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① - Slovo úvodem
Vážení občané, léto uteklo snad ještě rychleji než obvykle a najednou tu máme konec
prázdnin, konec tepla, dovolených a většina lidí se opět vrátila do práce. Můžeme se ale těšit na
podzim, kdy si připomeneme dva státní svátky, a to 28. říjen – Den vzniku samostatného
Československa a 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii. Další volno si navíc užijí školáci
před dušičkami a to ve dnech 29. a 30. 10. - podzimní prázdniny.
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.
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② - Rozhovor se starostkou
V minulém vydání jsem pokládala starostce Ivě Reichové otázky, které mi čtenáři posílali do
mailu, ale nedostalo se na všechny, tak alespoň můžeme volně pokračovat:
 Objevily se dotazy týkající se uložiště jaderného odpadu. Jakým směrem se toto téma ubírá?
Jaderné úložiště (přesný výraz „hlubinné úložiště jaderných odpadů”) je dlouhodobé téma v naší obci,
které bohužel nebere konce. Na konci minulého roku měly být hotové neinvazivní průzkumy. SÚRAO
je ale nestihlo provést a tak požádalo o prodloužení povolení. Ministerstvo životního prostředí k
mému překvapení žádost zamítlo. Průzkumy se tedy zatím nekonají. SÚRAO ovšem podalo proti
tomuto rozhodnutí odvolání k ministrovi, který se dodnes nevyjádřil. Všechno je tedy na mrtvém
bodě. Jako lokalita jsme stále vedeni, nikdo nás nikdy nevyřadil. Názor zastupitelstva stále ctí
výsledky místního referenda, kdy naši občané nesouhlasili s umístěním jaderného úložiště na
Mešnici. Jenom chci poznamenat, že Kraj Vysočina teď hodně tlačí na rozšíření elektrárny v
Dukovanech, což mi není jasné, když stát nemá vyřešen problém, kam s odpady, které budou i nadále
vznikat. Vedení kraje nám přitom nikdy neřeklo, že je výslovně proti nebo pro zřízení úložiště u nás.
Za sebe říkám, ať jsou průzkumy hotové, ať víme, na čem jsme, než žít tolik let (snad už 20?) v
nejistotě.
 Kolik je celkem v zámku bytových jednotek? Je tam aktuálně nějaká volná k pronájmu? Už se
situace kolem nájemců stabilizovala nebo se i nadále najdou někteří se špatnou platební
morálkou, jako tomu bylo v minulosti?
V zámku je 13 bytů. K pronájmu není momentálně žádný byt. Dva byty jsou volné, ale neobyvatelné.
Obec může byty zrekonstruovat, ale musí to být investice pro vhodného nájemníka, který si toho
bude vážit. Jde o velké byty, vhodné pro rodiny s dětmi. K platební morálce se nebudu vyjadřovat.
Nájemní smlouvy se vždy dělají na max. půl roku a pak se hodnotí morálka nájemníka, a to bez
rozdílu. O prodloužení vždy rozhoduje zastupitelstvo. S několika nájemníky jsme se již museli
rozloučit a dluhy po nich exekučně vymáháme.
 V jakém stavu je koupaliště? Všimla jsem si, že už došlo k vyčištění vody, která byla plná
řas a také úprava zeleně v okolí je vzorná. Můžeme se ale do příštího léta těšit také na
zprovoznění záchodů?
Jsem ráda za pochvalu. V letošním roce byly nasazeny ryby dle doporučení odborníka, a jak mi
vyplývá z dotazu, tak to přineslo svoje výsledky. Ale nepředjímejme, každý rok je jiný, je jiný přítok
vody, je jiná kvalita vody, je jiné počasí apod. Jeden čas byla voda tak zakalená, že jsem ji nikdy
takovou neviděla, jako káva s mlékem. A během jedné bouřky byla hladina opět krásná. Prostě
příroda. Vyměnila se střecha kabin a provedly drobné zednické opravy. Zprovoznění záchodů
neplánujeme, přestože současné řešení je nevyhovující, ale řešení podle předpisů by bylo určitě
nákladné. Provoz koupaliště se neobejde bez problémů. Letos se nám začaly u vody na krásně
vysečené trávě objevovat psí výkaly. Bylo by dobré si uvědomit, že se tam pohybují lidé a převážně
děti (bosé). Je to bohužel i o nás lidech. Také vandalismu a dělání nepořádku (rozbité sklo, papíry
apod.) se neubráníme, i když tam jsou koše.
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③ - Uplynulé 3 měsíce
1. července se konalo na louce u hasičské
zbrojnice „Westernové odpoledne“ k zahájení
prázdnin anebo Divoký západ v Novém Rychnově.
Pro děti a jejich rodiče bylo připraveno několik
stanovišť, kde museli postupně plnit jednotlivé
úkoly. Čekalo nás i vystoupení Valda teamu, který
předvedl harmonii člověka a koně ze země i v sedle.
Myslím, že si můžeme připsat další povedenou akci.

