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① - Slovo úvodem
Rozloučili jsme se spolu v minulém čísle na přelomu dubna, kdy bylo ještě docela
chladno a těšili jsme se na jaro. Kdo by ale čekal, že měsíc duben bude spíš takový měsíc
„nemastný, neslaný“, a to i přesto, že začíná aprílem? Najednou nám to jaro přeskočilo
rovnou do léta. Teploty několikrát dosahovaly k 30 °C. Na květen jsme se těšili ještě víc,
neboť Máj je lásky čas. Červen byl takový obyčejný, tedy pokud nemá někdo v červnu
narozeniny nebo svátek. Všem jarním oslavencům dodatečně přeji hodně zdraví a štěstí a ti
ostatní se budou muset spokojit s něčím obyčejným. I když na druhou stranu, není v dnešní
době právě ta „obyčejnost“ něco úžasného? Vždyť stačí otevřít jakékoliv noviny, televizní
kanál či webový portál a rázem se ocitnete v „Českém Kocourkově“, o tom evropském či
světovém nemluvě. A tak bych si rád i já nyní trochu postěžoval a možná i zanadával na ten
svět, že by mi stránky novorychnovského zpravodaje nestačily . Má ale cenu ještě více
přiživovat, šířit a rozmnožovat to špatné? Nebylo by lepší věnovat se spíš pozitivním činům,
poutat pozornost na slušnost a poctivost dobrých lidí, kteří také existují, udělat něco
obyčejného, užitečného a ozdravného a právě toto šířit dál? Myslím, že ano. Bude ale
potřeba velký kus odvahy a síly, to mi věřte. Nyní už bych rád, abyste se s pozitivním
pohledem na věc začetli do řádků tohoto vydání Poutníka. Snad se dozvíte právě něco
obyčejného nebo něco nového, zajímavého, připomenete si nedávné události, společenské
akce a třeba si i rádi prohlédnete přiložené obrázky. Tak s chutí do toho.
Opět vám chci poděkovat za spoustu užitečných podnětů a připomínek, které jste mi
zasílali na email poutniknovyrychnov@seznam.cz a samozřejmě uvítám, když v tom budete
pokračovat.
Je až neuvěřitelné, kolik pozitivních ohlasů mají starší dobové fotografie. Pár mi jich tu
ještě pořád zůstává a tak se o ně rád podělím.

Pohled
od
Milíčova na horní
stranu „městečka“.
Všimněte si vchodu
do
obchodu
u
Wienerů. Fungoval až
do doby, než byla
otevřena
prodejna
Jednoty.
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Již zmiňovaná prodejna Jednota.
Původně měla dva vchody. Vlevo potraviny a
vpravo průmyslové zboží a železářství (říkalo
se tam u „Duchana“, protože vedoucím byl
dlouhá léta p. Duchan z Hojkova) Po
schodišti se dalo jít do druhého patra, kde se
prodával textil a látky. Později měl v patře
otevřenou vinárnu p. Sekal (říkali jsme tam
tomu u „Nata“). Nyní zde provozují prodejnu
manželé Nguyenovi. Chtěl bych vyzvednout
jejich
pracovitost,
ochotu
a
úctu
k zákazníkům.

Pomník se jmény padlých v obou světových válkách byl
odhalen 23. července 1938. Jeho součástí jsou i skříňky s půdou z
evropských bojišť. Bohužel hned v roce 1938 byla busta
T.G.Masaryka odstraněna. Novou bustu nechal vytvořit sochařem
p. Křížem v roce 2002 pan Fuk a se svým synem Viktorem ji umístil
zpět na své místo. Při významných výročích jsou u památníku
pokládány věnce na připomenutí obětí světových válek.

V předešlých letech (při opravě silnice
na horní straně „městečka“) byl odstraněn
drátěný plot kolem pomníku, pokácen statný
smrk v levém spodním rohu a srovnána
travnatá mez, která oddělovala parkoviště pod
pomníkem. V nedávné době bylo nutné
odstranit i nemocné tisy lemující pomník, ale
na jejich místo byly hned vysazeny nové keře a
další květiny.
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② - Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Dominantou Nového Rychnova je
bezesporu Kostel Nanebevzetí
Panny Marie. Jedná se o farní
kostel v římskokatolické farnosti
N. Rychnov. Nachází se v samém
centru
městyse
nedaleko
novorychnovského zámku. Je to
jednolodní barokní stavba s
gotickým jádrem a hranolovou
30m vysokou věží. Kostel je spolu
s pamětním kamenem a dvěma
kříži chráněn jako kulturní
památka České republiky. Byl
postaven v polovině 14. století, z
téže doby pochází i první písemná zmínka. Přesněji měl být postaven mezi lety 1343 a 1363.
Nejstarší dochovanou částí kostela je presbytář ze 14. století. Přední částí je presbyterium
obrácené k východu a zakončené třemi stranami osmiúhelníku s opěracími pilíři.
K presbyteriu jsou z každé strany přistavěny kaple s oratoriemi. Během třicetileté války byl
kostel poškozen, stejně jako i celá tehdejší obec. Opraven byl až v 18. století a mezi lety 1740
až 1750 byla do kostela vestavěna kruchta. Roku 1778 dne 7. září vypukl v Rychnově velký
požár. Vedle mnoha soukromých a panských stavení zachvátil také kostel a faru. Jelikož obě
budovy byly tenkrát dřevěné, shořely do základů. V roce 1827 byl kostel silně poškozen
dalším požárem, byly zničeny i staré původní
zvony. Kostel pak byl znovu rekonstruován a v
roce 1829 byla ke kostelu přistavěna věž. Nad
vchodem je zasazena kovová deska s erbem a
nápisem: Anno 1829 Domini Wenceslaus
Leopoldus
Chlumczansky,
archiepiscopus
Princeps Pragensis. (t.j.: léta Páně 1829 Václav
Leopold Chlumčanský, kníže arcibiskup Pražský).
K lodi byl přistaven zvláštní vchod, kudy je možno
po schodech vystoupat na hudební kruchtu a
výše pak ještě do zvonice, kde původně visela na
dřevěné stolici trojice menších zvonů. Ten
největší s nápisem „sv. Florian“ při zmiňovaném
požáru v r. 1827 pukl a byl v r. 1829 přelit
náhradní. Další 2 nové zvony dostal kostel v roce
1969. Ten větší váží 360kg. Roku 1865 byla věž
osazena novými hodinami s třemi číselníky po
stranách věže. Po několika letech ale přestaly
fungovat
a dlouhou dobu nešly. O
znovuzprovoznění se vlastním nemalým úsilím
zasloužil pan Jiří Fuk. S elektroinstalací mu pomáhal Jan Březina, truhlář Pavel Nepraš udělal
skříň a Tibor Neskromník obstaral ostatní potřebné práce. Nutno podotknout, že Tibor se o
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hodiny dodnes stará. Pana Fuka to všechno stálo spoustu času, vyřizování i peněz. Ale jak on
sám už v dřívějším čísle Poutníka zmiňoval: „Živé hodiny přinášejí i život do samotného
městyse“. Kde hodiny nejdou, jako by obec nežila, ale díky p. Fukovi bude městys žít dál. Loď
kostela je vysoká 13m a široká 8,9m. Původně bývalo v lodi 6 oken, ale 2 z nich jsou nyní
zazděna. Na hlavním oltáři je obraz Nanebevzetí Panny Marie, malovaný Ant. Dornhausem
(1884). Z obrazů po bocích bych chtěl připomenout vyobrazenou křížovou cestu od Maška
z r. 1851. Na kruchtě jsou varhany, které kostelu daroval kardinál Bedřich ze Švarcenberka. U
hlavního vchodu stojí na kamenném podstavci železný kříž, který sem byl dán na památku sv.
misie, konané r 1856. Dva kaštany, které stojí před kostelem byly vysazeny 24.4.1879 na
upomínku stříbrné svatby Jejího Veličenstva. Okolo kostela býval hřbitov. Nyní je už zrušen a
hroby také, zeď byla zbořena a jižní strana byla osázena stromy. Tyto už bohužel nevydržely a
musely být v nedávné době pokáceny a vysazeny opět nové. Nynější hřbitov směrem na
Vyskytnou funguje již od roku 1808. V roce 2014 byla rekonstruována střecha věže.

