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VOLBY
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ZA RYCHNOVSKÝM SPORTEM
BLAHOPŘEJEME
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
PO PRÁZDNINÁCH DO ŠKOLKY
HASIČSKÉ STRÁNKY
SPORT
POZVÁNKY
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Sluníčko se rozloučilo
s kytičkami, s travičkou,
na cestu jim zamávalo
paprskovou ručičkou.
Jděte všichni honem spát,
musím podzim přivítat.
Lidová říkanka

Kalendář připomíná konec září a my tu máme pravé barevné babí léto. Při prvních
podzimních dnech zažíváme příjemné počasí s vykukujícími slunečními paprsky a rychle sklízíme
plody přírody na zahrádkách, rýpeme záhonky, sekáme trávu a pomalu se připravujeme na příchod
mrazíků. Podle předpovědí meteorologů by ještě začátek října mohl být nadprůměrně teplý, ale poté
už nastoupí deštivé a chladné plískanice. Podzim otevře svou náruč dokořán a ohlásí se ve své plné
síle.
V podzimním vydání Poutníka se seznámíte s informacemi z úřadu, nakouknete do školy,
školky i mezi hasiče a společně si mezi řádky kopneme do fotbalového míče s Milanem Reichem.
Přeji vám všem ještě alespoň pár pěkných dnů se sluníčkem a modrou oblohou.
Eva Frajová