Rychnovská pouť je vždy plánována na víkend po Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie (15.8.).
Letošní pouť se pyšnila podstatně větším počtem atrakcí, než tomu bývalo v posledních letech, a tak
si všechny děti užily plno radovánek a pouťové zábavy. K tomuto svátku patří samozřejmě také
návštěvy příbuzných, kteří se sjedou z širokého okolí a je tak mimo jiné možnost potkat rodáky, kteří
se z Rychnova odstěhovali a vracejí se sem jen při podobných příležitostech.

Na 28.8. 2017 zorganizovala Pavlína
Parkanová zajímavou akci ve stylu letního kina.
Na fotbalovém hřišti bylo připraveno plátno a
promítání filmu Špunti na vodě. Přišlo přibližně
260 diváků a díky teplému počasí a místnímu
kiosku s občerstvením si všichni tento večer
pochvalovali.

V sobotu 2.9. 2017, ještě před začátkem školního roku,
uspořádala místní skupina ChicaStar ve spolupráci s TJ Start , SDH
N. Rychnov a Krajským úřadem Kraje Vysočina „1. Novorychnovské
olympijské
hry“.
Připraveny
byly
disciplíny jako hod
oštěpem, skok do
dálky, střelba na
branku, běh, střelba
na koš. Jako bonus předvedl Tomáš Slavík ukázku
parkuru. Sportovní odpoledne bohužel provázelo
nepříznivé počasí, a tak účast byla pouze symbolická. Je
to ale určitě příslib do dalších ročníků, kdy se můžeme
těšit na další zajímavá a veselá sportovní „klání“.
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Ráno téhož dne, dřív než se začala připravovat Novorychnovská olympiáda, nás navštívilo
několik nadšenců se svými traktory, kteří měli namířeno do Pelhřimova na tamní „dožínky“. Většina

traktorů byla značky Zetor, ale bylo možné vidět i zahraniční klenoty z padesátých let. Příznivci
traktorů a zemědělské techniky rozhodně měli na co
koukat. Ti starší si rádi s nostalgií zavzpomínali a děti si
mohly na traktory vylézt nebo si třeba jen udělat pěknou
fotku. Ke skupině se přidal i Petr Roubal se svým
nádherně udržovaným klenotem z roku 1939. Tento stroj
budil nejen obdiv ale i úctu. Místní hasiči si pro řidiče
připravili v polní kuchyni občerstvení a poděkovali jim
tímto způsobem za zpestření sobotního dopoledne.
Krátké video z této akce je ke zhlédnutí na YouTube „Zetor 2017 Nový Rychnov“

④ - Základní škola, Mateřská škola
V době, kdy se Vám do rukou dostává toto vydání Poutníka, již léto skončilo, prázdniny jsou
dávno minulostí a školáci už mají víc než měsíc nového školního roku za sebou. Pro mě osobně byl
začátek školního roku obzvlášť významný, protože jsem jako členka školského výboru mohla přivítat
v naší škole 14 nových prvňáčků. Pro ně i pro jejich rodiče byl první den ve škole určitě jedním
z nejvýznamnějších okamžiků. Věřím, že se dětem ve škole líbí, a chtěla bych jim ještě jednou popřát
hodně úspěchů a jejich rodičům hodně radosti a také trpělivosti.
Místní podnikatelka Ing. Lenka Marešová dodává pro prvňáčky už několik let užitečné kapsáře
na školní pomůcky. Vyrábí také široký sortiment textilního a galanterního zboží. Jejího přínosu si
nesmírně ceníme.
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Nový školní rok byl zahájen dne 4. 9. 2017. Do 1. třídy bylo přivítáno 14 nových žáků. Třídní
učitelka Mgr. Dagmar Pohanová a zástupci školy, školské rady, mateřské školy, Městyse Nový
Rychnov a Obce Rohozná přivítali 10 dívek a 4 chlapce a popřáli jim hodně školních úspěchů.
Dne 9. 9. 2017 se v Horní Cerekvi uskutečnila jízda Dračích lodí. Loď naší ZŠ pod vedením
Mgr. Stanislava Pohana, kterou reprezentovali žáci 2. stupně ZŠ, rodiče a učitelé, se umístila na
krásném 3. místě.
O prázdninách se na respiriu školy, v klubovně, na dívčích a chlapeckých toaletách vyměnilo
nevyhovující osvětlení. Byly nainstalovány dvě nové nástěnné školní tabule a v některých třídách byly
provedeny drobné malířské práce. Ve školní družině je nový zvonek s kamerou pro lepší komunikaci
s rodiči a žáky a ve školní jídelně byla nainstalována nová digestoř.
Plánované akce:
1. Projekt 72 hodin – děti ze školní družiny se dne 13. 10. 2017 zapojí do úklidového projektu.
V odpoledních hodinách uklidí okolí školy, vytrhají plevel na skalce a u vchodu do školy.
2. Školní družina se zapojí do mezinárodního projektu školních knihoven „Záložka do knihy spojuje
školy 2017“. Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami.
Děti ve školní družině vyrobí záložky na téma „Tajuplný svět příběhů“. Žáci vytvoří v rámci projektu
záložky do knih, na nichž libovolnou technikou ztvární letošní projektové téma, a vymění si je
s partnerskou školou ze Slovenské republiky.
3. Ve školním roce 2017/2018 je spuštěn projekt EU Operačního programu Vzdělávání. Škola bude
během následující dvou let čerpat dotaci EU ve výši 476 000,- Kč. Dotace bude využita na zařízení a
vybavení Čtenářského klubu a Klubu zábavné logiky a deskových her. Další část dotace bude na
doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem.
Zdroj: Ivana Vlasáková