_________________________________________________

③ - Základní škola
Školní rok 2017/2018 nám utekl jak voda a tak se poohlédneme, co všechno žáci zažili
a na co se mohou těšit po prázdninách.
Dne 4. dubna 2018 se uskutečnil zápis do první třídy. Budoucí prvňáčci tak poprvé
vstoupili do budovy naší školy. Než odvážnými kroky došli se svými rodiči až k samotnému
zápisu, měli pro ně jejich budoucí patroni připravený zajímavý program.
1. a 2. třída jela v dubnu do
Pelhřimova na akci Den Země, kterou
pořádalo Středisko ekologické výchovy
MRAVENEC v krásně rozkvetlé a upravené
pelhřimovské Děkanské zahradě. Hned po
příchodu se nás ujala bývalá žákyně naší
školy paní Marta Kosová.
Žáci 6. třídy měli možnost zúčastnit
se soutěže Souboj čtenářů, která rozvíjí
čtenářské dovednosti. Soutěž prověřuje
znalost obsahu, porozumění textu a vlastní kritické myšlení nad přečtenými soutěžními
knížkami.
Sportovci z 2. až 5. třídy se zúčastnili Štafetového
poháru v Pacově. Jednalo se o atletickou soutěž, kde žáci
dosáhli na stupně vítězů.
Na začátku května navštívil naši školu pan Hořák ze
záchranné stanice Ikaros. Pan Hořák zajímavě pohovořil o
životě a chovu dravců, savců a plazů. Děti si mohly zvířata
prohlédnout zblízka i některé z nich si vzít do ruky.
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V pondělí 7. 5. 2018 proběhla v naší škole dopravní soutěž, kterou připravovali žáci 9.
třídy. Všichni si vyzkoušeli zdravovědu teoreticky i v praxi, dopravní testy i samotné jízdy.
Společně s vedoucím stanoviště plnili různé úkoly, či zodpovídali otázky, za které získávali
body. Ti, kteří se nejlépe umístili, postoupili do oblastního kola Dopravní výchovy.
Žáci 6., 7. a 8. třídy si zpestřili květen vydařeným výletem protkaným mnoha zážitky
z okolí Telče. Společně s vyučujícími se vydali na kolech do nedalekého kempu v Řásné. Tuto
cestu zdárně zvládli a jako na správném výletě nesměl chybět oheň, vůně špekáčků, kytara a
zpěv.
Dne 15. 5. 2018 proběhla na naší škole tradiční besídka konaná u příležitosti Dne
matek. Program besídky byl velmi bohatý. Všichni jsme byli moc rádi za to, kolik maminek,
tatínků, přátel a diváků se na nás přišlo podívat a prožilo tak s námi květnovou atmosféru ve
škole.
Republikové kolo turnaje ve STIGA hokeji se konalo
28. 5. 2018 v Pelhřimově. Na republikovém mistrovství se
žáci utkali se soupeři ze tří škol – (Příbram, Želiv a
Osvobození Pelhřimov). Náš školní tým získal zlatou
medaili.
Koncem května navštívili žáci 1. a 2. třídy již podruhé Městské divadlo v Pelhřimově.
Tentokrát se jednalo o představení pražského divadelního souboru Andromeda. Pohádka O
chytré kmotře lišce děti velmi pobavila.
Děti 1. a 2. třídy jely na školní výlet na letiště
Henčov u Jihlavy. Předcházelo tomu setkání žáků prvního
stupně s pilotem bojové stíhačky. Po příjezdu na letiště se
dětí ujala paní Svobodová a další pracovníci letiště.
Názorně dětem popsala vše, co se týká parašutismu.
Prošla s nimi celý areál, ukázala hangáry, všechna letadla
i sbírku historických dvojplošníků. Všichni si mohli
prohlédnout vnitřek letadla či řídící věže na vlastní oči.
Dne 5. 6. 2018 vyrazila 3., 4. a 5. třída společně na
školní výlet. Cílem výletu byly Žleby. Po příjezdu žáci
vyrazili do místní obory, která je proslulá tím, že kromě
jiného zvířectva chová i vzácné bílé jeleny. Na zámku byly
k vidění ty nejzajímavější zámecké místnosti. Všem nám
připadal zámek povědomý, bylo to tím, že se zde natáčela
spousta pohádek a filmů, např. Tři bratři a Kouzla králů.
Letos žáky 9. třídy čekal poslední školní výlet, proto musel být nezapomenutelný. Žáci
se postavili tváří v tvář řece Vltavě. Cílem bylo tuto řeku pokořit a úspěšně zdolat, což zvládli
na jedničku.
V červnu školu navštívil „Cykloběh za ČR bez drog 2018“, který informoval o
problematice drog. Problematika drog a mládeže byla prezentována velmi zajímavou
interaktivní formou. Žáci nejen se zaujetím poslouchali, ale rovněž se zapojovali do diskuse a
kladli k danému tématu otázky, které je zajímaly.
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Žáci jednotlivých tříd druhého stupně měli ve čtvrtek 14. června 2018 možnost
nahlédnout do světa němčiny trochu jinak. Společně plnili různé úkoly, a přitom se snažili
nenáročně mluvit německy.
I v letošním roce se uskutečnil v blízkém okolí Nového Rychnova školní T-Mobile
olympijský běh. Všichni žáci školy se zúčastnili a ti, kteří nemohli běžet, si trasu prošli pěšky.
V průběhu posledních měsíců žáci 8. a 9. třídy měli zážitkové spaní ve škole, plné
aktivit, pochodů po okolí školy a nezapomenutelných zážitků.
Žáci 1. a 9. třídy měli na závěr školního
roku společný pochod za pokladem. Tím završili
spolupráci v projektu Patron. Žáci 9. třídy po
prázdninách nastoupí na střední školy a
prvňáčci do druhé třídy. Uvolní své školní lavice
pro nové žáčky, budoucí prvňáčky.
Žáci 2. a 3. třídy ukončili školní rok
návštěvou farmy u Řezníčků a stájí paní Krejčí
v Rohozné. Zde si mohli vyzkoušet střelbu
z luku, hod podkovou, hřebelcování koní nebo
se na koních i svézt.
V průběhu měsíce června se ve školní budově připravovaly prostory pro mateřskou
školu. V červenci bude uskutečněna rekonstrukce chlapeckých záchodů, které jsou ve
špatném stavu. Během prázdnin se budou dělat ještě další opravy menšího rozsahu.
A na závěr školního roku přichází
nejdůležitější období a to je vysvědčení.
Je to zhodnocení práce za poslední půlrok
a na žáky čeká odpočinek. Proto všem
žákům i rodičům přejeme pěkné léto a
mnoho krásných společných chvil o
prázdninách. Žákům deváté třídy mnoho
úspěchů na středních školách.
Na shledanou 3. září 2018.