Poděkování za pomoc při vzniku Poutníka patří panu Pavlu Martínkovi, Janu Malátovi,
Mgr. Růženě Matějů, Nadě Maštalířové, Miluši Roubalové, Ing. Milanu Vopálenskému, Milanu
Reichovi, Vendule Sedláčkové, DiS., Ing. Jaroslavu Andrlemu a dětem z MŠ a ZŠ.
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Vážení spoluobčané,
prázdniny a dovolené skončily, nastalo babí léto a je tedy načase shrnout některé důležité
kroky, které jsme společně se zastupiteli během posledních měsíců podnikli.
Rád bych vás nejprve seznámil s aktuálním hospodařením městyse. V průběhu letních
měsíců jsme kromě pravidelné údržby veřejných prostranství a zeleně také zajistili opravu čerpadel
na čerpací stanici v Sítinách (33 000,-), velkou položkou ve výdajích rozpočtu byla údržba a oprava
techniky při přípravě na technické kontroly (75 000,-), pokračuje také rekonstrukce obecního domu
v Čejkově – na tuto akci jsme žádali o poskytnutí dotace, avšak naší žádosti nebylo vyhověno,
probíhala údržba a opravy základní a mateřské školy. Jednou z velkých akcí byla i rekonstrukce
elektrických rozvodů v č. p. 160. Došlo k výměně kanalizační šachty u pana Bušty a k několika
opravám vodovodu.
Pracovnice na veřejně prospěšné práce zajistily mnoho drobných natěračských prací a také
mnoho údržby, např. nátěr mobiliáře a plotu u hasičské nádrže v Řeženčicích, nátěry zařízení na
dětském hřišti v MŠ. Pravidelně uklízí centrum městyse a je za nimi znát spousta té „černé práce“.
Jsem velmi rád, že se podařilo s úřadem práce vyjednat tato pracovní místa a věřím, že se tak podaří
i příští rok.
V srpnu městys podal žádost do Operačního programu Životní prostředí o poskytnutí dotace
na akci „Snížení imisní zátěže a realizace úspor energie ve sportovní hale v Novém Rychnově“.
Tento projekt řeší kompletní obnovu pláště budovy sportovní haly i kompletní výměnu otopné
soustavy. Je to po rekonstrukci budovy základní školy další z velkých akcí – rozpočet činí celkem
14,5 milionů Kč, přičemž městys musí ze svých prostředků uhradit 5,5 milionu Kč. Je však
otázkou, zda náš projekt bude podpořen, jak už to tak u dotací bývá, ne vždy jsou žadatelé úspěšní.
Jenom na projektovou přípravu jsme vydali 300 000,- Kč.
Jak jste si všichni díky uzavření komunikace v okolí autobusové zastávky všimli, začalo se
také s pracemi na dokončení rozšíření komunikace a uvedení do užívání nového parkoviště
u kostela v Novém Rychnově. Na tuto akci máme vyčleněn rozpočet 500 000,- Kč a mělo by být
hotovo do konce října.
Česká inspekce životního prostředí provedla měření průtoků a ověření funkcí způsobilosti
systému měření množství odpadních vod odtékajících z ČOV Nový Rychnov. Při této bylo zjištěno,
že měřící systém je ve zcela nevyhovujícím stavu, náprava závad bude stát 200 000,- Kč. Musíme si
uvědomit, že čistírna odpadních vod byla uvedena do provozu v roce 1998, což je již 14 let,
a všechny její provozní komponenty mají svou životnost a normy pro provoz čistíren se také
neustále zpřísňují.
K významnému kroku přistoupilo zastupitelstvo městyse, které schválilo záměr prodeje
pozemku p. č. 53/3 KN (parcela pod školou) v Novém Rychnově Kraji Vysočina pro akci
„Transformace Ústavu sociální péče pro mládež Těchobuz III“ k výstavbě nového objektu k bydlení
pro klienty Domova Jeřabina, příspěvkové organizace kraje.
V samém závěru ještě k tématu, které se v poslední době skloňovalo ve všech pádech –
k dani z nemovitosti. Na posledním zasedání zastupitelstva nebylo zastupitelstvem přijato žádné
usnesení měnící výši místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.
Přeji vám krásné prožití nadcházejícího podzimu.
Pavel Martínek
starosta městyse
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Usnesení z XVIII. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 6. září 2012
1. Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí závěrečný účet mikroregionu Třešťsko za rok 2011 bez
výhrad dle přílohy č. 1.
2. Zastupitelstvo městyse schválilo uzavření smlouvy o dílo na akci „Rozšíření komunikace
u kostela v Novém Rychnově“ s Ing. Václavem Ulrichem dle přílohy č. 2.
3. Zastupitelstvo městyse schválilo uzavření smlouvy o dílo na akci „Úprava měření průtoku ČOV
Nový Rychnov“ se společností Meteor Kolín spol. s r. o. dle přílohy č. 3
4. Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočtové opatření č. 7 v rozpočtu městyse na rok 2012 dle
přílohy č. 4.
5. Zastupitelstvo městyse schválilo pronájem bytové jednotky č. 4 v Novém Rychnově č. p. 160
paní Svobodové na dobu určitou do 31. 12. 2012.
6. Zastupitelstvo městyse zamítlo žádost manželů Rožňových o přidělení bytu.
7. Zastupitelstvo městyse zamítlo žádost paní Volfíkové o přidělení bytu.
8. Zastupitelstvo městyse schválilo záměr prodeje pozemku p. č. 2154/31 KN ostatní plocha –
ostatní komunikace (oddělen GP č. 487-49/2012 z pozemku p. č. 2154/19 KN) v katastrálním
území Nový Rychnov.
9. Zastupitelstvo městyse schválilo uzavření kupní smlouvy s panem Cirhanem na odkoupení
pozemku p. č. 1406/2 KN zahrada v katastrálním území Nový Rychnov na základě smlouvy
o budoucí kupní smlouvě i přesto, že nebyly splněny podmínky pro převod nemovitosti dané
smlouvou o budoucí kupní smlouvě.
10. Zastupitelstvo městyse schválilo záměr prodeje pozemku p. č. 53/3 KN zahrada v katastrálním
území Nový Rychnov.
11. Zastupitelstvo městyse schválilo vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o stanovení
koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí dle přílohy č. 5.

Celá znění zápisů ze zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov jsou přístupna na vývěsce
Úřadu městyse a na webových stránkách www.novyrychnov.cz.
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Starosta městyse Nový Rychnov podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva Kraje Vysočina a do 1/3 senátu Parlamentu ČR se uskuteční

