24. 1. proběhlo v Pelhřimově okresní kolo soutěže v německém jazyce, kterého se za naši
školu zúčastnila žákyně 9. ročníku Hanka Horká, která v kategorii II. A skončila na
pěkném 4. místě.
Dějepisná olympiáda
Naše ZŠ měla zastoupení i v okresním kole dějepisné olympiády konané 29. 1. 2013. Školu
reprezentovali Jantra Šímová (8. třída), která skončila na 9. místě, Hana Horká (9. třída)
obsadila 10. a Blanka Horká (9. třída) 13. místo. Na pěkném 15. místě skončil Lukáš
Kahoun z 8. třídy. Andrea Vopálenská z 9. třídy skončila ve druhé desítce. Žáky do
soutěže připravila Mgr. Martina Dvořáková. Úspěšným olympionikům blahopřejeme.
Olympiáda v českém jazyce
6. 2. 2013 se za účasti 39 žáků z 20 základních škol konalo okresní kolo olympiády
v českém jazyce. Naši školu reprezentovaly žákyně 9. třídy Hanka Horká a Andrea
Vopálenská. Děvčata se mezi soutěžícími rozhodně neztratila a dosáhla zejména díky slohu
výborného umístění. Andrea skončila v silné konkurenci 9. a Hanka 13. Obě žákyně si
zaslouží pochvalu za reprezentaci školy a gratulaci k dosaženým výsledkům.
Soutěž v anglickém jazyce
Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce se uskutečnilo v Pelhřimově 21. 2. 2013 a naši
základní školu reprezentovala Andrea Vopálenská z 9. třídy. Celkem se zúčastnilo 16
žáků, mezi nimiž si Andrea vedla velmi dobře a zaslouží si pochvalu i gratulaci.
Chemická olympiáda
Silné zastoupení měla naše ZŠ v okresním kole chemické olympiády konaném 1. 3. 2013
v Pelhřimově. Zde vybojovala Blanka Horká (9. třída) 4. místo, Andrea Vopálenská
(9. třída) 5. místo a Hanka Horká (9. třída) skončila 7. Všechny dívky si zaslouží
pochvalu za reprezentaci školy a blahopřání k dosaženému úspěchu.
Zeměpisná olympiáda
Nejžhavější výsledky jsme obdrželi tento týden z okresního kola Zeměpisné olympiády
(proběhlo 14. 3. v Pelhřimově). V kategorii C obsadil Lukáš Kahoun z 8. třídy 3. místo
(rozdíl mezi 2. a 3. místem bylo půl bodu). Simona Červená (7. třída) skončila v kategorii
B na 11. místě a Martin Jíra (6. třída) v kategorii A na 8. místě. Všem olympionikům
blahopřejeme.
Školní kolo recitační soutěže
20. 2. 2013 na ZŠ proběhlo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se ho 12 žáků
3 kategorií. Čtyřčlenná porota složená z paní učitelek I. stupně a českého jazyka zhodnotila
výkony všech soutěžících a stanovila pořadí žáků v jednotlivých kategoriích. Všichni
soutěžící si zaslouží pochvalu za účast i předvedené výkony. Děti dokázaly, že je baví čtení
a knížky jsou jejich dobří kamarádi. Věříme, že v příštím roce se řady soutěžících rozrostou
o ty, kteří se letos z nějakého důvodu soutěže nezúčastnili.
I. kategorie – 2., 3. třída
1. místo
Lada Šedová, 3. tř.
2. místo
Filip Holan, 2. tř.
3.-5. místo
Julie Szczyrbová, 2. tř.
Markéta Tomanová, 3. tř.
Sandra Svobodová, 2. tř.
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II. kategorie – 4., 5. třída
1. místo
2. místo
3. místo
4.-6. místo

Jonáš Lis, 5. tř.
Nikola Šíma, 5. tř.
Martin Červený, 4. tř.
Sara Szczyrbová, 4. tř.
Nela Pejcharová
Matěj Tajchl