Bližší informace o termínech budou vyvěšeny na plakátech nebo na stránkách školy:
www.zsnovyrychnov.webnode.cz
Zdroj: učitelé ZŠ Nový Rychnov
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Mateřská škola
Co jsme prožili v MŠ od projektu "Křemešník vypravuje“ do konce školního roku 2018:
1 -- Projekt „ Křemešník vypravuje“ byl rozdělen do 4 tematických okruhů
• LES
• STUDÁNKY, RYBNÍKY
• STŘÍBRO
• JAK SE ŽILO DŘÍVE
Akce projektu:
4.4. 2018
– výlet na Křemešník – vzdělávací
program „ Mravenec“
11.4.2018
– autobusem na Čertův Hrádek
18.4.2018
– do jihlavského muzea – expozice
řemesel a ukázka těžby stříbra
25.4.2018
– na farmě u Krejzlíků s ukázkou
dojení ovcí a koz, výroby sýra a předení na
kolovrátku
27.4.2018
– v MŠ Valentýna Křížová předvedla
program „ Bejvávalo“
Výlet autobusem na Čertův hrádek
a ke studánce Panny Marie

V MŠ děti jedly dřevěnou lžící staročeské jídlo. Na
rozprostřené utěrce si děti pochutnaly na vařených
bramborách ve slupce se solí a máslem.

Děti se začaly více zajímat o své bydliště a okolí. Radostně vzpomínají na navštívená
místa. Vytvářeli jsme makety Křemešníku a okolí NR, které jsme pak vystavili v šatnách. Když
přibylo něco nového, vše ukazovaly děti rodičům. Rády poslouchaly pověsti a s napětím
čekaly, jak příběh dopadne. Často se ptaly, jestli je to pravda……
2 -Besídka pro maminky byla na téma „ Bejvávalo“, soubor písní a tanečků s lidovými
prvky. Děti tancovaly s vytvořenými šátky s potiskem (vlastní výroby), které si nakonec
odnesly domů. S maminkou společně vytvořily stříbrné korále, mačkané kuličky z alobalu.
Inspiraci získaly z návštěvy jihlavského muzea.
3 -VÝLET / 5.6.2018 Letos jsme prožili výlet v přírodě. Bylo krásné počasí a my jsme
cestou poznávali přírodu svými smysly. Pomocí zrcátka jsme vnímali svět jiným pohledem.
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Děti opékaly jablíčka. Zjistili jsme, že pro některé to bylo poprvé. Trhali jsme květiny do
kelímku a se zakrytýma očima pomocí čichu jsme popisovali a poznávali rostlinky. Cestou
jsme určovali druhy obilí, až jsme došli na určené místo – hospodářskou usedlost, kde na nás
čekali koníčci, které nám Gábinka představila. Po cestě domů si všechny děti na paletku
z papíru lepily květinky, luční trávy, obilí aj. V MŠ jsme pak pomocí atlasu rostlin hledali
názvy všeho, co jsme cestou našli.
4 -Se školním rokem jsme se rozloučili „ Sportovním odpolednem“. Děti na jednotlivých
stanovištích plnily úkoly a za zaplněnou
kartičku s razítky (splnění všech disciplín),
dostaly ovocnou odměnu - pochutnaly si na
sladkém melounu. Také jsme se rozloučili
s budoucími školáky a poslechli si pohádku
s dopravní tématikou. Protože teď na děti
čekají prázdniny, tak trochu bezpečnosti
navíc neuškodí. Pohádka byla ukončena
(dětmi oblíbenou zábavou) chytáním a
pozorováním velkých a malých bublin.
Chvílemi byla bublinkami zaplněná velká
část zahrady.

5 -Poslední akca ve školním roce byla šerpování budoucích školáků pí. starostkou na
úřadě městyse. Děti byly zapsány do místní kroniky.
6 -Budeme mít novou mateřskou školu.
Čeká nás balení hraček a vyklízení celé MŠ. V ZŠ
začne hned v červenci přestavba přidělených
prostor, kam se budeme koncem srpna
stěhovat. Vzdělávání dětí bude tedy v příštím
školním roce (ten začíná 3.9.2018) probíhat
v budově školy. Vstup do provizorní školky
bude ze spodní strany budovy ZŠ a odemykat
se bude každý školní den v 6.30 hod.
Zdroj: Marta Somrová
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Děti z naší mateřské školy jsem vezl v rámci projektu „Křemešník vypravuje“ nejen ke
Krejzlíkům na farmu a na Čertův hrádek, ale jeden výlet byl také na samotný Křemešník. Zde
se dětí ujala Marta Kosová se svým manželem a podle pozitivních reakcí dětí si troufám říct,
že se o ně starali opravdu ukázkově. Následně jsem na podobný výlet vezl děti ze školky
ve Vyskytné a pak ještě několik škol z Pelhřimova. Začal jsem se tedy blíže zajímat o to, co
všechno vlastně SEV Mravenec dělá, čím se zabývá a co všechno může dětem nabídnout a
ukázat. Poprosil jsem o spolupráci a krátký příspěvek do našeho zpravodaje přímo Martu
Kosovou:

Český svaz ochránců přírody Pelhřimov ZO 17/01
Středisko ekologické výchovy
MRAVENEC
Středisko ekologické výchovy MRAVENEC se již od roku 1997 věnuje environmentální
výchově vzdělávání a osvětě na okrese Pelhřimov. Jsme pobočným spolkem Českého svazu
ochránců přírody s vlastní právní subjektivitou. Ukazujeme především dětem rozmanitost a
krásu přírody, její zákonitosti, pomáháme jim najít cestu k ní, k jejímu poznání i vytvoření
kladného vztahu, k tolerantnímu chování k sobě, ostatním lidem a přírodě samotné.
Zabýváme se:
-tvorbou a realizací ekologických výukových programů i programů terénních
-vedením zájmových kroužků – Klub přátel MRAVENCE a Včelařství
-organizací víkendových akcí a táborů pro děti a mládež
-veřejně osvětovými akcemi (DEN ZEMĚ, Den bez aut, Medování, Hrabání Kladinského potoka, Výstavy …)
-informačními kampaněmi (třídění odpadů, bioodpady, ochrana ovzduší, památné stromy, biodiverzita)
-vydáváním informačních materiálů – letáků, brožurek, pohledů
-praktickou ochranou přírody od roku 2002 – vyvěšováním, čištěním a evidencí ptačích budek
-ručním kosením luk, hrabáním a odklízením hmoty na zvláště chráněných územích a významných
krajinných prvcích

Terénní ekologické výukové programy
Výukové programy pro děti realizujeme nejraději
přímo v přírodě a u nás k tomu přímo vybízí všem známý
Křemešník.
Představujeme
ho
dětem i z jiného úhlu pohledu - je
přírodní
rezervací
–
díky
zachovaným skupinám lesních typů
– především suťová javořina a
jedlová bučina. Ukazujeme si různé
druhy stromů, rostlin – na
Křemešníku roste zvláště chráněná – ohrožená rostlina MĚSÍČNICE
VYTRVALÁ. Projdeme si část naučné stezky, připomeneme historické
památky i pověsti a cestou si zahrajeme i několik her.
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Památný strom v Novém Rychnově
Jedná se o Dub letní a najdete ho směrem na
Rohoznou na hrázi bývalého rybníka u náhonu Honzova
Mlýna. Nemůžete ho přehlédnout, je dominantou okolí. Výška
stromu je 27m a obvod kmene 540cm. Stáří přibližně 250 let,
ale přitom je stále zdravý a vitální.

Zvláště chráněné rostliny a živočichové v našem okolí
Při vyvěšování a čištění ptačích
budek mezi Čejkovem a Sázavou se nám
povedlo objevit v roce 2007 dalšího zvláště
chráněného silně ohroženého živočicha –
PLŠÍKA LÍSKOVÉHO.
Na podmáčených loukách můžete spatřit
zvláště chráněnou ohroženou rostlinu –
PRSTNATEC MÁJOVÝ.
Zdroj: Marta Kosová

_________________________________________________
④- Kulturní kalendář
Koncem dubna se už všichni těšili na pálení čarodějnic.
V Rychnově byl začátek akce naplánován již na 15h, kdy většina
rodičů byla ještě v práci, a tak se lidé spolu s dětmi začali
scházet až o něco později. Nakonec ale byla účast hojná a
počasí vyšlo na jedničku. Kromě zaběhlých sportovních aktivit,
za které byly děti odměněny buřtíkem a sladkou svačinkou, tu
bylo nově „malování na obličej“, a tak jsme zde mohli potkat
kromě lišky nebo kocoura také černého pantera a tygra.
Pěknou hranici dřeva postavili i v Sázavě a Řežencicích. Zde byl
připraven dokonce ohňostroj! „Pálení čarodějnic“ má u nás
dlouhou tradici. Dříve se tato akce konala nad silnicí za
garážemi směrem na Milíčov, kde se většinou sešla celá ves. Ona magická filipojakubská noc
(z 30.dubna na 1.května) patřívala mezi noci, kdy zlé a nečisté síly vládly větší mocí než kdy
jindy. O půlnoci se prý daly nalézt různě poschovávané, zakopané a před lidmi ukryté
poklady. Lidé také věřili, že této noci poletuje povětřím spousta čarodějnic letících na sabat.
Proto se této noci říká „noc čarodějnic“.
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Den Země (25.4.) je svátek
původně oslavující příchod jara. Šikulky
NR ve spolupráci s SDH za podpory
Městyse NR si ho ale vybraly k akci s
názvem „ÚKLID NAŠICH OBCÍ“. Je až
neuvěřitelné,
kolik
se
nasbíralo
všelijakých odpadků, papírků, PET lahví
nebo i pneumatik a nárazníků z
automobilů.
Společná
akce
byla
zakončena u hasičárny opékáním buřtů.
Smutné ale je, že za několik dní se na
místech, která jsme uklidili, objevili
odpadky nové. Copak je takový problém
udělat pár kroků k odpadkovému koši?
Zdroj: Radek Soukup

Obliba vína stále roste. Z pohledu popularity už to není nápoj pouze ke slavnostním
příležitostem nebo "občasnému napití". Zvyklosti se mění a jako bývalý číšník jsem to
pozoroval každým rokem čím dál víc. Pokud lidem vysvětlíte základní rozdíly (nejen barvu
vína) jako je cukernatost, jednotlivé vůně a chutě, tak tyto rozdíly vnímají a kvalitní vína
dokáží ocenit. Lidé postupně tyto informace přijímají a začínají zkoušet. Vědomosti o víně se
dokonce pro některé staly otázkou prestiže. Víno podle barvy dokáže rozeznat každý.
Červené, bílé, růžové. Tak jednoduché to ale není. Věděli jste, že klasické bílé víno se může
vyrábět z bílých, červených i modrých hroznů? Skuteční znalci vína umějí rozeznat význam
jednotlivých tónů i vyřešit takový oříšek, jako je například claret, známkové či barikové víno
anebo VOC. V České republice roste také počet vinařských akcí. Jednou takovou je „Putování
za vínem se Sv. Klementem“, které se letos konalo 5.5.2018. Milan Reich uspořádal pro

zájemce zájezd z N. Rychnova do Tasovic. Zájemců bylo opravdu hodně, a tak se hravě
naplnil i náš největší autobus pro 60 osob. Akce byla výbornou příležitostí ochutnat několik
desítek vín od přibližně 30ti vinařů. Zároveň jsme se mohli seznámit s kulturou obcí Tasovice
a Hodonice, nechat se hýčkat jejich pohostinností, ochutnat místní speciality a obdivovat
navštívené sklepy. Krátké video jsem opět umístil na YouTube pod tagem: „Nový Rychnov
Tasovice 2018“.
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V sobotu 12.května se u školy konal
další ročník „FairTrade snídaně“. O
realizaci se spolu s Monikou Vlkovou
zasloužila také Ivana Vlasáková a
samozřejmě děti ze školy. Účast byla
oproti minulému ročníku dvojnásobná,
každý přinesl něco dobrého na ochutnání,
takže opravdu bylo z čeho vybírat. Krátké
video z této akce jsem umístil na YouTube
pod tagem: „Fair Trade snídaně Nový
Rychnov 2018“.
Další vydařenou akcí byly „Novorychnovské stezky. Bohužel zároveň ve stejný den
uspořádali hasiči okrskovou soutěž SDH, takže se nám účastníci trochu rozdělili. I tak se ale
stezek zúčastnilo přes 60 nadšenců. Více o této úspěšné akci níže v článku SPOZ.