dne 12. října 2012 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a
dne 13. října 2012 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb:
A) ve volebním okrsku č. 1 Nový Rychnov je volební místnost v Novém Rychnově č. p.
87 pro voliče z místních částí Nový Rychnov a Chaloupky.
B) ve volebním okrsku č. 2 Sázava je volební místnost v Sázavě č. p. 42 pro voliče
z místních částí Sázava a Křemešník.
C) ve volebním okrsku č. 3 Čejkov je volební místnost v Čejkově č. p. 9 pro voliče
z místní části Čejkov.
D) ve volebním okrsku č. 4 Řeženčice je volební místnost v Řeženčicích č. p. 7 pro voliče
z místních částí Řeženčice a Trsov.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
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Na konci srpna 2012 proběhla v našem městysi dotazníková akce k projektu „Kompostéry“.
• O co se vlastně jedná?
Jde o společný projekt obcí sdružených v Mikroregionu Třešťsko, jehož členem je i městys
Nový Rychnov, který se k tomuto projektu také připojil. Záměrem obcí je pořídit pro občany, kteří
o to projeví zájem, domovní kompostéry s podporou Operačního programu Životní prostředí ve
výši 85 % nákladů celé akce. Kompostéry budou majetkem Mikroregionu Třešťsko a občanům
budou za jednorázovou úhradu 15 % celkových nákladů projektu zapůjčeny na dobu 5 let s tím, že
po skončení této doby přejdou kompostéry do vlastnictví občanů.
• Co obce k zapojení do tohoto projektu vede?
K vymyšlení celého projektu a jeho následné realizaci nás vede především neustále se
rozšiřující odkládání bioodpadů (především pak posekané trávy, pilin, plevele aj.) do běžných
popelnic na komunální odpad. Tento bioodpad potom při následném skládkování „nedělá dobrotu“
a provozovatel skládky je díky tomu citelně pokutován. Uměle si tak sami zvyšujeme budoucí
náklady na svoz odpadu. Proto již poněkolikáté vyzýváme naše občany: DO POPELNICE TRÁVA,
PILINY ANI PLEVEL NEPATŘÍ!!! Je smutné, že problémy s bioodpadem by svozová společnost
čekala spíše ve městech než na vesnici, kde máme spoustu možností, jak trávu, plevele a piliny
ekologicky zlikvidovat a následnou kvalitní zeminu zpětně zužitkovat na svých zahradách a polích.
Je prostě jednodušší, rychlejší a pohodlnější trávu vyhodit do popelnice, než si na své zahrádce
nechat nevzhlednou a zapáchající hromadu pomalu se tvořícího kompostu.
• Jak bude celý projekt probíhat?
Na základě dotazníkového šetření byl občany projeven zájem o celkově 56 kompostérů.
Nyní bude Mikroregionem Třešťsko připravena žádost do Operačního programu Životní prostředí
o poskytnutí dotace. Po schválení projektu bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele
kompostérů. Jako závěrečný krok budou občané obesláni s návrhem smlouvy o výpůjčce na dobu
určitou 5let. Upozorňuji, že není závazné smlouvu podepsat! Pokud občan projevil nyní zájem
o kompostér a poté od uzavření smlouvy couvne, není v tom žádný problém. Naopak již není možné
přihlášení nových zájemců! Kdo nevrátil vyplněný dotazník, ten již nebude mít možnost kompostér
si s příspěvkem pořídit. Úřad městyse Nový Rychnov samozřejmě bude se zájemci komunikovat
a celé znění smlouvy a podrobnosti jim na požádání vysvětlí. Osobou zodpovědnou za celý projekt
je pan Jan Malát ml. – úředník Úřadu městyse Nový Rychnov.
• Kolik bude celý projekt stát?
Městys tento projekt nebude stát žádné finance. Bude pouze nutná spolupráce Úřadu
městyse s poskytovatelem dotace a Mikroregionem Třešťsko při pořízení, dodání a následné
kontrole užívání dotovaných kompostérů. 85 % nákladů bude hrazeno z fondů EU, 15 % si budou
hradit sami občané. Půjde o jednorázovou úhradu bez dalších finančních nároků. Kompostér by
občanům měl vydržet funkční minimálně po dobu 5let, 5 let bude také záruka od dodavatele
kompostéru.
VÝSLEDNÝ PRODUKT KOMPOSTÉRU (KOMPOST) NEBUDE
ODVÁŽEN, ALE BUDE SLOUŽIT PRO VLASTNÍ POTŘEBY OBČANŮ.