III. kategorie – 6., 7. třída
1. místo
2.-3. místo

Simona Červená, 7. tř.
Michaela Čechová, 6. tř.
Petra Vondráková, 6. tř.
Všem postupujícím blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v místním kole v Pelhřimově.
Recitační soutěž – místní kolo v Pelhřimově
7. 3. proběhlo v Pelhřimově místní kolo recitační soutěže, kam byli z naší školy vysláni
vítězové školního kola. Vedli si velmi dobře, protože Jonáš Lis (5. třída) ve své kategorii
zvítězil a postupuje do okresního kola, Lada Šedová (3. třída) skončila ve své kategorii
3. a je náhradníkem pro okresní kolo. Ladě i Jonášovi budeme držet palce a přejeme hodně
zdaru v okresním kole. Žáky na recitační soutěž připravuje Mgr. Martina Hlaváčková.
Víčkování na ZŠ
26. 2. 2013 jsme vybrali víčka za 2. kolo VÍČKOVÁNÍ. Nejvíce se snažili prvňáčci, kteří nasbírali
17 kg, o nejpilnějších sběračích si vede evidenci třídní paní učitelka. Jistě jim hodně pomohly
i maminky, patří jim za to velký dík. Každá maminka ví, jaké štěstí je mít zdravé dítě. Přidají se
i další?
Celkem už jsme Barborce a Adélce přispěli asi 106 kilogramy víček. Pomoci můžeme i ve 3. kole,
které ukončíme v úterý 28. května. Všem, kteří nezapomněli a odevzdali víčka, moc děkujeme.
Víčka se promění na peníze a Barunka, která prodělala krvácení do mozku, si bude moci zaplatit
rehabilitační pomůcku a Adélce narozené s vývojovou vadou mozku pomůžeme zaplatit osobní
asistentku. Nebuďme lhostejní ke druhým lidem a zkusme jim pomoci, je to v našich silách.
Říká se, že je lepší zapálit třeba jen malou svíčku než si stěžovat na tmu. Každé víčko holčičkám
moc pomůže. Víčka odevzdáváme v Domově pro seniory v Pelhřimově.
Zápis prvňáčků
Zápis dětí do 1. třídy je důležitou událostí pro celou rodinu. Letošní zápis do 1. třídy ZŠ v Novém
Rychnově se uskutečnil 23. ledna a zúčastnilo se ho 19 dětí.
Předškoláci přicházeli v doprovodu maminek a tatínků, mnohé doprovázeli i sourozenci. V učebně
6. třídy pak na děti čekaly různé postavy z Večerníčků – Mach a Šebestová, Pat a Mat, hajný
Robátko a jeho pomocník, mladý adjunkt, Myšák Mickey, kočičky, princezna se zlatou hvězdou –
jejich budoucí patroni. Všichni společně (a s nimi také jejich třídní učitelka) trávili chvíle před
samotným zápisem plněním různých zábavných úkolů a hraním s hračkami, které na ně budou čekat
po prázdninách ve školní družině.
Postavičky doprovodily děti a jejich rodiče do třídy, kde se konal zápis a kde už na ně čekaly paní
učitelky. Budoucí prvňáčci byli velice šikovní a ukázali, co všechno dovedou. Povídali si s paní
učitelkou, počítali různé předměty, rozeznávali geometrické tvary, dokreslovali obrázek, říkali
básničku a někteří i poznali nějaké písmenko. Za odměnu je čekaly dárečky, které pro ně nachystali
jejich budoucí spolužáci nebo sponzoři.
Na všechny budoucí prvňáčky se už nyní těšíme a rádi je na naší škole uvítáme. Přejeme jim hodně
hezkých zážitků doma, ve školce a později ve školních lavicích.
R. Matějů
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Protidrogový seminář DDM
Již několik let pořádá DDM jednodenní Protidrogový preventivní program určený žákům 8. a 9.
tříd. Jedná se o akci, jejímž smyslem je opětovně přiblížit dětem problematiku negativních sociálně
patologických jevů. Seminář pro děti je zajišťují pracovníci psychiatrické léčebny v Havlíčkově
Brodě (setkání a beseda s pacienty léčebny), pracovníci pedagogicko-psychologické poradny
a OHES a pedagogičtí pracovníci DDM v Pelhřimově. V letošním roce se semináře zúčastnili žáci
8. třídy Jantra Šímová a Martin Jelínek.
„Školení bylo zajímavé, protože jsme od pracovnice OHES dozvěděli informace o nemoci AIDS
i dalších pohlavních nemocech. Besedovali jsme se třemi pacienty havlíčkobrodské léčebny pro
léčení závislosti, kteří se léčí ze závislosti na alkoholu. Velmi zajímavá byla beseda s pracovnicí
PPP Pelhřimov, která nám přiblížila v současnosti poměrně aktuální kyberšikanu“, uvádí Martin.
„Možná si ani neuvědomujeme, jaké zlo může kyberšikana napáchat. Většina z nás má profil na
Facebooku, vlastníme mobilní telefony a tablety, máme e-mailové adresy – chraňte si své osobní
údaje, nevíte, kdo je může zneužít! Podobné je to i s šikanou, které se bohužel dopouštějí stále
mladší děti, dokonce třeba i v mateřských školách. Pokud byste se s šikanou či kyberšikanou
setkali, nebojte se poradit s někým z dospělých, kteří už budou vědět, jak pomoci.“
Jantra a Martin