2. května uspořádali členové SDH spolu
s taneční skupinou Chicastar zábavné odpoledne
u příležitosti Dne dětí. Kromě soutěží, různých her
a trojité dávky „pěny“ tu nově byla příležitost
zastřílet si z Paintballové pistole. Barevnými
kuličkami zasáhli terč i ti nejmenší .

Datum konání

Název akce

Místo konání

Organizátor

30.06.2018

Táto, mámo, sportuj s námi

TJ Start Nový Rychnov

Datum upřesníme

Letní promítání

U hasičské zbrojnice

SDH Nový Rychnov

28. 07. nebo 04. 08. 2018

Neckyáda v Řeženčicích

požární nádrž v Řeženčicích

SDH Řeženčice

Datum upřesníme

Letní kino

Fotbalové hřiště

Pavlína Parkanová

18. 08. 2018

Rychnovská pouť (zábava, disco)

01. 09. 2018

Olympiáda 2. ročník

Chicastar

28. 09. 2018

3. ročník Opékání brambor v Sázavě

SDH Sázava

13. 10. 2018

Vinobraní v Sázavě

27. 10. 2018

100. výročí založení ČSR

03. 11. 2018

Halloween

11. 11. 2018

Příjezd Sv. Martina

02. 12. 2018

Rozsvěcení adventního stromu v Sázavě před bývalou školou v Sázavě

SDH Sázava

02. 12. 2018

Rozsvěcení stromu v NR

kostel v Novém Rychnově

Městys Nový Rychnov

26. 12. 2018

Fotbalový vánoční turnaj

sportovní hala v NR

TJ START Nový Rychnov

31. 12. 2018

Silvestr

Hostinec U Zmátlů, Sázava

SDH Sázava
Městys Nový Rychnov
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⑤ - SPOZ – Sbor pro občanské záležitosti
Blahopřání jubilantům
Během těchto posledních měsíců oslavili své krásné životní jubileum tito naši spoluobčané:

70 let:
75 let:
80 let:
85 let:
91 let:
94 let:

Vítková Květuše, Sázava
Kouřimská Jaroslava, Řeženčice
Bláhová Jaroslava, Nový Rychnov
Prokůpková Věra, Nový Rychnov
Novák Jan, Nový Rychnov
Hajná Marie, Sázava
Chadimová Jarmila, Sázava
Přejeme Vám hodně zdraví a štěstí

Novorychnovské stezky
Dne 19.5.2018 jsme uspořádali další ročník Novorychnovských stezek. Začátek byl ve
13:30 a tentokrát byl start a cíl u Obecní restaurace v Novém Rychnově. Trasa byla vedena
po červené turistické značce na Čertův Hrádek a dále přes
vysílač na Mešnici zpátky do Rychnova. Letos jsme to pojali
trochu jako branný závod, jelikož nás čekala celkem tři
stanoviště, na kterých jste si mohli vyzkoušet střelbu ze
vzduchovky, a to buď na terč a děti na špalíčky, ručkování po
laně s ukázkou a výukou uzlů. Na Čertově Hrádku byla
zdravověda a topografie, kde jsme si zopakovali obvázání
kolene, stabilizovanou polohu, přenos raněného nebo práci s
buzolou a mapou.
Po příchodu k Obecní restauraci na všechny zúčastněné čekala
hudební skupina Otisk s krásnými písničkami a grilované
buřtíky, o jejichž grilování se postaral pan Karpíšek. Všichni se
podepsali do kroniky SPOZu a dostali už tradiční odznáček.
Nezapomněli jsme ani letos vyhodnotit a obdarovat
nejmladšího a nejstaršího účastníka. Děti dostaly ještě křídy, aby nám mohly vyzdobit silnici
krásnými obrázky.
Celý den si mohli všichni náležitě užít, neboť panovalo krásné letní počasí. Chtěla bych touto
cestou moc poděkovat všem organizátorům, kteří se na této akci podíleli.

Na závěr
Na závěr bych Vám všem jménem SPOZu chtěla popřát krásné léto, klidnou dovolenou,
hodně sluníčka a vždy šťastný návrat domů se spoustou nezapomenutelných zážitků.
Zdroj: Jana Kloudová
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MUDr. Kateřina Maděryčová

oznamuje, že bude z důvodu čerpání letní dovolené uzavřena ordinace praktické
lékařky v Novém Rychnově, a to ve dnech 29. 06. 2018 - 04. 07. 2018 a ve dnech 13. 08. 2018
- 24. 08. 2018, dále ve dnech 09. a 10. 08. 2018 bude provoz ordinace omezen pouze od
08,00 do 09,30.
Akutní případy ošetří zastupující lékař MUDr. Radek Pauš, vhodná předchozí telefonická
domluva
ordinace v Horní Cerekvi, Březinova 398
tel. 565 396 113
ordinace v Pelhřimově, Svatovítské nám. 880
tel. 565 322 214

Knihovnice paní Římalová oznamuje, že bude místní knihovna v Novém Rychnově
uzavřena z důvodu dovolené a to ve dnech od 26.06.2018 do 04.07.2018.
Poděkování:

Chtěla bych touto cestou poděkovat zastupitelstvu městyse a především členkám
sboru pro občanské záležitosti, které pro nás, dříve narozené občany Nového Rychnova,
Sázavy, Čejkova a Řeženčic, připravily na neděli 25. dubna příjemné odpoledne s kulturním
programem. Nechybělo ani občerstvení. Poděkování patří i personálu obecní restaurace za
příjemné prostředí a vzornou obsluhu.
Jaroslava Valentová

Ještě přidávám jeden snímek
pořízený při výstavbě sportovní
haly v roce 1978.
Zleva:
Karel Novák, Miroslav Vacho, Pavel
Nepraš, Václav Roubal, Miloslav Bláha,
Jaromír Herna
v pozadí traktor MNV „30 Major“
Zdroj: Jaromír Herna
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⑥ - Sport
Nový Rychnov „A“ mužstvo muži - I.B třída skupina A
kolo
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

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

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

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

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

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

Hráči týmu A“ se v celkové tabulce umístili na 5. místě. Gratulujeme!