MĚSTYSEM

Jan Malát
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Letní prázdniny jsou minulostí, největší sezóna letních sportů pomalu končí a na zimní sporty je
ještě dost času. Pojďme si popovídat o sportu obecně s panem Milanem Reichem z Tělovýchovného
sdružení Vysočina Pelhřimov, který do našeho Poutníka pravidelně každý čtvrtrok dodává sportovní
výsledky.
• Milane, řekni nám nejprve, čím se vaše sdružení zabývá, co všechno má na starosti?
Naše sdružení je občanským sdružením se dvěma zaměstnanci. Hlavní jeho sportovní
zaměření je nejenom na stránku zpracovávání výsledků a řízení soutěží pro jednotlivé svazy, ale
také na zpracovávání žádostí o poskytnutí státních dotací, vedeme podvojné účetnictví některým
tělovýchovným jednotám v našem okrese, přerozdělujeme finanční prostředky na mládež z dotace
Krajského úřadu Kraje Vysočina a zodpovídáme za jejich vyúčtování, spolupracujeme se školami
a s domovy dětí a mládeže při organizování jednotlivých školských soutěží a turnajů, např.
McDonald´s Cup a CocaCola Cup. Do naší kompetence spadají svazy jako fotbal, lední hokej,
stolní tenis, tenis, volejbal, kuželky.
Od roku 2013 bychom měli jako organizace regionálního sdružení Českého svazu tělesné
výchovy (ČSTV) spadnout pod křídla Českého olympijského výboru a fungovat jako servisní
centrum sportu na okrese, které by bylo otevřenou organizací pro veškerou veřejnost. Vše bude
samozřejmě záležet na tom, jakým způsobem bude vytvořen státní rozpočet na rok 2013 a také jak
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky k této transformaci ČSTV přistoupí.
Jelikož i do této oblasti silně zasahuje politika, bude pro ČSTV nezbytné se přejmenovat, protože
EU nezná pojem tělovýchova. Vše se bude podrobněji řešit na valné hromadě ČSTV 1. 12. 2012
v Nymburce, které se osobně zúčastním.
• A co sport v Novém Rychnově? Jaké sportovní využití nám TJ Start Nový Rychnov nabízí a jaká
je jeho struktura?
Hodně těžká otázka a ještě složitější odpověď. Sport nám v Novém Rychnově trochu zaspal,
hlavně po stránce legislativy, což není dobře. Po odtržení Sazky a.s. od ČSTV je sport již druhým,
potažmo třetím rokem financován úplně jinak a mantinely tohoto financování vyžadují
dalekosáhlejší činnost od jednotlivých tělovýchovných jednot, aby mohly dosáhnout na státní
dotace. Je nutné jednat s městskými a obecními samosprávami a jejich zastupiteli o podpoře
tělovýchovných jednot, protože tyto místní samosprávy jsou dnes hnacím motorem a drží
tělovýchovné jednoty při životě. Vzpomeňme např. novelu a rozdělování loterijního zákona, jehož
výtěžky již nejdou výhradně na sport.
Je nutné, aby si předsedové jednotlivých tělovýchovných jednot vyjednali s obcemi smlouvy
o pronájmu sportovních zařízení na dobu několika let a mohli tak přes jednotlivé národní sportovní
svazy a přes nás, jako přes TVS Vysočina, žádat o podporu na provoz a údržbu sportovních zařízení
ministerstvo školství. Bohužel byl zrušen po pádu Sazky program, který se jmenoval „Sportuj
s námi“ a který se mohl celostátně využívat na podporu a organizování mládeže na nejnižších
úrovních. Ten nám teď opravdu chybí.
Jinak k druhé části otázky mohu říci, že TJ Start nám nabízí především sportovní halu
a fotbalové hřiště ke sportovnímu využití, nesmíme ani opomenout hřiště u ZŠ na plážový volejbal.
Nutné je však vtisknout struktuře TJ novou myšlenkou v podobě novely stávajících stanov,
pokračovat v jednáních se zastupitelstvem obce o další podpoře sportu tady v Novém Rychnově.
Vše je děláno na dobrovolnosti, a tak se myslím, že o to je práce pro předsedu takovéto organizace
náročnější, ale určitě se vše nechá zvládnout a i naše TVS nabízí pomocnou ruku.