Opět se nám trochu pozměnil učitelský sbor:
Mgr. Vladimír Srb
Ivana Vlasáková
Mgr. Barbora Chaloupková
Lenka Vrátilová
Dana Dvořáková
Bc. Kateřina Coufalová
Mgr. Dagmar Pohanová
Mgr. Martina Hlaváčková
Mgr. Aneta Peltánová
Mgr. Veronika Vítková
Mgr. Michaela Martínková
Mgr. Stanislav Pohan
Mgr. Monika Vlková
Mgr. Marcela Šimanová
Mgr. Radka Pohanová

- ředitel školy (M, TV)
- zástupkyně ředitele školy (vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga)
- (Čj, Ov)
- asistentka pedagoga
- vedoucí vychovatelka ŠD
-asistentka pedagoga
- 1. Třída (14 žáků)
- 2. Třída (17 žáků)
- 3. Třída (15 žáků)
- 4. Třída (15 žáků)
- 5. Třída (14 žáků)
- 6. Třída (19 žáků) M, F, ICT
- 7. Třída (10 žáků) D, Ov
- 8. Třída (11 žáků) Nj, Aj, Rj
- 9. Třída (11 žáků) Ch, Nj, Př, Z

Celkem na ZŠ 126 žáků
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OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2016/2017 V MATEŘSKÉ ŠKOLE:
Nejvýraznější akcí loňského školního roku v MŠ byl projekt: „STAROČESKÉ VÁNOCE“, který nám vyšel
na celý měsíc prosinec. V prosinci jsme tři týdny společně prožívali předvánoční období netradiční
formou. Cílem projektu „Staročeské Vánoce“ bylo vrátit se s dětmi do minulosti a zažít tradici
staročeských Vánoc tak, jak ji zažívali naši předkové.
Dudácký program u ohníčku - uvedla ho velmi pěkně paní Valentýna Křížová. Děti se seznámily
s tradičním hudebním nástrojem našich pradědečků, opekly si buřtíky a zatancovaly si, i když jen
„jako“, u postaveného ohniště.
Zpěv koled v kostele - zahájili jsme zpěvem koled rozsvěcení stromečku v kostele v Novém Rychnově
a v Rohozné.
Betlémy v Třešti - prohlédli jsme si výstavu Betlémů v Třešti.
Vánoční Jihlava - v Jihlavě na Masarykově náměstí jsme obdivovali ozdobené vánoční stromečky
dětmi z mateřských a základních škol, v ulicích
města a ve výlohách jsme sledovali vánoční
výzdobu a navštívili vánoční jarmark s ukázkou
starých řemesel. Pro štěstí jsme si zazvonili
Zvonečkem přání.
Pečení vánočky - maminka Petra Neprašová
nás naučila plést vánočku, na které jsme si
společně pochutnali a s p. učitelkami jsme si
vyráběli ozdobičky z vizovického těsta.
Společné tvoření s rodiči - společně jsme
s rodiči vytvořili ozdoby na netradičně
zavěšený strom od stropu a pokusili jsme se
všichni společně ozdobit jablíčka cukrovou
polevou, byla i legrace.
Loučení se zimou - velkou radostí byl také karneval s přehlídkou masek a tanečním řáděním. Se
zimou jsme se rozloučili vynesením Morany. Tu jsme letos zhotovili z pečiva, aby si na ní pochutnaly
kačenky a rybičky v rybníku Římaláku.
Oslava Dne Země – u příležitosti Dne
Země jsme si uklidili okolí naší MŠ a
spolu s oteplením začali prodlužovat
vycházky do přírody. V dětech tím
nejlépe upevňujeme vztah a lásku
k místu, kde žijí, k živé i neživé přírodě,
k lidem i zvířátkům. Na jaře sázíme
semínka řeřichy, kterou si sypeme na
chleba, a také pecičky z ovoce a
semínka kytiček a bylinek, ze kterých se nám někdy daří a jindy ne vypěstovat sazeničky. Staráme se o
ně a tím chápeme význam důležitosti správné výživy i důležitosti vody nejen pro rostlinný
organismus. Dále sledujeme biotopy les, louka, rybník, fotíme je a vystavujeme ve třídě
k porovnávání.
Čarodějnice - další akcí, na kterou se pravidelně hodně těšíme, jsou čarodějnice. Poctivě jsme na
zahradě trénovali létání na koštěti. Počasí nám ale nepřálo a buřtíky se nekonaly. Snad napřesrok….
Naše tradiční kostýmy rozhodně nic nepokazily, byli jsme „kouzelní“.
Péče o suchozemskou želvu - v měsíci květnu k nám přišla na návštěvu želva suchozemská, kterou
nám půjčil Šíma Holan, starali jsme se o ni po dobu 14 dní. Pokud by nám někdo ze čtenářů daroval
akvárium, pořídili bychom si nějaké zvířátko celoročně.
Za zvířátky do ZOO - jako každoročně jsme navštívili ZOO v Jihlavě.
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A když nejedeme do ZOO - potkali a pohladili jsme si mládě divokého prasátka, lišky obecné,
holoubka na zahradě u pana Kříže a hříbátko Amálku u Malátů. Se zajímavým povídáním a velkou
hlavou kance přišel za dětmi pan Pohan z místního mysliveckého sdružení.
Zpíváme celý rok - letošní ukolébavkou, která děti provázela po celý rok do pelíšku, byla píseň z dílny
pana Svěráka a Uhlíře „Mravenčí ukolébavka“. I proto jsme s dětmi po celý rok pozorovali dění
v mraveništi, a i proto jsme letos s Hvězdičkami vyrazili na výlet na Křemešník a v rámci
ekologického programu Mravenec jsme si prošli naučnou stezku s průvodkyní paní Martou Kosovou.
Výlet do bylinkové zahrádky - Sluníčka vyjela na výlet do Horní Krupé a prošla se bylinkovou
zahrádkou. Tu si děti nejen prohlédly, ale také měly možnost přivonět ke všem druhům, které byly
k vidění a z libovolně vybraných si udělaly lahodný čajík. Naše zážitky jsme si zkoušeli namalovat a
hrát si s barvičkami tak, jako to dělá paní Příroda.
Rozloučení s předškoláky - poslední akcí v červnu bylo rozloučení s letošním školním rokem. Přijela
Pohádková školička, a i když se strhl pořádný liják, nikomu to náladu nezkazilo. Naše nejstarší
Sluníčka byla pasována do stavu školáckého vílou Pohádkou a skřítkem Pomocníčkem, který uměl
vyfouknout bubliny velké jako Brno . Mokří, vytancovaní a spokojení jsme se rozešli s maminkami,
tatínky či babičkami domů.
Stužkování budoucích školáků - na městském úřadě p. starostka Iva Reichová ostužkovala 13 dětí,
které po prázdninách zasednou do prvních lavic. Všechny děti si můžete prohlédnout na vývěsce na
náměstíčku.