18

Na kopci stojí školka. Takových školek je mnoho. U školky je velká zahrada. Na tom není
nic neobvyklého. A přesto se zde objevilo něco zvláštního.
Na sněhem zapadanou zahradu přišly děti. Věděly, proč tam jsou a co chtějí udělat. Vybraly
si bílou, třpytivou plochu jako malířské plátno a začaly „čarovat“. Nečtěte dál, zkuste přemýšlet,
čím a co. Napadalo vás totéž, co děti? Ruční rozprašovač, modrá potravinářská barva, voda
a papírové šablony bylo vše, co potřebovaly. Na obrovském plátně vzniklo mnoho menších obrázků
sněhových vloček, sněhuláků, zimních hradů, ale také bludišť a domečků vyšlapaných ve sněhu.
Trvalo to několik dnů, než je zasypal čerstvý sníh a po celou tu dobu zdobily zahradu školky. Naší
školky.

Ve stejné školce, ale o několik týdnů později. Kde se vzalo tolik dětí? Většina z nich chodí do
školky každý den. Toho dne však přišli kamarádi ze školy. Přinesli s sebou kostýmy a namalované
kulisy. Divadlo! To je ono. Diváci s napětím čekali na pohádky. Byly dvě. A jestli se líbily? Podle
síly opakovaného potlesku určitě. Vy vlastně nevíte, co nám šikovní herci předvedli. Poznáte to,
když si pozorně prohlédnete obrázky dětí.

V pohádkách se nevypráví jenom o princeznách, královstvích, dracích a statečných princích.
V pohádce může šumět les, šplouchat voda v rybníku i růst tráva na louce. Jak to chodí
v pohádkách? Dobro vyhrává a dobrý člověk je odměněn. Stejně to platí v přírodě. Ten, kdo ji
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chrání a pomáhá jí, tomu se příroda odmění. Vypalování staré trávy, trhání jarních květin, lámání
větviček jívy, ale i odhazování odpadků všude, kde nás napadne. To není dobré, to už dětí ví
a mnoho dalších věcí, které nám přírodu chrání nebo naopak poškozují. Vyprávěli jsme si o tom
celý týden. Vznikla zajímavá výtvarná díla, odpadky našly svá místa ve správných kontejnerech.
A když si to budeme často opakovat, nebudeme znát přírodu jenom z pohádek.

Bylo, nebylo? Ale bylo. V minulých dnech to bylo také JARO, VELIKONOCE. Kluci i holky letos
nazdobili krásná vajíčka, která si odnesli domů. 3. dubna se konal zápis dětí do mateřské školky.
Vše, co jste dosud přečetli, se v naší školce doopravdy stalo. A co bude dál? 26. dubna navštíví
Nový Rychnov divadelní společnost „MIMO.S“. Děti z MŠ a žáci 1.-3. třídy ZŠ se mohou těšit na
„Pošťáckou pohádku“. A to je zatím vše.

