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① - Slovo úvodem
Na začátku 2. vydání Rychnovského poutníka bych chtěla poděkovat za vaše převážně kladné
ohlasy na předchozí vydání. Budu se snažit, abych vás i tentokrát stručně a výstižně informovala o
dění v Novém Rychnově a okolí. Také 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. Rychnovský Poutník funguje jako bezplatné obecní noviny. Ráda bych,
aby vycházel ke konci každého kvartálu, a i když je distribuován ve velkém množství, přesto podléhá
příležitostnému zmizení. Bylo by proto vhodné, kdybyste jej po přečtení zase vrátili na distribuční
místa: (Úřad Městyse NR, prodejna FLOP, papírnictví pí. Vítkové, místní pošta, prodejna
SH.minimarket, Pivnice Na Růžku, v Řeženčicích a Čejkově je umístěn do zavírací nástěnky na návsi, v
Sázavě u pí. Havlíkové). Pokud tak uděláte, pomůžete, aby se mohl dostat do ruky k přečtení i
ostatním spoluobčanům. Rozhodli jsme se věnovat mu i čestné nevymazatelné místo na obecních
webových stránkách. Případně je možné si o kopii zažádat přímo na náš výše zmíněný email. Řídili
jsme se při tom i úvahou, že velká část naší mládeže z papíru už číst nedokáže, ale z obrazovky
monitoru to zvládají čím dál lépe.