LETOŠNÍ ROK JSME ZAHÁJILI 4.9. 2017
Do naší školičky chodí 45 dětí a jsme ve stejném složení zaměstnanců jako v předchozích letech.
Jako každý rok i letos začleníme na jaře do vzdělávacího programu projekt: „ Křemešník vypravuje,
co ještě nevíme……“, děti poznají své okolí důkladněji, seznámí se s jeho historií.
Navštíví nás několik pohádkový divadel, děti poznají hudbu trochu jinak prostřednictvím
muzikoterapie, zrealizujeme se studentkami Soukromé VOŠ sociální školy projekt: „ Od pohádky
k pohádce“, projekt uskutečníme od října do prosince ve třídě sluníček.
Ve třídě sluníček probíhá seznámení s anglickým jazykem vedené učitelkou Veronikou Krejzlíkovou.
V letošním školním roce se
chystáme do Horáckého
divadla
v Jihlavě,
před
vánočními svátky proběhne
společné tvoření s rodiči,
karneval, pálení čarodějnic,
besídka pro maminky i
plavecká výuka.

Pokud by nám někdo chtěl
přispět jakoukoliv formou
(finanční, věcnou, možností
exkurze), budeme velmi rádi.
Zdroj: Monika Vašková
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⑤ - Obecní restaurace
Obecní restaurace funguje
v rukou nového nájemce už několik
měsíců a můžeme říct, že si vede
dobře. V nedávné době zahájil
provoz kuchyně a má na výběr
několik jídel denně. Nabízí také
rozvoz obědů po okolních vesnicích
a pro místní je možnost donášky až
domů. Během léta se zde konaly
akce jako např. pouťová zábava,
diskotéka, růžné rodinné oslavy
apod. a je třeba říct, že projíždějící
turisté i místní obyvatelé mají po
dlouhé době zase možnost dát si
zde něco dobrého k jídlu a pití.
V blízké době nás čeká halloweenská zábava, kdy odpoledne bude věnováno dětem a později večer
diskotéka pro dospělé. Plánovaná je také mikulášská zábava a plesy.

⑥ - Knihovna
V knihovně v Novém Rychnově přibyla spousta nových zajímavých titulů. Doporučuji tam
zajít, protože si zcela určitě vyberete. Spolu s Hankou Římalovou vám chceme představit několik
novinek:
Dětská beletrie: témata blížící se zimy a Vánoc - pro malé čtenáře, možno i k poslechu
„Chumelení“
„Vánoční příběhy“
„Anička a básnička“
„Jak se Martínek ztratil“
„Šmoulové“
„Ledové království“
„Země příběhů“

-

Jiří Kahoun
Astrid Lindgrenová
Eduard Petiška
Eduard Petiška
filmový příběh
filmový příběh
Chris Colfer

Naučná literatura pro mládež:
„Jak jsem přišel na svět“
„Pohádky o dopravních značkách“
„Dinosauři“ + „Dinosauři pro nejmenší“
„Střapáček“ , „Meduňka“
-
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Kateřina Janouchová
Petr Stoličný
angličtina pro nejmenší

Pro školáky, dívčí čtení:
„Deník malého poseroutky“ (více dílů) „Hvězdy nám nepřály“ (a další díly)
-