• Jaké soutěže sportovci v Novém Rychnově hrají?
Fotbal jako č. 1! Po delší pauze se sem zase vrátila I. B třída Krajského fotbalového svazu
Vysočina, a je to dobře. Jinak fotbalisté mají v mládežnických soutěžích okresu svoje starší žáky
a mladší přípravku, stolní tenisté hrají okresní přebor II. a IV. třídy, muži a ženy hrají volejbalový
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okresní přebor. To není málo na takto velkou obec. Vše je o lidech jako o Jirkovi Neprašovi,
o Mirkovi Neprašovi, o Aleně Vondrákové, o Vráťovi Březinovi. Vždy tomu musí někdo vtisknout
určitý řád a pravidla, aby to fungovalo. Auto nám bez motoru také nepojede.
• Zastavme se ještě u fotbalu. Naši fotbalisté postoupili do vyšší soutěže, jak si z Tvého
profesionálního pohledu fotbalového rozhodčího vedou?
Nebudu se dívat očima rozhodčího, budu se dívat jako člověk, který je tady v místě dění
a který jim fandí. Na nováčka I. B třídy si vedou velice dobře a zase je to zásluha lidí okolo jako je
Dušan Chalupa, Jiří Nepraš a celý realizační tým, včetně pořadatelského sboru a fandících diváků,
kteří se o tento úspěch postarali.
Já jako člen výkonného výboru Krajského fotbalového svazu a Okresního fotbalového svazu
Vysočina se jim po sportovní stránce budu snažit vždy pomoci. Fotbalová mládež dostává každým
rokem své pravidelné dotace a letos budou i přerozdělovány finanční prostředky z dotací za
poplatky členství ve Fotbalové asociaci České republiky. Od příštího roku k letošnímu 50,- Kč
poplatku za členství přijde zásadní navýšení poplatku za členství. U dospělého na 200,- Kč
a mládežníka do 18 let na 100,- Kč
• A co mladí sportovci v Novém Rychnově? Budeme mít nástupce současné generace? Jaké sporty
jsou mezi místními dětmi oblíbené?
V současnosti je to tak 50 na 50. Vím, že jsou zde výborní sportovní funkcionáři, které jsem
jmenoval v minulé otázce jako je Jirka Nepraš, který je výborným a letitým předsedou sportovnětechnické komise okresního fotbalového svazu a stejnou funkci plní i v okresním svazu stolního
tenisu jeho bratr Jaromír. Pro mě je čest, že s nimi mohu stále na této úrovni dobře spolupracovat.
Základ tedy v těchto starších máme. Mladí, ti se k tomu musí nějakým způsobem přitáhnout,
protože dneska nechce nikdo z mládeže příliš dělat. Zvláště když je za tím schována nějaká
zodpovědnost a zodpovídat za okresní soutěže na této úrovni, za jejich hladký průběh či za řešení
konfliktních situací není opravdu nic jednoduchého. Navzájem si na našem okrese jak se říká,
vidíme do talíře.
Táhne samozřejmě fotbal, Martin Klouda dobře nastartoval florbal, ženy zase svá
aerobiková cvičení, jejich sestavy jsou již vnímány opravdu širokou veřejností našeho okresu.
Volejbal to je letitá meta okresu. O sport jako o takový bych zde strach neměl, horší stránku již dnes
přináší mezilidské vztahy, které se bohužel týkají i této oblasti. Vše je v nás lidech a najít konkrétní
řešení na danou situaci je hodně těžké, chce to pokoru, dobré lidi kolem sebe, lidi, kterým se dá
věřit a také podporu městyse, o což bych tady strach také neměl.
Já se při svých běžeckých kilometrech v rámci tréninku, které polykám převážně
v křemešnických lesích, neustále touto problematikou zabývám. Říkám si, začni vždy u sebe a tak
mé motto je: Jsem tady pro lidi a ne lidi pro mne!
• Milane, je něco, co bys chtěl na závěr našeho povídání dodat?
Přeji všem v Novém Rychnově hodně sportovních úspěchů a věřím, že i tělovýchovná
jednota bude do budoucna fungovat s naší podporou tak, jak by měla v této nelehké společenské
situaci, kdy bude spíše starostí přibývat než naopak, stejně jako v jakékoliv jiné společenské oblasti.