② - Rozhovor se starostkou
V dřívějších vydáních bývalo zvykem, že měl úvodní slovo starosta. Dovolila jsem si to pojmout trochu
jinak a dohodla se s Ivou Reichovou na krátkém rozhovoru. Během rozhovoru jsem jí pokládala
otázky, které mi čtenáři posílali do mailu:
1. Někteří jsou s tvojí prací spokojení, ale najdou se i negativní ohlasy. Ale jak se říká: „není na
světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem“. Řekni mi, jak ty sama hodnotíš uplynulé roky svého
působení na radnici. Když se teď ohlédneš zpět, udělala bys něco lépe, změnila bys něco?
-Mé působení na radnici mohou hodnotit pouze občané. Spíše se pokusím popsat své pocity.
Momentálně se cítím jako po léčbě šokem. Opravdu, člověk hodně rychle vystřízliví… Mé “naivní”
představy a předsevzetí o tom, jak by se mělo… a co by se mělo... braly rychle za své. Ač celý život
pracovnice úřadu, neměla jsem ani tušení, co je úřad obce a samosprávy za obrovskou mašinérii. Ať
řeším každodenní chod obce, nebo pronikám do detailů dlouhodobých problémů, neustále se učím.
Určitě jsou věci, které bych s odstupem času řešila jinak, např. poslední pronájem obecní restaurace.
Ale jsou věci, za kterými si stojím. Třeba obnovení pracovní čety.
2. Rok a půl je sice ještě dlouhá doba, ale uteče to jako voda a máme tu zase komunální
volby. Přemýšlela jsi už, jestli budeš znovu kandidovat na post starosty, nebo tomu zatím necháváš
volný průběh?
-Letí to. Lhala bych, kdybych tvrdila, že jsem ještě o volbách nepřemýšlela. Pravda je taková,
že malinko začínám rekapitulovat… Na jedné straně dopad mé funkce na náš rodinný život, únava...
Na druhé straně člověka potěší uznání nebo obyčejné poděkování. Zatím tomu nechávám volný
průběh.
3. Hodně dotazů přišlo ohledně investice do výstavby nové mateřské školky. V jaké fázi se
nyní nacházíme? Má městys naspořeno dostatek peněz nebo bude možné čerpat z dotačních fondů?
Nebo si myslíš, že by bylo rozumnější vyčkat?
-MŠ je dlouhodobé a hodně diskutované téma. Momentálně, jak už bylo prezentováno na
několika zastupitelstvech, máme kompletní projektovou dokumentaci na výstavbu nové školky.
Ovšem vzhledem k novým zákonným požadavkům na výstavbu veřejných budov vychází rozpočet
přibližně 33 mil. korun. Máme platné územní rozhodnutí a stavební povolení s platností 3 roky. Peníze
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na takový projekt ale rozhodně nemáme. Z rezerv obce, které vytvořilo minulé zastupitelstvo + z peněz
od SÚRAO máme cca 15 mil. Nemůžeme si ale bez úvěru nebo státní dotace takovou investici sami
dovolit. Já osobně rozhodně nejsem pro úvěr a zadlužování obce. Momentálně není ani dotace.
Koncem června měl vyjít nový dotační titul MŠMT, ale vzhledem k současné situaci na ministerstvu,
mám neoficiální zprávy, že se konat nejspíš nic nebude. Takže za mě - vyčkávací taktika. Máme
projekt, máme povolení, tím pádem požádat o dotaci můžeme bez mála téměř po dobu následujících
tří let.
4. Dalším častým dotazem je problém s nedostatkem pitné vody. Jsou plánované nějaké nové
hlubinné vrty nebo dohodli jste se už s majiteli vhodných pozemků na odkoupení či pronájmu?
-Voda je opravdu náš obrovský problém a podle mě je největší investiční prioritou zabezpečit
všem našim lidem kvalitní pitnou vodu. Je pravda, že už dlouho přešlapujeme na místě. Ale je to
opravdu složité a hlavně generační rozhodování. Obec má 4 vodovodní řady a všechny jsou prakticky v
krušném stavu. Můžeme začít tím nejméně palčivým, a to je Sázava. Až na běžné poruchy je v Sázavě
vody dost a je podle pravidelného vzorkování naprosto bez závad. Čejkov už na tom tak slavně není.
Vody má dost, ale museli jsme zažádat o výjimku kvůli překročenému limitu pesticidů (je to nový
vzorek, který je nařízen teprve od loňského podzimu). Prakticky neexistuje vyzkoušená a dostupná
technologie na odbourávání pesticidních látek jak z vody, tak ani z půdy. Výjimku jsme dostali na 3
roky a vlastně nikdo neví, ani životní odbor, co bude dál. Povolený stanovený limit pesticidů jsme sice
překročili, ale hodnota v čejkovské vodě není životu ani zdraví nebezpečná (tak je psáno ve výjimce).
Největším oříškem jsou pro mne Řeženčice. V současné době mají vody dost. Od začátku roku jim
prakticky stačila pouze voda z vodojemu. Minulý podzim upozornil jeden občan na výskyt bakterií ve
vodě. Po opakovaném vzorkování (cca 50.000,-Kč) a na doporučení firmy VoKa a hygieny používáme v
Řeženčicích pravidelně chemii. Je to jediný řad, kde chemii používáme. Výskyt bakterií byl, podle
konzultace s pracovnicí hygieny, v Řeženčicích pravděpodobně běžná každoročně se opakující, sezónní
záležitost, jako ostatně v mnoha jiných malých vesničkách. Povinné úplné vzorky tedy i na bakterie se
berou 2x ročně. Je pravda, že řeženčický vodovod je časovaná bomba, to nikdo nezpochybňuje. Zatím
se situace má tak: mají obrovské a nepochopitelné výkyvy ve spotřebě vody, někteří majitelé
nemovitostí používají čerpadla kvůli nízkému tlaku a čerpají si vodu do sběrných nádrží, někteří mají
vlastní studny, někomu občas teče voda rezavá (převážně v letních měsících), někdo vodu vůbec
neplatí, někdo ji vůbec nebere, atd. Takže asi takhle. Voda v řádu v Řeženčicích vesele protéká bez
jakéhokoliv řádu a daných pravidel. Jediné o co jde, je nový vodovod. Bude to opravdu veliká investice
pro 47 hlášených obyvatel. Až budou mít vše opravené a v normálním kontrolovaném provozním
řádu, voda pro ně už bohužel nebude za stávající cenu. Jinak máme v Řeženčicích vytipovanou lokalitu
možného vrtu, i majitelka pozemku je velice ochotná a dohoda by určitě byla možná. Ale jak říkám,
momentálně voda v Řeženčicích je. A je pitná. Nakonec Nový Rychnov. Voda bezmála pro 700
obyvatel. Rychnov vodu z hlavního zdroje, tj. od Milíčova, nemá. Od r. 2015 stále trvá sestupná
tendence. V současné době bereme vodu z křemešnických studní, a to z cca 80%. Podle kamerových
zkoušek je potrubí (keramické, perforované) ze zářezů do sběrné jímky naprosto zarostlé. Vyfrézování
potrubí nebo jeho výměna je o to složitější, že nikdo neví, kudy přesně vede a kde se zářezy v hloubce
4 m alespoň přibližně nacházejí. Podle původního projektu z r. 1923 (nic jiného nemáme k dispozici) by
měly být vybudovány dvě sběrné jímky a dvě pera zářezů, hlavní a pomocná. Netuším od kdy, ale
funkční a přístupná, tudíž udržovaná, je pouze jímka jedna. Druhou se nám, ani předchozímu
zastupitelstvu, nepodařilo nalézt. Dalším problémem v rekonstrukci se jeví to, že dnešní firmy jsou
specializované na vrty a s obnovením zářezů v poměrně velké hloubce 4 m nemají žádné zkušenosti.
Ještě máme v záloze dvě firmy, které chceme oslovit. Dále do konce června bude udělán
hydrogeologický průzkum nové možné lokality na obecních pozemcích pod vodojemem. Obnovíme
jednání s církví o možném prodeji pozemku, kde voda je. A další možností je soustředit se na lokality
ze strany od Sázavy. Prozatím uvažujeme o těchto dvou lokalitách, Milíčov + Sázava, abychom využili
stávající vodojem a vodovodní potrubí. Pro dokreslení situace, dnes nikdo přesně neví, kudy vede část
potrubí z křemešnických studní do Rychnova. Známá část trasy totiž rozhodně s projektem z r.1980
nesouhlasí.
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Tímto bych občany chtěla požádat, aby nadále respektovali úsporný režim spotřeby pitné vody, který
je vyhlášen bez odvolání už od června r. 2015.
5. Spekuluje se nad tím, že lihovarský rybník a koupaliště je svěřeno SDH jako hasičská vodní
nádrž, ale SDH ho dál pronajímá za úplatu místnímu chovateli ryb. Co je na tom pravdy? Může SDH
pronajímat něco, co má pouze svěřeno k užívání? A jak je to s pronájmem prostorů hasičské
zbrojnice? Kolik se platí, pokud by si ji občané chtěli pronajmout na pořádání rodinných oslav apod.?
-Ano, i ke mně se takové spekulace dostaly. Na objasnění této situace jsem oslovila jak
zástupce SDH, tak i chovatele ryb. Zástupce SDH se k pronájmu za úplatu nevyjádřil. Takže je možné,
že někdy někdo v minulosti opravdu svěřil obě vodní plochy do správy SDH jako hasičské nádrže, ale
písemný doklad o tom neexistuje. A v žádném případě nesmí nájemce, nebo uživatel svěřeného
majetku bez souhlasu vlastníka majetku tento majetek dál pronajímat. Nehledě na to, že jsem ani v
minulosti nepostřehla, že by hasiči vyvíjeli zvláštní péči o samotnou vodu a okolí těchto vodních ploch.
K pronájmu zbrojnice můžu říct pouze jedno. Hasičská zbrojnice je vybudována a provozována jako
základna pro členy SDH a jako garáže a sklady pro hasičskou techniku. Naše hasičárna občas poslouží
jako zázemí na akci pořádanou pro širokou veřejnost. Což si myslím, že je v naprostém pořádku,
protože hasiči se odnepaměti podílejí na kulturním dění v obcích. Stejně veškeré provozní náklady této
budovy hradí obec. Pokud si tedy někdo chce prostory půjčit na soukromou akci, tak předpokládám, že
tak učiní po dohodě s SDH a s účastí zástupců SDH. Navíc je nutné tuto akci nahlásit vlastníkovi, tedy
nám na obec, kde budou dohodnuty další podmínky zapůjčení.
6. Původně byly kontejnery na odpad přesunuty pod kostel pouze dočasně, a to do doby než
se pro ně najde nové vhodné místo, kde by nebyly tolik na očích. Utekl už necelý rok, ale nic se
nezměnilo. Uvažovali jste spolu se zastupiteli o novém umístění nebo tam už zůstanou?
-Je pravda, že téměř před rokem se kvůli rekonstrukci dvoru u úřadu přemístili kontejnery na
tříděný odpad pod kostel. Přiznávám, že po dokončení rekonstrukce nám bylo líto vrátit kontejnery
zpět k úřadu. Měli jsme vytipovaných několik míst, např. k Drupu v místě pod sv. Jánem, ale tam by se
musela udělat úprava terénu pro najíždění těžkých „kukavozů“. Dalším místem byl prostor podél
domu pana Kučery, ale i tenhle návrh jsme kvůli bezpečnosti provozu zavrhli. Dalším místem měl být
prostor za parkovištěm, naproti domu pana Šťáska, ale předpokládám, že v tomto prostoru budeme
pokračovat v parkové úpravě. Další místo je kousek vedle, podél domu pana Bendy, ale v zimních
měsících by zde byly problémy s údržbou komunikace. Takže kontejnery jsou tam, kde jsou. Předem
moc děkuji za každý návrh nebo tip od občanů na jejich umístění. Hlavním kritériem je, aby kontejnery
byly v okolí městečka ve středu obce.
7. Dříve se tu o úpravu zeleně starala externí firma. Jak moc to bylo finančně náročné
v porovnání s tím, že se nakoupila vlastní
technika a přijali se noví zaměstnanci?
-Pokud vím, tak na úpravu zeleně byla
najata firma pouze v r. 2014 (v té době měla
obec pouze 2 zaměstnance). Nevím přesně o
kolik ploch se firma starala. Vím, že měla
danou cenu za m² sečení sekačkou a hodinový
paušál na vyžínání křovinořezem. Některé
plochy sekla 8x a některé třeba pouze 2x za
sezonu. Celkem tato služba vyšla na 235.000,Kč. Dnes sečeme vlastními silami. Chlapi se
starají cca o 6,5 ha veřejného prostranství a
sečou ve všech místních částech, kromě
Chaloupek. Je dobré si uvědomit, že dnešní
čtyřčlenná četa pouze neseče. Stará se o odpady a úklid veřejných prostranství, stará se drobnou
údržbu vodovodního a kanalizačního řádu, včetně vodojemů a čističek, zabezpečuje drobné opravy
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bytového fondu (30 bytů), nebytového fondu (8 prostor), veřejných budov (škola, školka, hasičárna,
hala, sázavská škola, OÚ, zámek...), údržbu hřbitova, opravy a údržbu drobných staveb (čekárny,
kapličky, VO…), udržuje cesty a prakticky zabezpečuje celkovou zimní údržbu. Letos na jaře jsme
pořídili nový sekací traktůrek a dva křovinořezy. Celkem za 300.000,-Kč, z toho 120.000,-Kč pokryje
krajská dotace.
Vážení spoluobčané a milí čtenáři, snažila jsem se odpovědět alespoň na některé vaše dotazy.
Jsem velice ráda, že paní Jitka Hernová se ujala výzvy a do obnovení vydávání Rychnovského poutníka
se pustila (za vydatné pomoci svého manžela) s plnou vervou. Ostatně ohlas na vydání prvního čísla
mluví za své. Vážím si jejich nadšení a hlavně ochoty věnovat nám svůj volný čas. Vytvořili nám všem
prostor pro informace a diskuse o dění v naší obci. A zároveň jsem velice ráda, že dotazy máte, že
máte zájem a potřebu se informovat. V příštím čísle budu v odpovědích na vaše dotazy pokračovat.
Ještě mi prosím dovolte poděkovat nejen manželům Hernovým, ale všem těm z nás, kteří jsou
ochotní pomáhat a dělat něco navíc, dělat dobrovolně a zadarmo něco pro ostatní, pro svou obec,
svůj domov… Všem členkám SPOZ, všem těm, kteří se věnují mládeži, kteří udržují kulturu, paní
Šťáskové za skalku, panu Fukovi za mnohaleté správcovství hřbitova... nerada bych na někoho
zapomněla. Prostě všem lidičkám, kteří nám dělají život u nás hezčí a veselejší, třeba jen tím, že se
starají o své domy, o zahrady plné květin, není jim zatěžko vyhrnout v zimě trochu sněhu navíc, uklízí
po svých čtyřnohých miláčcích a vědí, kam patří papír od žvýkačky…Všem děkuji.
Krásné a pohodové léto.