Přeji nám všem brzký příchod teplého jarního počasí a dny strávené v pohodě.
Naďa Maštalířová
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Vážení spoluobčané,
na těchto stránkách vás pravidelně informujeme o dění u SDH a JSDHo. Tentokrát bychom
vás rádi, vzhledem k množství nepravdivých informací, které jsou po městysi rozšířeny, informovali
také o skutečném stavu financování „hasičů“ v Novém Rychnově. V první řadě bychom rádi uvedli,
že finanční částky uvedené v rozpočtu městyse jsou určeny pro provoz JSDHo a to tak, že v jedné
části jsou uvedeny výdaje a v jiných částech rozpočtu městyse jsou uvedeny i příjmy určené na
činnost JSDHo.
Domníváme se, že by bylo vhodné seznámit vás se strukturou hasičů. Z tohoto pohledu je
nutné rozlišovat SDH a JSDHo.
SDH –sbor dobrovolných hasičů je zájmová organizace, podobně jako např. TJ Start. SDH
si finance na činnost získává samostatně, bez přispění Úřadu městyse Nový Rychnov.
JSDHo – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je jednotka, která je zřizována
městysem na základě zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, § 29, ve kterém jsou taxativně uvedeny
povinnosti městyse.
Rádi bychom poukázali na odst.1 písm. a, ke kterému chceme uvést, že ačkoliv podle znění
tohoto odstavce náleží zasahujícím hasičům odměna, až dosud nikdo z hasičů JSDHo Nový
Rychnov tuto odměnu nepožadoval. Rychnovští hasiči, na rozdíl od jiných jednotek, dělají svoji
činnost zdarma a to ať při výjezdech k požárům a technické pomoci, nebo při opravě a údržbě
hasičské zbrojnice, která je obecní budovou. Zde Úřad městyse Nový Rychnov financuje materiál,
práci, mimo odborných montáží, zajišťují členové SDH bez nároků na odměnu. Rovněž co se týká
techniky, je třeba uvést, že technika určená k výjezdu a zásahům je v majetku městyse, a tudíž
opravy této techniky, mimochodem dosud také prováděné zdarma členy JSDHo, jsou výdaji na
obecní techniku a ne na techniku SDH, jak je někdy mylně uváděno.
Jediným poutem, které spojuje SDH a JSDHo je to, že členové SDH vykonávají činnost
v JSDHo a jak jsme výše uvedli, žádné materiální výhody z toho nevyplývají ani členům jednotky
a ani SDH Nový Rychnov, neboť hasiči v Novém Rychnově ctí odkaz svých předků výstižně
obsažený v mottu:

sobě ku cti, ostatním ku pomoci!
Doufáme, že fakta uvedené v tomto článku pomohou zklidnit situaci ohledně financování
zájmových sdružení v našem městysi. Podporu těchto sdružení, zejména v oblasti dětí a mládeže
vždy podpoříme a uvítáme, protože v dětech je naše budoucnost, a tím nemyslíme jen budoucnost
sdružení, ale i budoucnost městyse Nový Rychnov.
J. Dušek, J. Rohovec, V. Blažek
§ 29 zákona č. 133/1985 Sb.
Obec a obecní úřad
(1) Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany
a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce
při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního
právního předpisu ve svém územním obvodu; členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za
hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech
v mimopracovní době poskytuje odměnu,
b) udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
c) zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
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d) zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární
ochrany,
e) zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči o zaměstnance
zařazené v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, členy jiných jednotek sboru
dobrovolných hasičů obce nebo podniků, popřípadě i o osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci
podle § 18, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce,
f) poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který se ve
své pracovní době nebo v době, ze které mu plyne příjem z podnikání nebo jiné samostatně
výdělečné činnosti, zúčastní zásahu při požáru nebo jiných záchranných prací při živelních
pohromách nebo jiných mimořádných událostech nebo nařízeného cvičení anebo nařízené odborné
přípravy,
g) zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce preventivní zdravotní
prohlídky,
h) zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
zejména pro potřeby svého územního obvodu,
i) zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany,
j) zřizuje ohlašovnu požárů a další místa, odkud lze hlásit požár,
k) zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje
vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti,
l) umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce podle
nařízení kraje a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek,
m) spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany; za tím
účelem mohou obce soustřeďovat finanční prostředky,
n) organizuje preventivně výchovnou činnost,
o) obecně závaznou vyhláškou - 1. vydává požární řád obce, 2. stanoví podmínky k zabezpečení
požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob. [Převzato z www.mpsv.cz,
redakčně kráceno.]
Činnost JSDHo a SDH Nový Rychnov – zima 2013
Jednotka JSDH Nový Rychnov zasahovala na konci roku 2012 u požáru sazí v komíně
v Sázavě. V roce 2012 jsme celkem řešili 31 událostí. Od počátku roku 2013 jednotka zasahovala
u 4 událostí. Jednalo se o 2 požáry: v Jankově – požár hospodářského stavení se škodou 350 tisíc
Kč a v Sázavě – požár 4 vozidel a přístřešku se škodou 900 tisíc Kč. Jeden zásah byl na vytažení
dodávky na Křemešníku. Dále jsme vyjeli na hlášený kouř z lesa u Sázavy, zde jsme průzkumem
zjistili, že se jedná o nenahlášené pálení po lesní těžbě.
Jako každý rok absolvovali školení na centrální stanici Pelhřimov velitelé a strojníci.
Všichni členové jednotky se scházejí na školeních v hasičské zbrojnici dvakrát měsíčně.
Dne 9. března se SDH Nový Rychnov zúčastnil soutěže hasičské všestrannosti „Batelovský
Žaves“ a zde obsadil náš sbor šesté místo.
Družstvo SDH Nový Rychnov se dne 13. dubna zúčastnilo 1. ročníku soutěže
veteránů O pohár Novsona a Bédi v Libkově Vodě s požární stříkačkou PS 8. V kategorii PS 8
obsadilo 1. místo a v celkovém hodnocení - PS 8 a PS 12 - druhé místo. Děkujeme všem veteránům
za výborný výsledek.
V lednu jsme uspořádali tradiční hasičský ples v Obecní restauraci. V únoru jsme ve
spolupráci s dívkami z Chicastar připravili masopustní diskotéku.
O dění ve sboru se můžete dozvědět více na webových stránkách
www.sdhnovyrychnov.estranky.cz.
Ing. Milan Vopálenský
velitel výjezdové jednotky
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Fotbal
Los jarní části 2012/2013