Jeff Kinneu
John Green

Beletrie pro dospělé:
„Můj boj“ (1 + 2)
„Zkurvenej příběh“
„Nebýt sám“
„Volání kukačky“
„Pochopíš, až budeš velká“
„Dívky z trajektu“
„Tekutý písek“

-

Karl Ove Knausgard
Bernard Minier
Váňová Magda
Robert Galbaith
Virginie Grimaldi
Lone Theisová
M. P. Giolito

⑦ - SPOZ – Sbor pro občanské záležitosti
Předsedkyně:
Členky SPOZu:
Fotograf:
Kronikářka SPOZu:

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

Vítání občánků
Na říjen 2017 je naplánováno letošní již 5. uspořádání vítání občánků,
protože od července 2016 nám v obci přibylo dalších 9 miminek, což nás všechny
velmi těší. Šťastným rodičům byly v září rozeslány dopisy, zda se chtějí
slavnostního obřadu vítání občánků zúčastnit. Datum uzávěrky je 22.9. 2017. Dle
zájmu rodičů se v měsíci říjnu tedy uskuteční buď jedno, nebo hned dvě
slavnostní vítání. To první bude v sobotu 28.10.2017 od 10hod.

Blahopřání jubilantům
Během letních měsíců jsme byli navštívit i řadu jubilantů, kterým ještě
jednou touto cestou blahopřejeme a přejeme do dalších let hodně zdraví a
spokojenosti. Ani jsme si žádná z nás, domnívám se, neuvědomovala, jak nás
naši milí senioři obohatí o své krásné vzpomínky z mládí a své zkušenosti. Jsou to
velmi příjemná a milá setkání.
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Loučení dětí s MŠ a ZŠ
Na konci června se v prostorách zasedací místnosti
našeho městyse uskutečnilo také rozloučení dětí z MŠ a ZŠ,
kterého se zúčastnila za SPOZ pouze paní starostka, jelikož čas
zahájení ve všední pracovní den bohužel pro ostatní členky
sboru byl nereálný. Proto alespoň touto cestou chceme malým
novým školákům popřát, aby se jim ve škole líbilo, aby měli
pěkné známky, a aby dělali svým rodičům jenom samou
radost. No a těm „velkým“ školákům, kteří letos opustili naši
základní školu, přejeme úspěchy v nové škole, spokojenost
nad svým výběrem budoucího povolání a spoustu dalších
krásných přátelství v nových kolektivech.

Oslava svátku SVATÉHO MARTINA
Ráda bych Vás touto cestou pozvala na oslavu
svátku SVATÉHO MARTINA, která se uskuteční v sobotu
11.11.2017. Jako již tradičně nás navštíví sv. Martin, který
přijede na bílém koni a neopomeneme ani lampiónový
průvod. Těšit se můžete i na vypravování o svatém
Martinovi a také na malé občerstvení. Určitě si tuto
slavnost nenechte ujít a přijďte s námi přivolat první
sněhovou vločku. Těšíme se na Vás. S sebou si vezměte
pouze odvahu na večerní putování a třeba lampión.

Zdroj: Jana Kloudová

Česká pošta, pobočka Nový Rychnov oznamuje změnu provozní doby:
od 2.10. do 13.10.2017 bude otevřeno 12:30 – 15:45

MUDr. Kateřina Maděryčová oznamuje plánovanou nepřítomnost ve své ordinaci, a to ve dnech:
26.-27.10.2017
čtvrtek, pátek
3.11.2017
pátek
10.11.2017
pátek
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Městys Nový Rychnov oznamuje:
1.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
dne 20. října 2017 od 14.oo hodin do 22.oo hodin a
dne 21. října 2017 od 8.oo hodin do 14.oo hodin.
2.
a) Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 Nový Rychnov je volební místnost v Novém
Rychnově č. p. 87 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místních částech Nový
Rychnov a Chaloupky.
b) Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2 Sázava je volební místnost v Sázavě č. p. 42
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místních částech Sázava a Křemešník.
c) Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 3 Čejkov je volební místnost
v Čejkově č. p. 19 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místních částech
Čejkov.
d) Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 4 Řeženčice je volební místnost v Řeženčicích
č. p. 7 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místních částech Řeženčice a
Trsov.
3.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
4.
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5.
Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor určených pro úpravu
hlasovacích lístků.

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

Nový Rychnov „A“ mužstvo - I.B skupina A - muži
Ročník 2017, A3A, Muži 1.B třída skupina A
Datum
Domácí
Hosté

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

28.9.2017
12.8.2017
19.8.2017
26.8.2017
3.9.2017
9.9.2017
16.9.2017
24.9.2017
1.10.2017
7.10.2017
14.10.2017
21.10.2017
28.10.2017

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

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

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

Okresní Přebor III. TŘÍDA ročník 2017, 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.