③ - Uplynulé 3 měsíce
Velikonoční pondělí 17.4. bylo již tradičně ve znamení koledování barevných vajíček,
velikonočních perníčků, stužek na pomlázky a pro ty starší se našlo i něco dobrého k jídlu a hlavně
k pití. Podle množství koledníků si myslím, že nám tu žádná holčičí duše neuschne. Nikdo si na
Velikonoční pondělí určitě nemyslel, že nás za pár dnů, konkrétně 28. a 29.4., bude ještě čekat
bohatá sněhová nadílka, která zamotala hlavu nejednomu
řidiči na letních pneumatikách. V květnovém týdnu o sobě
daly vědět i „tři zmrzlí“, kteří udeřili opravdu statečně a svým
ledovým dechem spálili již rozkvetlé ovocné stromy i první
kytičky na zahrádkách.
30.dubna se u hasičárny konalo tradiční „pálení
čarodějnic“. Poděkování za podařenou akci patří našim
dobrovolným hasičům. Louka u lihovarského rybníka byla
poseta různými úkoly pro děti. Všichni zúčastnění si mohli za
splněné úkoly vyzvednout balíček drobností a opéct na
připraveném ohni buřt. Vrcholem odpoledne bylo zapálení
postavené hranice, které vévodila krásně nastrojená
čarodějnice.
13.5. jste se mohli připojit k akci nazvané Férová
snídaně NaZemi. Jde o každoroční celorepublikový piknikový
happening na podporu lokálních a fairtradových pěstitelů.
Byla to senzační příležitost strávit příjemné dopoledne
s kamarády, rodinou nebo sousedy a podpořit myšlenku fair trade a odpovědné spotřeby. Sešlo se
sice jen několik desítek účastníků, ale i tak to bylo povedené dopoledne. Pro děti byl připraven
doprovodný program s cenami a my ostatní jsme ochutnali místní i bio dobroty z piknikových košíků
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přátel. Velké díky patří Ivaně Vlasákové a hlavně Monice Vlkové. Ti, co se akce zúčastnili, mi určitě
dají za pravdu, že její domácí sušenky byly prostě bezkonkurenční. A tak jsem se, s jejím svolením,
rozhodla podělit o jednoduchý recept.
Cookies -tyhle sušenky si určitě zamilujete – pozor jsou návykové 
300 g hladké mouky BIO
300 g třtinového cukru
175 g másla
175 g hořké čokolády
150 g ořechů
100 g bílé čokolády
2 vejce
1 vanilkový cukr
0,5 sáčku kypř. prášku do pečiva
Čtvrt lžičky soli
Na plech dáme pečící papír a mokrou rukou formujeme oválné placičky. Děláme je menší a
dál od sebe. Pečeme asi 12 min ve vyhřáté troubě při 180°C.
27.5. jste si určitě udělali čas a vyrazili na již 3. ročník Novorychnovských STEZEK. Vycházelo
se od hasičárny a cílem trasy byla rozhledna Pípalka na Křemešníku. Účast byla hojná a počasí vyšlo
nádherně, takže se potvrdilo, že i cesta může být cíl. – více se dočtete v kapitole č. 7 „SPOZ“
3.6. připravili členové SDH pro děti zábavné odpoledne k příležitosti Dne dětí. Nechyběla
oblíbená „pěna“ a novinkou byl Aquazorbing, který si děti velice oblíbily. Díky skvělému počasí a
dobré organizaci tu máme další povedenou akci. Snad se na příští rok dočkáme od organizátorů také
Masopustu a podobně.