Nový Rychnov „B“ mužstvo – okresní přebor III. Třída
kolo Datum
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

8.4.2018
14.4.2018
22.4.2018
28.4.2018
5.5.2018
13.5.2018
20.5.2018
27.5.2018
3.6.2018
10.6.2018
16.6.2018

15:30
15:30
15:00
15.00
16:30
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
13:30

Domácí

Hosté

Černovice „B“
Speřice „B“
Nový Rychnov „B“
Nový Rychnov „B“
Horní Ves
Nový Rychnov „B“
Božejov
Nový Rychnov „B“
Hořepník
Nový Rychnov „B“
Petrovice

Nový Rychnov „B“
Nový Rychnov „B“
A.F.C. Humpolec „C“
Žirov
Nový Rychnov „B“
Senožaty
Nový Rychnov „B“
Želiv
Nový Rychnov „B“
Velká Chyška
Nový Rychnov „B“

výsledek
1:0
2:2
0:2
1:0
4:3
6:0
1:3
7:1
1:3
6:1
1:3

Hráči týmu B“ se v celkové tabulce umístili na 5. místě. Gratulujeme!

V nedávné době se dal do pohybu projekt „výstavba nového beach volejbalového
hřiště“. Plážový volejbal (anglicky beach volleyball) je míčový plážový sport, který se vyvinul z
klasického šestkového volejbalu. Od doby svého vzniku si získal ve světě mnoho příznivců a z
toho důvodu se naši sportovci rozhodli upravit si pro tento sport nevyužité a neudržované
antukové tenisové hřiště. Městys Nový Rychnov uvolnil ze svého rozpočtu 200.000,- Kč a
první práce na sebe nenechaly dlouho čekat.
Již nyní byla odstraněna stará antuka a
aktuálně jsou připraveny obvodové obrubníky
a podklad pro písek. Ten bude částečně použit
ze stávajícího hřiště u školy, ale musí se
dokoupit i nějaký nový. Použijí se i původní
sloupy na sítě. Sportovci zajišťují práce z větší
části svépomocí a jde jim to dobře od ruky.
Zanedlouho se tedy můžeme těšit na pěkné
plážové pískové hřiště.
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⑦ - Sbor dobrovolných hasičů
Činnost jednotky SDH Nový Rychnov na jaře 2018
Jednotka SDH Nový Rychnov zasahovala na jaře u 3 zásahů.
1. 30. března jsme likvidovali požár v rodinném domě v Sázavě.
2. V polovině dubna 2018 byl ukončen záběh nové cisterny Tatra a byla zařazena do
pohotovosti. 10. května vyjela nová cisterna ke svému prvnímu výjezdu, k požáru slámy
v seníku ve Vyskytné.
3. 12. června jsme odstranili spadlý strom z vozovky mezi Novým Rychnovem a Čejkovem.
Nový dopravní automobil Iveco Daily
jsme převzali od výrobce THT Polička 13. dubna
2018. Nyní probíhá záběh vozidla, vozidlo bude
zařazeno do pohotovosti v letních měsících.
1. až 3. června jsme se zúčastnili s
dopravním automobilem Iveco akce „Hasičská
fontána“ v Praze, která byla organizována k
100. výročí založení republiky. Jednalo se o
taktické cvičení jednotek, proto nám budou
proplaceny náklady na pohonné hmoty.
V sobotu 16. června 2018 proběhlo svěcení nových vozidel JSDHo Nový Rychnov. V
11h začala mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Novém Rychnově, po které byla obě
nová vozidla CAS 30 a DA vysvěcena. Celý
církevní obřad krásně provedl Pan Mgr.
Josef Stolařík, za což mu Sbor
dobrovolných hasičů Nový Rychnov
děkuje. Od 14 hodin akce pokračovala u
hasičské zbrojnice tematickým tanečním
vystoupením děvčat ze skupiny Chicastar,
po kterém následovalo představení
nových vozidel. Oslav se dále účastnila
hasičská vozidla, převážně Tatry, sborů
dobrovolných hasičů ze širokého okolí.
Okrsková soutěž v požárním sportu se uskutečnila 19. května u hasičské zbrojnice v Novém

Rychnově. Družstva soutěžila v disciplíně požární útok a skončila v tomto pořadí:
Muži:

Ženy:
Děti:

1. Nový Rychnov
2. Řeženčice
3. Sázava
4. Čejkov
1. Řeženčice
1. Řeženčice

V dubnu absolvovali školení nositelé dýchací techniky v Pacově. Od počátku roku se
členové jednotky školí a cvičí s novou technikou.
Zdroj: Ing. Milan Vopálenský
velitel jednotky
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⑧- Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
ráda bych se ještě jednou vrátila k sobotě 16.6.2018, kdy proběhlo slavnostní svěcení
naší nové hasičské techniky a poděkovala všem organizátorům této akce za jejich práci. Dále
děkuji vám všem, kteří jste se zúčastnili. Děkuji vzácným hostům, kteří si udělali čas a přijeli
podpořit naší akci. Především děkuji panu Josefu Stolaříkovi a panu Maškovi za nádhernou
mši a slavnostní obřad. Možná je v tom symbolika, že právě v roce stoletého výročí naší
státnosti jsme získali novou hasičskou techniku. Pro naše SDH je to počátek nové historie. Ale
především je to pro nás, pro obec i hasiče, obrovský závazek do budoucna.
Dále bych zmínila něco málo k plánované výstavbě MŠ. Samotná demolice školky
započne začátkem července. Přes prázdniny budou ve školní budově probíhat stavební
úpravy pro přechodný provizorní provoz MŠ. Nový školní rok začne pro všechny děti, školáky
i „maláčky“ ve škole. Předáním staveniště nastanou změny v dopravní obslužnosti pro celý
školní areál. My občané a hlavně žáci zaznamenáme jistá dopravní omezení, ale pocítíme
zvýšení nákladní dopravy a hluku v blízkosti staveniště. Celá výstavba MŠ a následné úpravy
terénu by měly probíhat do 31.8.2019. Prosím nejen děti, ale i nás dospělé, o zvýšenou
opatrnost v blízkosti školního areálu a předem děkuji za trpělivost a toleranci veškerých
omezení souvisejících s výstavbou.
„Voda nad zlato“ přesně takto pojmenoval dané téma pan starosta z Horní Cerekve.
K tomu již není co dodat a nezbývá než souhlasit. Celková denní spotřeba v Rychnově je 120125 m , o víkendu pak spotřeba vody dosahuje až 150 m . K tomu také není co dodat. Vážení
spoluobčané, tímto vás zdvořile i naléhavě žádám, o rozumné a úsporné využívání vody
dodávané z veřejného vodovodu. Žádám vás o omezení napouštění bazénů, mytí aut a
zalévání zahrad a trávníků. Děkuji za pochopení a věřím ve vaši ukázněnost.
Přeji všem, užijte si letních prázdninových dnů v pohodě a ve zdraví.
Reichová Iva
starostka městyse
__________________________________________________________________________________