·

MUŽI
I. B. třída sk. „A“
Nový Rychnov
Pacov B
Nový Rychnov
Košetice
Nový Rychnov
Lípa
Nový Rychnov
Leština
Nový Rychnov
Kožlí
Nový Rychnov
Lučice
Nový Rychnov

·

Horní Cerekev
Nový Rychnov
H. Borová
Nový Rychnov
Budíkov
Nový Rychnov
Tis
Nový Rychnov
Humpolec B
Nový Rychnov
Černovice
Nový Rychnov
Habry

24. 3. 15:00
30. 3. 15:00
07. 4. 15:00
13. 4. 15:30
21. 4. 15:00
28. 4. 16:00
05. 5. 16:30
12. 5. 16:30
19. 5. 15:00
26. 5. 16:30
02. 6. 15:00
08. 6. 16:30
15. 6. 15:00

NE
SO
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
SO

STARŠÍ ŽÁCI
Obrataň
Nový Rychnov
Nový Rychnov
Žirov
Obrataň
Nový Rychnov

Nový Rychnov
Žirov
Obrataň
Nový Rychnov
Nový Rychnov
Žirov
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28. 4. 10:00
05. 5. 10:00
19. 5. 10:00
26. 5. 10:00
09. 6. 10:00
16. 6. 10:00

NE
NE
NE
NE
NE
NE

Stolní tenis

·

OKRESNÍ PŘEBOR II. třída

Tabulka soutěže po 19. kole - Základní část

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

·

U
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

V
15
13
9
10
10
7
8
7
6
7
5
5

R
2
1
5
2
1
3
1
2
3
0
2
2

P
2
5
5
7
8
9
10
10
10
12
12
12

Sety
762:560
729:584
720:589
655:613
644:640
594:708
697:612
667:661
607:683
616:710
611:727
550:765

Zápasy Body
213:128 51
200:142 46
197:145 42
178:164 41
174:168 40
156:186 36
186:155 36
169:173 35
158:184 34
147:195 33
144:198 31
129:213 31

OKRESNÍ PŘEBOR IV. třída

Tabulka soutěže po 22. kole - Základní část

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

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

U
21
21
20
20
21
20
21
20
20
20
20
20
20

V
20
18
17
15
11
9
8
7
6
6
4
3
1

R
1
0
1
0
3
0
1
1
2
2
3
0
0

P
Sety
0 970:426
3 962:390
2 895:425
5 806:578
7 735:607
11 660:668
12 691:717
12 609:705
12 597:720
12 522:815
12 578:751
17 405:863
19 237:1002

Zápasy Body
295:83 62
295:83 57
269:91 55
222:138 50
211:167 46
181:179 38
182:196 38
159:201 35
156:204 34
126:234 34
148:212 30
92:268 26
40:320 22

Informace poskytl Milan Reich z TVS Vysočina Pelhřimov.
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