④ - Základní škola
4. 4. 2017 - VYBÍJENÁ KAT. II. A
4. dubna si své síly ve vybíjené změřili žáci 4. a 5. třídy z naší školy na okresním turnaji v Pelhřimově. I
když se jim nepodařilo postoupit ze skupiny, podali výkon, za který se nemusí vůbec stydět. A hlavně
- užili si hezké sportovní dopoledne. Skončili na krásném 4. místě.
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
Matematické olympiády se zúčastnil Blažek Michal. K řešení dostal 2 úkoly početní a 1 úkol
z geometrie. Michal se po součtu bodů umístil na 6. - 7. místě.

4. 4. 2017 MOBILNÍ PLANETÁRIUM
Snažíme se hravou a zábavnou formou popularizovat
vzdělání v oblasti astronomie a přírodních věd, slouží
nám k tomu vynikající didaktická pomůcka - mobilní
planetárium. Je to digitální přístroj, pomocí kterého se
během krátké chvíle demonstrují lety do vesmíru či
třeba krajina na Marsu. Při projekci se navíc leží, čímž je
zážitek z projekce ještě více umocněn.

7

5. 4. 2017 ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY
Rok se s rokem sešel a je tu opět zápis dětí do
1. třídy. Děti z mateřské školy v Novém
Rychnově k nám zavítaly 5. 4. 2017. Na
všechny čekaly postavičky z pohádek, které je
přivítaly v budově školy. Děti splnily několik
úkolů a potom šly za učitelkami, kde ukázaly,
co všechno umí.

Mc DONALD´S CUP – MALÁ KOPANÁ
V úterý 26. 4. 2017 se vydali do Pelhřimova naši malí velcí fotbalisté. Pod dohledem Mgr. Barbory
Chaloupkové a Lenky Vrátilové sehrála dvě družstva turnajovým způsobem v rámci Mc Donald´s Cupu
několik utkání.
Reprezentovali nás:
Mladší (I. – III. tř.): Blažek Vojtěch, Wienerová Adéla, Zeman Dominik, Krejzlík Prokop
Starší (IV. – V. tř.): Zhang Filip, Nečada Lukáš, Svoboda Jan, Vlk Matěj, Martínek Pavel, Šťásek Tadeáš,
Blahopřejeme ke krásnému 2. a 3. místu
ČARODĚJNICE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
V pátek 28. 4. 2017 se na naší škole konal slet čarodějnic a čarodějů ve školní družině. Čarodějnice
Kadimůra ve své jeskyni přivítala čarodějnice a ukázala stanoviště s nelehkými úkoly. Celé odpoledne
jsme si pěkně užili a na konci pro každého, kdo měl splněno, měla čarodějnice připravený letecký
průkaz a reflexní nálepku pro bezpečný let.
DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ - oblastní kolo
3. 5. 2017 se na dopravním hřišti v Pelhřimově konalo oblastní kolo Dopravní výchovy. Naši školu
zastupovala dvě čtyřčlenná družstva ve dvou kategoriích.
I. kategorie:
Vlasáková Tereza
Vlk Matěj
Lis Jan
Szczyrbová Julie

II. kategorie
Svobodová Sandra
Rodová Markéta
Florian Vít
Viktorin Jan

Soutěžící I. kategorie se umístili na 3. místě a soutěžící II. kategorie na 5. místě.
STIGA HOKEJ
BSE United z.s. za podpory DDM Pelhřimov a České asociace Stiga Game z.s. uspořádal turnaj ve
stolním hokeji Stiga, který se konal v Obchodní Akademii v Pelhřimově dne 9. května 2017.
Kategorie I. stupeň ZŠ Kategorie II. stupeň ZŠ Jednotlivci I. a II. stupeň -

3. místo - Nečada Lukáš, Komárek Ondřej, Blažek Vojtěch
1. místo - Blažek Michal, Mareš Lukáš, Komárek Pavel
1. místo - Blažek Michal
2. místo - Komárek Pavel
3. místo - Nečada Lukáš, Mareš Lukáš
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NAVRHNI KOSMICKÝ OBLEK
Planetárium Praha vyhlásilo soutěž Navrhni kosmický oblek. Žáci školní družiny oblek vyrobili a zaslali
do Prahy. Jako odměnu dostali samolepku potvrzující účast v soutěži a malý dárek. Kosmický oblek je
nyní vystaven ve vstupní hale Planetária Praha.
DEN MATEK
Na respiriu základní školy jsme uspořádali pro maminky besídku ke „DNI MATEK". Akci moderovala
žákyně Sara Szczyrbová z 8. třídy. Paní učitelky a děti si připravily bohatý program - zpívání
v českém, anglickém i francouzském jazyce, tančení, recitování, divadelní představení, komické číslo a
reklamy. Po ukončení besídky žáci předali svým maminkám vyrobené dárečky. Věříme, že se
maminkám akce líbila, a už se těšíme na další setkání.
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
V dubnu roku 2017 byla vyhlášena fotografická soutěž na téma „Jaro“. Soutěžilo se v kategoriích - 1. a
2. stupeň základní školy. Odbornou porotou ve složení učitelů a žáků 5. třídy byly vybrány ty nejlepší
fotografie. Všichni soutěžící byli odměněni věcnou cenou.
Vítězné fotografie

Herna Adámek - 1. místo, 1. stupeň ZŠ

Vlasáková Ivana - 1. místo, 2. stupeň ZŠ

DEN DĚTÍ
První červnový den bylo pro žáky 1. - 4. třídy naplánováno dopoledne plné zábavy a her k příležitosti
Dne dětí. Organizací byli pověřeni žáci pátého ročníku. Pod vedením své třídní učitelky Mgr. Dagmar
Pohanové přichystali pro mladší kamarády řadu her a soutěží. Přestože se jednalo o soutěže, nebylo
ani vítězů, ani poražených. Cílem bylo si užít spoustu legrace a to se určitě povedlo. K dobré náladě
velkou měrou přispělo slunečné počasí a drobná odměna pro každého žáka. Dětský den se opravdu
vydařil.