20.8.2017
27.8.2017
2.9.2017
10.9.2017
17.9.2017
23.9.2017
30.9.2017
9.10.2017
15.10.2017
21.10.2017
28.10.2017
15.4.2018
21.4.2018
29.4.2018
6.5.2018
12.5.2018
20.5.2018
27.5.2018
3.6.2018
9.6.2018
17.6.2018
24.6.2018

15:30
15:00
16:00
15:00
15:00
15:30
15:00
15:00
15:00
14:30
14:30
15:00
16:00
15:00
15.00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
17:30

Domácí

Hosté

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

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“
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výsledek
4:2
4:2
0:5
1:4
2:1
0:10
3:1
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Domácí utkání stolních tenistů NR A+B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

30.9.2017
07.10.2017
14.10.2017
21.10.2017
28.10.2017
04.11.2017
11.11.2017
18.11.2017
25.11.2017
02.12.2017
09.12.2017
13.01.2018
20.01.2018
27.01.2018
03.02.2018
10.02.2018
17.02.2018
24.02.2018
03.03.2018
10.03.2018
17.03.2018
24.03.2018

18:30
19:00
18:30
19:00
18:30
19:00
18:30
18:30
19:00
18:30
19:00
19:00
18:30
19:00
18:30
19:00
18:30
19:00
19:00
18:30
19:00
18:30

TJ Start Nový Rychnov A - SK Jiřice A (Okresní přebor II.třídy)
TJ Start Nový Rychnov B - SKST Putimov A (Okresní přebor III.třídy)
TJ Start Nový Rychnov A - SK Kamenice nad Lipou C (Okresní přebor II.třídy)
TJ Start Nový Rychnov B - SK Olešná B (Okresní přebor III.třídy)
TJ Start Nový Rychnov A - SK Tenis Polesí B (Okresní přebor II.třídy)
TJ Start Nový Rychnov B - TJ Slavoj Pacov D (Okresní přebor III.třídy)
TJ Start Nový Rychnov A - SK Rodinov B (Okresní přebor II.třídy)
TJ Start Nový Rychnov A - TJ Sokol Rynárec A (Okresní přebor II.třídy)
TJ Start Nový Rychnov B - SK Kamenice nad Lipou E (Okresní přebor III.třídy)
TJ Start Nový Rychnov A - TJ Spartak Pelhřimov E (Okresní přebor II.třídy)
TJ Start Nový Rychnov B - SK Rodinov C (Okresní přebor III.třídy)
TJ Start Nový Rychnov B - SKST Vlásenice B (Okresní přebor III.třídy)
TJ Start Nový Rychnov A - SK Horní Ves A (Okresní přebor II.třídy)
TJ Start Nový Rychnov B - SK Kamenice nad Lipou D (Okresní přebor III.třídy)
TJ Start Nový Rychnov A - TJ Sokol Božejov A (Okresní přebor II.třídy)
TJ Start Nový Rychnov B - TJ Pelhřimov-Osvobození A (Okresní přebor III.třídy)
TJ Start Nový Rychnov A - TJ Chmelná z.s. C (Okresní přebor II.třídy)
TJ Start Nový Rychnov B - SKST Vlásenice A (Okresní přebor III.třídy)
TJ Start Nový Rychnov B - TJ Jiskra Humpolec H (Okresní přebor III.třídy)
TJ Start Nový Rychnov A - TJ Jiskra Humpolec G (Okresní přebor II.třídy)
TJ Start Nový Rychnov B - TJ Spartak Pelhřimov F (Okresní přebor III.třídy)
TJ Start Nový Rychnov A - TJ Slavoj Pacov C (Okresní přebor II.třídy)

⑨ - Sbor dobrovolných hasičů
Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů Nový Rychnov:

Na jaře a v létě 2017 zasahovala
jednotka SDH u 24 technických zásahů. Po
větrné smršti, která prošla Pelhřimovskem
19. srpna, jsme zasahovali u 18 zásahů,
jednalo se o spadlé stromy přes vozovku. Při
dalších událostech jsme pročišťovali
kanalizace, odstraňovali jsme obtížný hmyz
a likvidovali únik benzínu z osobního
automobilu.
23. června se uskutečnilo taktické
cvičení na požár lesa u Řeženčic, účastnily
se jednotky Nový Rychnov, Řeženčice,
Sázava a Čejkov.
Josef Rohovec, Jaromír Herna, Pavel Vítů, Martin Klouda,
Pavel Bělík, Václav Janda, Karel Rohovec
(1986)
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V minulém článku jsem psal o zřizování a poslání jednotky SDH. Nyní bych rád popsal rozdíly
mezi jednotkou SDH a sborem dobrovolných hasičů. Sbor dobrovolných hasičů tedy SDH je spolek
(dříve občanské sdružení), jeho úkoly jsou mimo jiné výchova mládeže, preventivní činnost,
spolupráce při odborné přípravě členů jednotek, dále pořádá sportovní a kulturní akce. V Novém
Rychnově má aktuálně kolem 80 členů.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů tedy JSDH je zřízena obcí na základě legislativy zmíněné
v minulém článku. Jejími členy jsou buď členové spolku SDH, jako je tomu v Novém Rychnově
(aktuálně 25 hasičů), nebo v obcích, kde nefunguje spolek SDH, to mohou být osoby, které mají
s danou obcí uzavřen pracovněprávní vztah a mají splněnou potřebnou odbornou způsobilost.
Stručně řečeno SDH zajišťuje činnost JSDH po personální stránce, obec pak činnost zajišťuje
materiálně. Takto systém funguje v celé ČR.
Technika JSDH Nový Rychnov:
Nová cisterna, která nahradí
stávající historickou cisternu Š706
RTHP, by měla být předána na základě
smlouvy s vítězem výběrového řízení
firmou THT Polička do konce roku
2017. Bude se jednat o vozidlo TATRA
s označením CAS 30/8500/510 S2Z
T815-2 6x6.2. Připomínám, že cena
vozidla je z 90% kryta dotací, městys
hradí 10% ceny.
Dodavatelem
dopravního
automobilu, který nahradí vysloužilou
Avii, která je již téměř 2 roky mimo
provoz, je na základě výběrového řízení
firma THT Polička, která by měla vozidlo dodat v 1. polovině roku 2018 za cenu 1.923.900 Kč. Vozidlo
bude na podvozku IVECO. Na financování nákupu vozidla obdrží městys dotaci ve výši 750 tisíc Kč.
Příchod nové cisterny vyvolal nutnost řešení otázky vjezdu vozidla do stávající garáže
v hasičské zbrojnici, kde jsou instalovaná vrata o šířce 3 metrů, která vyhovovala vjezdu starších
nákladních vozidel. Nákladní automobily mají
v současné době šířku 2,55m bez zpětných
zrcátek. V kombinaci s délkou vozidla 9,5m by
nastal problém bezpečného zacouvání i výjezdu
vozidla. Proto bude na podzim provedena
výměna vjezdový vrat pro cisternu, nová vrata
budou mít po stavebních úpravách šířku 3,6m.
Stávající vrata budou využita v jiném objektu
v majetku městyse. Dále bude nutné upravit a
zpevnit krajnici vozovky proti hasičské zbrojnici
v šířce 2m, nyní je zde zatravněný pás. Stávající
šířka vozovky před zbrojnicí je 11m, jejím
rozšířením na 13m bude možné vyjíždět a
zajíždět cisternou bez nutnosti nadjíždění.
Zdroj: Ing. Milan Vopálenský
velitel jednotky
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⑩ - Zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo v Novém Rychnově rozhoduje o většině dění u nás. Schází se převážně jednou
do měsíce, ale přes léto jsme měli všichni menší oddych, proto i naši zastupitelé se sešli po třech
měsících 21. září 2017. Tato zasedání jsou veřejná a může se jich účastnit každý z vás. Bohužel účast
bývá velice slabá a dostaví se jen ti, kteří mají k projednání nějaký soukromý požadavek nebo
problém. Rozhodla jsem se vám tedy publikovat, alespoň základní rozhodnutí, která vyšla
z posledního „zastupitelstva“.
Žádost o rekonstrukci obecní cesty v k. ú. Rohozná
Obyvatelé nemovitostí v osadě Šance, žádají městys o spolupráci s obcí Rohozná na rekonstrukci
místní komunikace do osady Šance. Vlastníkem cesty je obec Rohozná. Starostka městyse uvedla, že
o majetek se má starat jeho majitel, a že městysi také žádná okolní obec nepřispívá na cesty, které
jsou na hranicích katastrů a jsou využívané obyvateli okolních obcí. Žádost byla zamítnuta.
Žádost o spolupráci – Centrum České historie o. p. s.
Starostka městyse předložila žádost Centra České historie o. p. s. o finanční příspěvek na organizaci
akce v sokolovně městyse Křivsoudov v roce 2017. Žádost byla zamítnuta.
Žádost o odkoupení p. č. st. 126 a části pozemku p. č. 2154/1 v Novém Rychnově - Hamršmíd
Pan Hamršmíd žádá o odkoupení části pozemku p. č. 2154/1 a p. č. st. 126 v Novém Rychnově. Jedná
se o pozemky, které jsou součástí uzavřeného dvora u nemovitosti č. p. 112 v Novém Rychnově.
Žádost byla schválena za min. kupní cenu 50,- Kč/m2 s tím, že zájemce na své náklady nechá
zpracovat geometrický plán a uhradí veškeré související náklady s prodejem.
Žádost o koupi částí pozemků p. č. 2395/2, 2276/2, 2395/1 v Chaloupkách - Forestová
Paní Forestové podala žádost o odkoupení částí pozemků p. č. 2395/2, 2276/2 a 2395/1
v Chaloupkách. Paní Forestová na těchto pozemcích chce vybudovat zpevněnou příjezdovou plochu
od cesty ke své stodole, zábrany proti vodě a oplocení. Žádost byla schválena za min. kupní cenu 50,Kč/m2 s tím, že zájemce na své náklady nechá zpracovat geometrický plán a uhradí veškeré
související náklady s prodejem.
Žádost o odprodej části pozemku p. č. 2241 v Novém Rychnově - Švábová
Paní Švábová předložila žádost o odkoupení části pozemku p. č. 2241 v Chaloupkách. Paní Švábová na
pozemku chce vybudovat jímací nádrž na vypouštění tekutých odpadů s potřebným manipulačním
prostorem. Paní Švábová o odkoupení pozemku žádala již v roce 2011 a z důvodu problematického
otáčení vozidel byla žádost zamítnuta. Navíc domovní ČOV by umísťovali nad nemovitostí proti kopci,
což není obvyklé. Žádost byla zamítnuta.
Rozšíření průjezdu garáže hasičské zbrojnice Nový Rychnov
Starostka městyse předložila na základě požadavku velitele jSDHo Nový Rychnov technickou
dokumentaci stavebních prací na hasičské zbrojnici, kdy se vymění 1 vjezdová vrata za nová - širší.
Uvedla, že podle velitele hasičů je rozšíření nutné opět kvůli nové cisterně a jejímu parkování.
Rozpočet projektu je 140 000,- Kč. O stávající vrata projevili zájem hasiči z Řeženčic do tamní hasičské
zbrojnice. Návrh na rekonstrukci byl schválen.
Kupní smlouva na projekt „Nový Rychnov – Dopravní automobil“
Starostka městyse předložila návrh kupní smlouvy na projekt „ Dopravní automobil IVECO“. Uvedla,
že po provedeném výběrovém řízení se cena bohužel zvýšila z předpokládaných 1 720 000,- Kč na
1 923 900,-. Uvedla, že financování projektu zůstává stejné: 450 000,- dotace od Ministerstva vnitra,
300 000,- od Kraje Vysočina, zbytek musí dofinancovat městys (1 173 900,-). Návrh byl schválen.
Žádost o pronájem části pozemku p. č. 190/23 v Novém Rychnově - Bělíkovi
Manželé Bělíkovy předložili žádost o pronájem části pozemku p. č. 190/23 v Novém Rychnově.
Pozemek chtějí využívat jako sklep, jedná se o část o výměře 25 m2. Žádost byla schválena za min.
nájemné 4,- Kč/m2/rok.
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Smlouva na pravidelný servis a údržbu ČOV Nový Rychnov
Starostka městyse předložila návrh smlouvy na pravidelný servis a údržbu ČOV Nový Rychnov se
společností METEOR Kolín, spol. s r.o. Uvedla, že se jedná o zajištění pravidelného
technickoprovozního dohledu na čistírně. Smlouva bude platit od 01. 01. 2018 na dobu neurčitou
s výpovědnou lhůtou 3 měsíců. Navrhovaná cena je 1694,- Kč měsíčně. Návrh byl schválen.
Rozšíření komunikace u hasičské zbrojnice Nový Rychnov
Starostka městyse předložila na základě požadavku velitele jSDHo Nový Rychnov projektovou
dokumentaci stavby „Rozšíření komunikace u hasičské zbrojnice Nový Rychnov“. Uvedla, že rozšíření
je dle sdělení velitele hasičů nutné z důvodu bezpečného parkování nové cisterny do hasičské
zbrojnice. Rozpočet projektu je 260 000,- Kč. Musí být také přeloženo vedení plynovodu a vedení NN
a také nové dopravní značení. Stavba musí být projednána se sousedy a územně povolena stavebním
úřadem. Návrh byl schválen.