⑨- Zasedání zastupitelstva
Stručný souhrn z 34. 35. a 36. zasedání zastupitelstva
Bylo schváleno:
-prodej pozemků p. č. st. 70 a 517/17 v Čejkově manželům Sihelníkovým za kupní cenu 40,- Kč/m2
-pronájem nebytových prostor v NR 160 (kadeřnictví – 1 místnost) slečně Chalupové na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců za měsíční nájemné 789,- Kč.
-prodej pozemku p. č. 1396/4 v Novém Rychnově paní
Duškové za kupní cenu 15,- Kč/m2.
-prodej pozemků p. č. 59/12 a 59/13 v Novém Rychnově
panu Dvořákovi za kupní cenu 50,- Kč/m2
-prodej pozemku p. č. 1265/62 v Novém Rychnově slečně
Kratochvílové za kupní cenu 12,- Kč/m2
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-prodej pozemku p. č. 59/14 v Novém Rychnově panu Tomandlovi za kupní cenu 10,- Kč/m2.
-prodej pozemku p. č. 10/18 v Novém Rychnově panu Červenkovi za podmínek, jak již byly schváleny
zastupitelstvem v lednu 2014: kupní cena 228 000,- Kč, výstavba rodinného domu do 5ti let od
sepsání smlouvy, smluvní pokuta ve výši 40 000,- Kč za každý započatý rok prodlení s výstavbou.
- ukončení nájemní smlouvu s panem Kubů na pronájem nebytových prostor v Novém Rychnově č. p.
160, a to dohodou k 30. 06. 2018. Pan Kubů, již nehodlá prostory využívat.
- hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „Novostavba mateřské školky Nový Rychnov“ o výběru
dodavatele. Stala se jím společnost STATUS a. s., Humpolec. Celková nabídková cena činí
35 327 691,56 Kč včetně DPH.
- smlouva o dílo na projekt „Nový Rychnov – posílení
vodního zdroje“ se společností GEOMIN s.r.o. Jihlava.
Cena díla je 481 338,- Kč a zahrnuje vrtné práce,
hydrodynamické zkoušky, geologické práce. Celý
projekt by měl být spolufinancován s dotací od SFŽP s
předpokládanou výší dotace 338 240,- Kč.

Návrh rozpočtového opatření mimo jiné zahrnuje:
-doplnění nového vybavení do dopravního automobilu pro jSDHo Nový Rychnov 35 000,- Kč
-pořízení 4 pracovních oděvů a trik pro jSDHo Nový Rychnov 8 000,-Kč
-poskytnutí darů pro: SDH Nový Rychnov 50 000,SDH Sázava 20 000,- Kč
SDH Čejkov 15 000,- Kč
SDH Řeženčice 15 000,- Kč
-navýšení nákladů na refundace mezd členů výjezdové jednotky SDH Nový Rychnov 10 000,- Kč
-navýšení nákladů na pohonné hmoty pro jednotku SDH Nový Rychnov 10 000,- Kč
-náklady na kulturní akce – 250 000,- Kč
-navýšení příspěvku pro MŠ Nový Rychnov 65 000,- Kč
-sportovní areál ZŠ (dotační management a spoluúčast na případné dotaci) – 1 884 700,- Kč
-nákup pozemků pro stavební parcely – 606 640,- Kč
-úhrada za přeložku vedení NN v lokalitě stavebních parcel 1. splátka – 74 000,- Kč
-rekonstrukce rozhlasu v místních částech na bezdrátové řešení – 290 000,- Kč
-náklady na dotační management pro žádost o platbu dotace na CAS pro jSDHo NR – 23 000,- Kč
-obnova svítidel veřejného osvětlení v Novém Rychnově 200 000,- Kč
-navýšení nákladů na zvonění kapličky v Čejkově 35 000,- Kč
-pořízení 6 ks nových kontejnerů na tříděný odpad 47 000,- Kč
-zajištění výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci „Sportovní areál ZŠ Nový
Rychnov“ 55 000,- Kč
-náklady na práce v lesích 200 000,- Kč
-pořízení nové úřední desky úřadu městyse 30 000,- Kč.