ŠKOLNÍ VÝLET 1. A 2. TŘÍDY NA HRAD ROŠTEJN
Na výlet se všichni těšili už od časného rána. Na nádvoří hradu nás čekala velmi zajímavá prohlídka,
kterou nás provázela spousta pohádkových postav. Na hradě a v okolí si děti kupovaly ve stáncích
hračky a upomínkové předměty. Program byl pro ně připraven na dvou scénách, kde probíhaly
zábavné pořady. Jako doprovodný program byly pro děti připraveny dílny a skákací hrad. Na závěr
jsme se pobavili při sledování výcviku policejních psů a pak spokojeně odjeli domů.
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ZÁŽITKOVÝ DEN NA KŘEMEŠNÍKU
Ve čtvrtek dne 15. 6. 2017 byl uskutečněn výšlap žáků 1. a 9. třídy na Křemešník s cílem zachránit
ukradená koťata skřítkem Křemešňákem. Cesta byla doprovázena zábavnými úkoly, za které získávali
potřebné indicie. Poté, co žáci zdolali cestu plnou nástrah, dorazili postupně až na Křemešník. Koťata
byla úspěšně vysvobozena a žáci byli odměněni sladkostmi. Krásný den byl zakončen přednáškou o
lese a prohlídkou rozhledny Pípalky.

ROZLOUČENÍ S 9. TŘÍDOU NA ÚŘADU MĚSTYSE V NOVÉM RYCHNOVĚ
29. 6. 2017 od 15:00 proběhlo slavnostní rozloučení žáků 9. třídy. Přejeme všem do života spoustu
úspěchů a dobré výsledky v dalším studiu na středních školách a odborných učilištích.

VYSVĚDČENÍ
Dne 30. 6. 2017 se žáci sešli na respiriu školy, kde pan ředitel zhodnotil uplynulý školní rok. Třídní
učitelé odměnili nejlepší žáky třídy a ředitel školy předal odměny třem žákům, kteří se umístili
s největším počtem bodů na prvních místech v celoroční soutěži Talent školy.

ÚSPĚCHY JEDNOTLIVCŮ
Pozorujeme tu dnešní mládež a pořád jen nevěřícně kroutíme hlavou nad tím, jak vysedávají u
tabletů nebo jen nečinně někde na lavičkách s cigaretou v ruce. Naštěstí se mezi nimi najdou i tací,
kteří svůj volný čas tráví sportem nebo rekreačním cvičením. Dobrým příkladem může být Jakub
Pelikán, který s pozoruhodnými 212 kilogramy na čince zvládnul v silácké disciplíně dřep, a tím se ve
středu 14. června zapsal mezi
české rekordmany.
Výkon
deváťáka z naší základní školy,
je unikátní nejen tím, že dosud
v České republice nikdy nikdo
v patnácti letech nedostal nad
hlavu víc, ale také tím, že
vzpěračskému tréninku se
Jakub začal věnovat před
pouhými jedenácti měsíci.
Jakube, jsi příkladem pro
ostatní
a
k rekordu
gratulujeme. Přejeme další
úspěchy, jen tak dál!

Zdroj: Ivana Vlasáková
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⑤ - Obecní restaurace
Zastupitelstvo se dne 26.5.2017
rozhodlo snížit požadovanou měsíční
částku za pronájem na 4000,- Kč. Za
těchto podmínek se již našel jeden
zájemce. Stále ale platí, že v případě
zájmu o pronájem prostor musí zájemce
předložit
podnikatelský
záměr
s
provozem kuchyně a písemné prohlášení
o souhlasu s návrhem nájemní smlouvy.
Pronájem je možný od 1. července 2017,
tak věřme, že se snad už o prázdninách
dočkáme plnohodnotného provozu, aby
si množství letních turistů projíždějících
Rychnovem, ale samozřejmě i místní
obyvatelé, mohli zajít na posezení
s příjemnou obsluhou a dát si něco
dobrého k jídlu a pití.

⑥ - Domov Jeřabina
V červnu 2015 se v Novém Rychnově v rámci transformace ÚSPMP (ústav sociální péče pro
mentálně postižené) zkolaudovala nemovitost čp. 276, která se nachází pod základní školou. Tato
nemovitost byla postavena pro klienty CHB (chráněného bydlení) Domov Jeřabina a byla financována
z fondů Evropské unie a z rozpočtu kraje Vysočina. Rovněž vybavení domácnosti bylo financováno
z fondů Evropské unie. V rámci této transformace bylo postaveno na území okresu Pelhřimov celkem
12 podobných nemovitostí a 3 stacionáře.
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1. července téhož roku se do CHB Nový Rychnov nastěhovalo celkem šest klientů s autismem,
kteří se následně od září stali trvalými občany Nového Rychnova. O tyto klienty se stará celkem šest
zaměstnanců, a to 24 hodin denně. Každý klient má svůj pokoj, který si sám vybavil podle vlastního
uvážení a potřeb. Společně užívají společenskou místnost s kuchyňskou linkou a jídelním koutem.
K dispozici mají terasu a malou zahradu. V týdnu klienti navštěvují stacionář v Horní Cerekvi, kde se
věnují výrobě předmětů z keramiky, kreslení, navlékání korálků, vystřihování atd. Každé úterý
navštěvují klienti stacionář v Počátkách, kde vznikla farma se zvířaty a kde se klienti věnují zooterapii.
O víkendech tráví svůj čas v domácnosti, kdy uklízejí a provádějí různé domácí práce. Každý den se
v rámci svých možností podílejí na přípravě snídaně a večeře. Obědy jsou každý den, včetně víkendů a
svátků, dováženy z LDN Počátky.
V průběhu celého roku jsou pro klienty připravovány různé kulturní akce a výlety. Naši klienti
se zúčastnili akce Počátecká duha, výletu do Děkanské zahrady, výletu do Obřího akvária v Hradci
Králové. Na toto léto plánujeme výlety do blízkého okolí a do ZOO Větrovy u Tábora.
V říjnu roku 2016 vznikla spolupráce mezi Domovem Jeřabina a Základní školou v Novém
Rychnově. Jedná se o spolupráci s názvem PATRONI. Smyslem této spolupráce je seznámení žáků
deváté třídy s lidmi s mentálním postižením a jejich způsobem života. Do této doby proběhlo několik
setkání. Žáci přišli za klienty na Mikuláše, před Vánočními svátky, aby pomohli ozdobit stromek a
upéct cukroví, dále na Velikonoce a před prázdninami se s klienty rozloučit. Chtěl bych touto cestou
velice poděkovat všem žákům deváté třídy za jejich spolupráci. I když ze začátku panovaly různé
obavy, protože pro mnohé z nich šlo o novou zkušenost, se kterou se setkali poprvé v životě, zhostili
se této role nad očekávání dobře. Rodiče na ně mohou být právem pyšní. Poděkování patří rovněž
panu řediteli a panu třídnímu učiteli za pomoc a podporu. Pevně věříme, že se ve spolupráci bude
pokračovat i příští rok a z této spolupráce se stane tradice.
Zdroj: Pavel Martínek