Rozpočtové opatření č. 11
Rozpočtové opatření č. 11 v rozpočtu městyse na rok 2017, obsahuje tyto položky:
-rozšíření komunikace u hasičské zbrojnice Nový Rychnov – 260 000,- Kč
-rozšíření průjezdu garáže hasičské zbrojnice Nový Rychnov – 140 000,- Kč
-navýšení nákladů na pořízení dopravního automobilu pro jSDHo Nový Rychnov – 204 000,- Kč
-dary rodičům při vítání občánků – 10 000,- Kč
-náklady na setkání obcí mikroregionu – 20 000,- Kč
-opravy a údržba kanalizací a ČOV, zpracování technického návrhu úpravy stokové sítě směřující
k oddělení balastních vod mimo stávající kanalizaci – 500 000,- Kč
-výměna svítidel veřejného osvětlení v místních částech a Novém Rychnově – 300 000,- Kč
-oprava chodníku v Sázavě – 150 000,- Kč
-oprava mechanismu zvonění v kapličkách v Sázavě a Čejkově – 50 000,- Kč
-oprava veřejného rozhlasu v Sázavě – 8 000,- Kč.
Zdroj: www.novyrychnov.cz

__________________________________________________
Chtěla bych vás všechny poprosit, abyste po přečtení Poutníka vrátili zpět na distribuční
místa, a mohl se tak 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.
Pokud máte někdo doma zajímavé historické fotografie Nového Rychnova a spádových obcí,
budu ráda, když mi je naskenované pošlete do emailu poutniknovyrychnov@seznam.cz nebo mi je
prosím donesete osobně, kopii si udělám sama.
Dále bych chtěla poděkovat všem za pomoc i účast při konání společenských akcí. Díky této
činnosti můžeme pomáhat obnovovat kulturní život v naší obci. Zároveň se již teď můžeme těšit na
viděnou na dalších chystaných akcích. Přeji všem hezký zbytek léta, krásný podzim a mnoho hezkých
chvil v příjemné atmosféře Vánoc, pevné zdraví, hodně štěstí a pohody v novém roce.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří mi pomáhali při realizaci tohoto vydání:
Iva Reichová, Milan Reich, Jana Kloudová, Jan Malát, Ing. Milan Vopálenský, Ivana Vlasáková, Monika
Vašková, Mgr. Monika Vlková, Petr Herna.

S přátelským pozdravem
Jitka Hernová
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