Interpelace a diskuze:
- Pan Florian poděkoval starostce a SPOZ za vydařenou společenskou akci „setkání seniorů“,
čejkovští se těší na další ročník.
- Paní Marešová řekla, že u sportovní haly je špinavá fasáda díky bahnitému terénu těsně u
zdi. Tráva zde neroste, protože je terén rozježděn auty. Chtělo by to bahno odstranit, tato
situace jí opravdu štve. Dále se dotázala, zda se v projektu nové mateřské školy řeší i
parkování a zahrada školky. Starostka uvedla, že školní zahrada se v projektu zatím neřeší,
projekt počítá s 8mi parkovacími místy.
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- Pan Sekava se dotázal, proč dochází ke zvýšení nákladů na zvonění kapličky v Čejkově.
Starostka městyse sdělila, že se musí vyřešit napájení celého zařízení. Pan Florian doplnil, že
se musí vyměnit rozvodna VO a také provést podvrt silnice.
- Paní Hernová se dotázala na navýšení nákladů na provoz výjezdové jednotky. Pan
Vopálenský uvedl, že zvýšení nákladů je v souvislosti s přebíráním nových vozidel, nutného
školení na nová vozidla a nové vybavení jednotky a také na záběh nových vozidel. Jedná se o
jednorázové zvýšení výdajů rozpočtu, které se nebude při běžném provozu jednotky v
budoucnu opakovat.
-Starostka řekla, že třídění odpadů je v NR
tragické, odpadová disciplína není žádná.
Příkladem jsou na skládce bioodpadu
vybouraná okna, ledničky nikoli prázdné, ale
plné. Už neví, co by měla dělat, aby v obci byl
pořádek. Občanům to jen zvyšuje náklady z
rozpočtu městyse, které by mohly být využity
na prospěšnější účely.
- Paní Marešová poděkovala všem zúčastněným na akci „Úklid našich obcí“. Zvláště u dětí je
dobré, aby se třídění naučili jako samozřejmost. Pan Florian uvedl, že akce byla povedená a v
Čejkově se navíc uklidila i silnice na Lešov.
- Paní Marešová se dotázala na dotace na vodní zdroje a vrty. Starostka uvedla, že dotace na
průzkumný vrt v NR je již schválena, v Sázavě nedošlo k dohodě s majitelem pozemku. Nyní
se vypsaly nové dotační tituly, pokud bude voda dobré kvality a bude jí dost, tak bude
zpracován projekt na propojení vodojemu se studnami a případná úpravna vody či jiné
technologie. To samé je v Řeženčicích. Pan Malát připomněl, že v případě poskytnutí dotací
na vodovody a kanalizace, je možné, že dojde ke zdražení vodného a stočného, protože
poskytovatelé dotace požadují, aby provozovatel vodovodu byl schopen provoz v budoucnu
financovat. Dle jeho názoru by zvýšení bylo dost razantní. Paní Marešová uvedla, že dle jejího
názoru máme vodu za hubičku. Pan Florian vyjádřil politování, že jsou neplatiči za vodu, i
když tu vodu odebírají. Pan Sekava uvedl, že neplatiči by se prostě od vody měli odpojit.
- Paní Uhlířová se dotázala, jaká je situace s výstavbou nového hřiště. Starostka uvedla, že
dotace byla poskytnuta a v současné době probíhá dokončení procesu povolení stavby a
bude probíhat výběr dodavatele. Finance se musí proinvestovat v letošním roce.
- Paní Uhlířová upozornila, že při pořádání dětského dne se stal incident mezi rodiči, což jí
přijde naprosto nevhodné a zbytečné. Starostka sdělila, že dětský den pořádal SDH Nový
Rychnov a jako takový zajišťoval pořadatelskou službu. (Neukázněné děti byly pořadatelem
opakovaně napomenuty, ale bohužel výzev nedbaly. Rodiče těchto dětí nečinně přihlíželi. Na YouTube
je ke zhlédnutí video „DEN DĚTÍ Nový Rychnov 2018“, které zachycuje, jak si jeden chlapec vybere
malou holčičku, která k němu stojí zády a následně ji vší silou srazí k zemi. Takto se „bavil“ asi 10
minut i na dalších malých dětech. Jeden z přihlížejících se rozhodl ho napomenout, protože bylo
ublíženo i jeho dceři, a proto k incidentu mezi rodiči došlo.)

- Starostka městyse informovala o provedení vrtu v Novém Rychnově. Vrt však nepřinesl
očekávané výsledky. Nyní se plánuje další vrt a zpracovává se rozpočet dalších nákladů.
- Pan Barták požádal o řešení dopravní situace u své nemovitosti v zatáčce. Vozidla tam jezdí
rychle a došlo zde v nedávné době k nehodě, která způsobila škody na jeho nemovitosti.
Městys by prý měl vybírat za nedodržování rychlosti pokuty. Starostka městyse řekla, že
komunikace je v majetku kraje. Připomněla, že již nyní je zde rychlost omezena na 30km/h a
pokutovat řidiče nemůže městys, ale jen policie. Pan Sekava se přidal s požadavkem, že by se
přes Řeženčice také mohlo jezdit pomaleji.
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- Pan Sekava požádal o opravu chodníku v Řeženčicích u hlavní silnice u nemovitosti č. p. 8.
Starostka městyse řekla, že oprava chodníků by se měla koordinovat ve spolupráci s majiteli
sítí (E.ON, CETIN, voda, kanál), aby se do nich pak několik let nezasahovalo.
- Pan Sekava konstatoval, že okrskové cvičení hasičů bylo naprosté zklamání. Zvlášť je
ostudou, že účastníci z řad dětí nedostanou od pořadatelů občerstvení a vše si musí platit.
Zvláště když hasičské spolky dostávají od městyse podporu na jejich činnost.
-Starostka městyse podala informace o aktuální situaci
vodovodu v Řeženčicích. Dlouhodobým pozorováním a
kontrolou provozu se ukazuje, že zcela jistě mají
odběratelé spojeny rozvody své vlastní vody ze studní
s rozvody napojenými na vodovod. Mnohdy občané
nemají tyto vrty nebo studně ani řádně povoleny. Toto
odporuje zákonu. Také často chybí ochota občanů si
úplně oddělit rozvody vody. Potom logicky dochází ke
kontaminaci pitné vody vodou užitkovou či dešťovou, která není majiteli studen
pravděpodobně kontrolována. Dále informovala, že bylo přistoupeno ke spolupráci
s právníkem při dalším postupu řešení neplatičů vody a případnému odpojení nemovitostí od
vody. Pan Florian zmínil i problémy s vodou v Čejkově, kdy došlo zřejmě k velkému
jednorázovému odběru vody. Starostka uvedla, že výkyvy ve spotřebě vody jsou časté a jsou
všude, přijedou chalupáři, kropí se zahrádky, napouští bazény atd. Důvodů může být víc.
Více čísel o hospodaření městyse i o plánovaném výhledu na další roky najdete na
webových stránkách www.novyrychnov.cz, kde také jsou všechny zápisy ze zasedání
zastupitelstva městyse. Pokud s něčím nesouhlasíte nebo máte pocit, že byste k tomu chtěli
říct své, tak mi to prosím nepište do mailu, ale určitě máte příležitost svůj názor předložit
přímo zastupitelům. Doporučuji osobně navštěvovat zasedání zastupitelstva, které se koná
každý měsíc. O jeho přesném datu se dočtete na úřední desce městyse. Dále je tu možnost
nechat si všechna vydaná oznámení anebo hlášení místního rozhlasu zasílat na email. Stačí,
když se přihlásíte k odběru na webu městyse.
V pátek 5. října a v sobotu 6. října 2018 nás už čekají komunální volby. To znamená,
že 66 dní předtím musí být už zveřejněny volební listiny kandidátů. Věřím, že se účast na
zasedáních zastupitelstva v následujících měsících výrazně zvedne. Nejinak tomu bylo při
volbách v roce 2014.
__________________________________________________________________________________
Chtěl bych vás všechny poprosit, abyste tohoto Poutníka po přečtení vrátili zpět na
distribuční místa, aby se tak mohl dostat i k ostatním občanům. Pokud chcete mít doma svoji vlastní
kopii, tak ta je volně ke stažení na webových stránkách Městyse www.novyrychnov.cz v záložce
Zpravodaj.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám pomáhali při realizaci tohoto vydání:
Iva Reichová, Jana Kloudová, Jan Malát, Ing. Milan Vopálenský, Ivana Vlasáková, Marta Somrová,
Radek Soukup

S přátelským pozdravem
Petr a Jitka Hernovi
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