⑦ - SPOZ – Sbor pro občanské záležitosti
Sbor pro občanské záležitosti našeho Městyse Nový Rychnov začal znovu po delší
odmlce fungovat od 23.2.2017. SPOZ má společenské poslání a jeho členové reprezentují
Městys při významných společenských událostech v životě občanů.
Předsedkyně:
Členky SPOZu:
Fotograf:
Kronikář SPOZu:

Kloudová Jana
Zemanová Julie, Reichová Iva, Šoulová Jaroslava, Vytisková Michaela,
Pechová Magdalena, Kotrčová Markéta
Vytisková Michaela
Kloudová Jana

Činnost:
- zajištění obřadu vítání občánků
- blahopřání jubilantům (dovršení věku 70, 75, 80, 85, 90 let a více)
- blahopřání manželům u příležitosti zlaté a diamantové svatby a v případě žádosti manželů
zabezpečení slavnostního obřadu v obřadní síni
- Novorychnovské stezky
- pomoc při rozloučení dětí s MŠ a jejich vítání do ZŠ a loučení žáků se ZŠ
- organizování oslav svátku svatého Martina
- zajištění a organizování rozsvícení vánočního stromu + lampiónový průvod
- uložení kytic k pomníku padlých u příležitosti státních svátků
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Vítání občánků
Letos na jaře jsme uspořádali celkem 4x obřad vítání nových občánků Nového Rychnova.
Mezi nové občany N.R. jsme přivítali:
25.3.2017
David Tichý
Tomáš Martinec
Anna Nečadová

31.8.2013
7.1.2014
15.8.2014

8.4.2014
Dominika Adamová 20.5.2015
Gabriel Dolejš
1.8.2015
Jonáš Sekava
1.9.2015

1.4.2017
Gabriela Neprašová
Marek Coufal
Jan Štolz
Filip Klečka

16.8.2014
4.9.2014
15.4.2015
20.5.2015

15.4.2017
Petra Svobodová
Vojtěch Vichr
Patrik Loskot
David Popek

23.12.2015
22.4.2016
7.5.2016
22.6.2016

Hudebně nás při obřadu doprovázel pan Čížek, kterému touto cestou velmi
děkujeme. Přivítat nové „občánky“ přišly
také dětičky z mateřské školy, které si pro
ně a jejich rodiče připravily krásná
vystoupení, a za to i jim patří velké díky.
Fotografie pro zájemce jsou k dispozici na
úřadu městyse.
Všem dětem přejeme do života
hlavně hodně zdraví, štěstí a rodičům, aby
na své děti mohli být vždy hrdi a byli jeden
druhému oporou. Další vítání občánků se uskuteční letos na podzim.

Blahopřání jubilantům
V průběhu poloviny letošního roku oslavili svá krásná životní jubilea tito naši spoluobčané:
Stolařík Stanislav, N. R.
Němec Petr, N. R.
Stolařík Josef, N. R.
Novák Václav, N. R.
Matějková Marta, N. R.
Matějka Jiří, N. R.
Svoboda Karel, N. R.
Votruba František, N. R.
Kopečný František, N. R.

15.1.1942
15.2.1947
1.3.1947
10.4.1947

5.5.1937
20.5.1947
25.5.1937

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí, radosti a spoustu dalších naplno prožitých let.
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Novorychnovské stezky - 3. ročník
Dne 27.5.2017 jsme se všichni sešli před
hasičskou zbrojnicí v N.R. a vyrazili jsme na
pochod směrem na Křemešník. Cestou čekala
účastníky pochodu 3 stanoviště, kde mohli
poznávat stromy, rostliny, zvířata, pohádkové
bytosti. Dále si děti mohly zaházet šiškami na cíl,
rodiče zase vyzkoušeli kvíz o znalostech
Křemešníka. Všichni byli na stanovištích
odměněni sladkostmi a pitím. Během cesty měli
účastníci za úkol také sběr přírodnin (lišejník,
kůra, bylinky, kamínek…). Poslední stanoviště
bylo u rozhledny Pípalka. A jelikož bylo opravdu
krásné slunné počasí, vystoupila většina
účastníků na rozhlednu, kde se jim odkryl
nádherný pohled, neboť viditelnost byla na přání
pořadatelů výborná. Trasa vedla buď 4,5 km po
červené přímo na Křemešník, nebo si ji účastníci
mohli prodloužit o studánku U Buku, Zlatou
studánku a výšlap Křížovou cestou k Pípalce. Zde
účastníci dostali pamětní odznáček a podepsali
se do kroniky SPOZu. Koho už bolely nohy, mohl zpátky do Nového Rychnova jet autobusem,
který pro nás zajišťoval p. Herna. A ten, komu ještě síly stačily, se vydal zpátky pěšky. Vše
jsme zakončili u hasičské zbrojnice, kde jsme si opekli špekáčky a zazpívali. Na kytaru nás
doprovázeli p. Jiří Římal st. a p. Jakub Flachsa, oběma tímto velmi děkujeme. Byla také
vyhodnocena nejstarší účastnice, kterou se stala pí Pechová z Nového Rychnova a získala
pamětní hrneček. Jako nejmladší účastník pochodu byl vyhodnocen Jakub Martinec, který
dostal plyšové zvířátko. Celkem se letošních Novorychnovských stezek zúčastnilo 98 lidí a
dalších 18 lidí pomáhalo s organizací. Na této, teď již můžeme říci „povedené“ akci, se ale i
mimo členek SPOZu podílel také Sbor dobrovolných hasičů z N.R., za TJ Start N.R. oddíl
fotbalistů a Úřad Městyse N.R. Všem patří veliké díky.
Doufáme, že se všem zúčastněným pochod líbil a příští rok si pro odznáček všichni
opět vyrazí.

Zdroj: Jana Kloudová

MUDr. Kateřina Maděryčová oznamuje plánovanou nepřítomnost ve své ordinaci, a to ve
dnech: 30.6.2017, 7.7.2017 a potom 7.8.2017 až 28.8.2017.
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Do našeho společenského
života patří samozřejmě také
hudba. Za zmínku proto stojí
rychnovská rodina Bartákova se
svojí skupinou OTISK, která má
nemalé úspěchy na hudebním
country poli a pomalu se stává
tradicí, že kde zahrají, tam vyhrají.
Doporučuji navštívit jejich webové
stránky www.otisk.eu. Prvními
místy ověnčené kapele OTISK
děkujeme za kulturní přínos a
přejeme
hodně
hudebních
úspěchů i do budoucna.

⑧ - Sport – fotbal
„A“ mužstvo:
„B“ mužstvo:
dorost:
mladší přípravka:

trenér:

vedoucí družstva:

Parkan Martin
Chalupa Dušan
Nepraš Jiří st.
Chalupa Dušan

Nepraš Jiří st.
Březina Vratislav
Chalupa Dušan

Vítězem „Poutník ligy“ 2016/2017 se stal TJ START Nový Rychnov –
Gratulujeme!
Tabulka - postup do I. B. třídy KFS Vysočina
Rk.

Družstvo

Záp. + 0 - Skóre Body

1 NOVÝ RYCHNOV A 24 20 0 4 81:23

60

2

MARATON PE

24 15 0 9 95:61

45

3

PACOV B

24 13 5 6 64:46

44

4

OBRATAŇ A

24 13 2 9 69:55

41

5

ČERVENÁ ŘEČICE

24 11 5 8 49:45

38

6

PLAČKOV A

24 11 4 9 48:67

37

7

ÚSTRAŠÍN

24 10 3 11 41:45

33

8

KAMENICE B

24 9 3 12 57:51

30

9

ČEJOV

24 9 3 12 48:54

30

10

ŽIROVNICE B

24 8 4 12 42:59

28

11

BUDÍKOV

24 8 3 13 47:73

27

12

JIŘICE A

24 8 2 14 32:58

26

13

ŽIROV A

24 6 6 12 41:59

24

14

BOŽEJOV

24 6 2 16 44:62

20

15

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

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

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

Domácí

Hosté

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

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

výsledek
3:0
0:0
1:3
3:0
0:3
5:0
2:6
5:3
1:4
3:0
0:2
2:3
2:3
0:1
1:8
2:0
2:0
7:0
1:0
3:0
2:1
3:1
2:7
5:1
3:4
8:1

Tabulka celková - Nový Rychnov „B“
Okresní Přebor III. TŘÍDA ročník 2016, Muži 3. třída skupina A

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

21.8.2016
27.8.2016
4.9.2016
10.9.2016
18.9.2016
25.9.2016
2.10.2016
9.10.2016
15.10.2016
23.10.2016
29.10.2016
9.4.2017
16.4.2017
22.4.2017
30.4.2017
7.5.2017
14.5.2017
21.5.2017
28.5.2017
3.6.2017
10.6.2017
17.6.2017

15:00
16:30
15:00
16:00
15:00
15:00
15:00
15:00
14:30
14:30
10:00
15.30
16:00
16:00
16.00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
13:00

Domácí

Hosté

Nový Rychnov „B“
Černovice
Nový Rychnov „B“
Senožaty
Nový Rychnov „B“
Želiv
Nový Rychnov „B“
Lukavec
Nový Rychnov „B“
Petrovice
Nový Rychnov „B“
Hořepník
Nový Rychnov „B“
Vyskytná
Nový Rychnov „B“
Ústrašín
Nový Rychnov „B“
Velká Chyška
Nový Rychnov „B“
Humpolec „C“
Nový Rychnov „B“
Jiřice „B“

Hořepník
Nový Rychnov „B“
Vyskytná
Nový Rychnov „B“
Horní Ves
Nový Rychnov „B“
Velká Chyška
Nový Rychnov „B“
Humpolec „C“
Nový Rychnov „B“
Jiřice „B“
Nový Rychnov „B“
Černovice
Nový Rychnov „B“
Senožaty
Nový Rychnov „B“
Želiv
Nový Rychnov „B“
Lukavec
Nový Rychnov „B“
Petrovice
Nový Rychnov „B“

výsledek
8:2
3:3
9:0
2:3
3:3
3:1
6:0
2:3
3:5
1:3
2:3
3:0
3:2
1:4
3:1
2:0
2:2
1:1
1:2
5:3
9:1
2:10

Nový Rychnov „B“ se umístil v Okresním přeboru III. třídy v ročníku
2016/2017 na krásném 4. místě. Gratulujeme!
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TJ Start Nový Rychnov se nově zúčastnil Okresního přeboru mladších přípravek skupina C
sezona 2016/2017. Svoji skupinu vyhrál a postoupil do finále soutěže, které pořádal Okresní
fotbalový svaz Pelhřimov na fotbalovém stadionu v Humpolci dne 14.6. 2017. Zde se utkali s vítězem
skupiny A, a to s oddílem TJ Spartak Počátky. Soupeř byl o něco lepší, a to hlavně díky věkové
převaze, a tak po slušném výkonu naši "mladí fotbalisté" prohráli 0:3. Ale i přesto si odvezli stříbrné
medaile a pohár pro druhé nejlepší mužstvo celé soutěže. Nejlepším hráčem a tahounem mužstva byl
za své výkony během celé sezony zvolen kapitán mužstva Ondřej Komárek (23 gólů). Vzhledem k
věkové skladbě mužstva (měli jsme jedno z nejmladších mužstev vůbec) je výkon v soutěži milým
překvapením a příslibem do budoucna. Samozřejmě ne náhodným, kluci trénují dvakrát týdně plus
víkendové zápasy pod dohledem trenéra Dušana Chalupy a asistentů Petra Komárka a Martina
Wienera.

Okresní přebor – mladší přípravka
kolo Datum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Středa
Neděle
Středa
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Středa

4.9.2016
11.9.2016
18.9.2016
25.9.2016
2.10.2016
19.10.2016
16.10.2016
10.5.2017
30.4.2017
7.5.2017
14.5.2017
21.5.2017
28.5.2017
4.6.2017
7.6.2017

Domácí

Hosté

Nový Rychnov
Vyskytná
Nový Rychnov
Žirov
Nový Rychnov
FK Pelhřimov B
Nový Rychnov
H. Cerekev
Nový Rychnov
Košetice
Nový Rychnov
Vyskytná
Nový Rychnov
Žirov
Nový Rychnov

FK Pelhřimov B
Nový Rychnov
H. Cerekev
Nový Rychnov
Košetice
Nový Rychnov
Vyskytná
Nový Rychnov
Žirov
Nový Rychnov
FK Pelhřimov B
Nový Rychnov
H. Cerekev
Nový Rychnov
Košetice

výsledek

Celková tabulka – okresní přebor mladší přípravka - skupina C
Umístění
1
2
3
4
5
6

Družstvo
Nový Rychnov
Horní Cerekev
Pelhřimov B
Vyskytná
Košetice
Žirov
17

body
29
29
22
19
18
7

1:7
2:3
3:2
0:8
3:3
3:4
3:2
3:1
10:0
1:1
1:5
3:2
2:1
1:7
2:0

⑨ - Výdaje městyse 2015 – 2017
Vybrané údaje z hospodaření městyse jsou čerpány dle dodaných podkladů od pracovníka městyse
Jana Maláta. Kompletní finanční hospodaření je zveřejněno na internetových stránkách.

ROK 2015 – vybrané výdaje z hospodaření městyse
-

-

-

-

oprava části komunikace Čejkov – Lešov
298 637,68,(dotace z programu obnovy venkova byly 105 000,-)
oprava komunikace k ZŠ + vyfrézovaný asfalt na opravy cest
159 720,oprava místních prostranství (při opravě hlavní komunikace
NR-Rohozná, kterou platil kraj!)
86 646,41,opravy vodovodů a kanalizací (pouze havárie)
282 287,13,výběrové řízení na zpracovatele projektu nové MŠ
30 250,zpracování závěrečného vyúčtování a hodnocení
dotační akce „zateplení ZŠ a výměna zdroje vytápění“
(po 5 letech od doby realizace)
30 250,dar farnosti NR na opravu části střechy kostela v NR
160 000,vybavení do sportovní haly Nový Rychnov (koše na
basketbal, ochranné sítě, branky, volejbal, tenis)
234 352,dar TJ START Nový Rychnov na pořádání kulturní
akce „Novorychnovské stezky 2015“
15 000,dokončení dotační akce „výměna soustavy vytápění
a zateplení sportovní haly“ + výměna podlahy
11 079 970,23,(dotace ve výši 6 233 571,- Kč)
opravy bytového fondu, výměna kotle Nový Rychnov č.p. 1
461 957,80,pořízení nového nábytku do společenského domu v Čejkově
75 323,stavební opravy a opravy vybavení – restaurace (po zemřelém nájemci)
166 046,85,rekonstrukce veřejného osvětlení v Novém Rychnově (u silnic na Rohoznou
a Horní Cerekev + části Rychnova)
1 454 291,vybavení dílny městyse (motorová pila, vrtačka aj.)
23 258,
pořízení traktoru ZETOR 7245 (starý traktor prodán za 70 000,-)
361 081,2 nové kontejnery ke hřbitovu na hřbitovní odpad
12 799,80
pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci místa pro shromažďování
odpadů (Koubkovna) a její posouzení pro žádost o dotaci z OPŽP
(žádost o dotaci nebyla podána)
59 550,nové odpadkové koše na veřejná prostranství
22 929,motorová travní sekačka (ruční, opotřebená), nosič kontejnerů a 2 ks
kontejnerů na bioodpad (dotace z OPŽP – 309 771,-)
433 736,hadice, opasky, světlomety, tablet, skříňky, postřikovač, zdvihací zařízení
jSDHo N.Rychnov (dotace na akceschopnost jSDH – 30 000,-)
35 427,rekonstrukce komína a nátěr podbití – hasičská zbrojnice Řeženčice
10 999,stavba přístřešku k hasičské zbrojnici v NR (dosavadní náklady 213 920,-)
32 421,dar Oblastní charitě Pelhřimov
3 000,rekonstrukce společenského domu v Čejkově (náklady pouze za 2015)
423 767,64,-
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ROK 2016 – vybrané výdaje z hospodaření městyse
-

opravy vodovodů a kanalizací (pouze havárie)
odbahnění rybníka v Čejkově a Řeženčicích
projektová dokumentace novostavby mateřské školy
(nebylo uděleno stavební povolení)
konvektomat do školní jídelny ZŠ (požádáno o dotaci – dotace nepřidělena)
dar farnosti Nový Rychnov na dokončení opravy střechy kostela v NR
dar TJ START Nový Rychnov na pořízení ledničky
opravy bytového fondu
oprava kotle v restauraci
dokončení rekonstrukce společenského domu v
Čejkově (celková cena stavby za roky 2009-2016 = 1 786 232,61 Kč)
opravy rozvaděčů, sloupů a svítidel veřejného osvětlení
vybavení pro dílnu městyse
servis smykového nakladače
vrata, okapy, odvodnění budovy dílny městyse
oprava sekacího traktoru (kryt žacího ústrojí)
hasičské hadice SDH Řeženčice, Čejkov, Sázava
vysavač, reflektory, protipožární bundy, kalhoty a pracovní obleky
jSDHo Nový Rychnov (dotace na akceschopnost)
stavba přístřešku k hasičské zbrojnici v Novém Rychnově
(dosavadní náklady 213 920,-)
přenosná motorová stříkačka jSDHo Nový Rychnov
příprava žádosti o dotaci na pořízení CAS jSDHo Nový Rychnov
kartotéky, skartovačka, rudl – úřad městyse
rekonstrukce dvora radnice a parkovacích stání
(dotace z programu obnovy venkova 110 000,-)

398 075,81 241,66 000,175 334,80 000,5 000,227 591,01,12 072,38 153,132 563,24 967,51 316,40 968,33 807,47 162,37,14 447,12 440,200 000,169 400,19 684,38,599 832,-

ROK 2017 – vybrané výdaje k 31. 05. 2017
(nejedná se o výdaje rozpočtované čili plánované, ale již realizované)
-

pasport místních komunikací a účelových komunikací, pěších cest a stezek
oprava elektroinstalace – čerpací stanice Sítiny
opravy vodovodů, vodoměry, šoupata
projektová dokumentace novostavby mateřské školy + vydání stavebního
povolení (správní poplatek 30 000,-)
oprava střechy klubovny u ZŠ
oprava střechy kabin na koupališti
dar TJ START Nový Rychnov na činnost spolku
akumulační kamna v ordinaci dětského lékaře
oprava elektroinstalace v restauraci
oprava střechy Nový Rychnov 258
nová sněhová radlice na zimní údržbu komunikací
2 křovinořezy na údržbu veřejné zeleně
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103 560,36 557,104 169,378 480,48 039,36 682,112 000,30 123,96,24 083,26 679,35 211,23 989,99,-

-

sypač štěrku na zimní údržbu komunikací
nákup pozemku nad vodojemem v Novém Rychnově (možné zdroje vody)
dary hasičských spolkům (SDH Nový Rychnov 50 000,-, SDH Sázava 20 000,-,
SDH Řeženčice 15 000,-, SDH Čejkov 15 000,-)
počítač – úřad městyse
oprava elektroinstalace – úřad městyse

136 730,34 340,100 000,25 505,19 070,-

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří mi pomáhali při realizaci tohoto vydání:
Iva Reichová, Milan Reich, Jana Kloudová, Jan Malát, Pavel Martínek, Ivana Vlasáková, Martin
Wiener, Mgr. Monika Vlková, Petr Herna.

Čtenářům děkuji za připomínky a náměty, které i nadále můžete zasílat na emailovou adresu:

poutniknovyrychnov@seznam.cz

S přátelským pozdravem
Jitka Hernová
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