Panu Milanu Reichovi bych chtěla poděkovat za zajímavé informace o sportu obecně, o jeho
financování a za to, že nás blíže seznámil se sportem v Novém Rychnově. Poděkovat musím také za
čas a ochotu, které věnoval vzniku rozhovoru, a přeji mu příjemný podzim, spoustu naběhaných
tréninkových kilometrů bez starostí a hodně nejen sportovních, ale i pracovních a osobních
úspěchů.
Eva Frajová
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Narození:
SRPEN 2012
•

Šimon Holan

Výročí:
ČERVENEC 2012
• Miloslav Vichr
• Marie Šimonová

80 let
75 let

SRPEN 2012
• Karel Rohovec

75 let

Údaje o narozených jsou publikovány s písemným souhlasem zákonných zástupců, údaje
o sňatcích na základě souhlasu snoubenců a údaje o významných výročích na základě souhlasu
oslavence.
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Sv. Ondřej - zvyky a obyčeje
V předvečer svátku zkoušívala mladá děvčata, která z nich se provdá jako první. Každá
vzala kousek chleba, položila jej na lopatu, a čí kousek vzal pes jako první, tu čekala veselka
nejdříve.
O půlnoci před svatým Ondřejem děvčata vstávala a chodila klepat na kurník se slovy:
„Kohoutku, kohoutku, zakokrhej. Muže jestli dostanu, vědět mi dej. Slepičky, vy nechte kokotání,
nekazte mi, nekazte vdávání.“ Ozval-li se kohout, mělo děvče naději, že se toho roku vdá. Ozvala-li
se dříve slepice, znamenalo to, že má děvče přijít za rok opět.
Na svátek svatého Ondřeje vzal na Příborsku muž čtyři hrnečky a obrátil je dnem vzhůru,
přičemž pod každý z nich předtím vložil hlínu, chléb, hřeben a pod poslední prsten. Ostatní, aniž
věděli, co který hrneček skrývá, byli poté sezváni a každý ukázal na jeden hrnek. Na ty, kteří našli
pod hrnkem hlínu, prý čekala do roka smrt, hrnek s chlebem značil zbohatnutí, hřeben nemoc
a konečně hrnek s prstenem předvídal svatbu.
Na Slavkovsku dívky stoupaly pravou nohou na postel, přičemž říkaly: „Postýlko, postýlko,
šlapu na tě, svaté Ondřejku, prosím tě: dé mně této noci viděti, co je mýmu srdcu némilejší!“.
Jinde ten den třáslo děvče plotem a při tom zpívalo: „Třesu, třesu tímto plotem, všeci svatí
mým životem. Kde je můj milý dnes, ať mně tam zaštěkne pes.“.
Také bývalo zvykem v ten zasadit do květináče větvičku a zalévat ji vodou nabíranou do úst.
Pokud se větvička zazelenala do Božího hodu a vykvetla, bylo to pro dívku znamení, že se velmi
brzy vdá.
Zamilované dívky si také psaly jména nejoblíbenějších mládenců na cedulky a na noc si je
vložily pod polštář. Ráno pak jakmile se vzbudily, vytáhly jednu z cedulek, a čí jméno tam bylo
napsáno, ten byl dívce souzen.
Sv. Kateřina – zvyky a obyčeje
Na svatou Kateřinu se konávaly poslední taneční zábavy před nadcházející dobou adventu,
která zakazovala tanec, zpěv a zábavu. Proto se všichni snažili tento poslední večer radovánek
náležitě užít a obyčejně tancovačky končívaly až za bílého rána. Celou kateřinskou zábavu měly na
starosti ženy, neboť v tento den platilo tzv. ženské právo. Ženy platily muzikantům za hudbu a svým
partnerům útratu, připravovaly občerstvení a při tancovačce si samy vybíraly, s kým budou tančit.
Pouze o půlnoci se vyhlašovala pánská volenka. Děvčata dávala svým tanečníkům malé dárečky,
většinou šlo o slavnostní pečivo.
V den svátku svaté Kateřiny se nesmělo pracovat se vším, co mělo kolo. Proto se tento
den nemlelo v mlýnech, ani se nepředlo na kolovratech.
Sv. Cecílie – zvyky a obyčeje
V předvečer svátku sv. Cecílie se konávala výroční shromáždění pěveckých a hudebních
spolků, kde se přijímali noví členové. V ten se také udělovaly podpory nemocným členům, dary
vdovám a sirotkům. Po ukončení shromáždění se všichni odebrali do hospody, kde bývala taneční
zábava. Při ní se vybíralo na dobročinné účely ve jménu patronky zpěváků a hudebníků svaté
Cecílie.

Zdroj: Česká tradice – podzim. [online]. [cit. 25. 9. 2012]
tradice.cz/tradice/tradice/podzim/_zobraz=sv.-cecilie---zvyky-a-obyceje>.

10

Dostupné

z:

<

http://www.ceske-

Evropský týden mobility v Pelhřimově
V rámci Evropského týdne mobility, který se v Pelhřimově koná už pojedenácté, proběhly
ve středu 12. 9. běžecké závody. Žáci různých kategorií absolvovali okresní kolo přespolního běhu
po Masarykově náměstí a přilehlých ulicích. Také naše ZŠ vyslala své dívčí běžecké družstvo ve
složení Jantra Šímová, Daniela Vondráková, Eliška Švarcová (všechny z 8. třídy), Anna Jírová
a Tereza Hašková (obě z 9. třídy). I přes nepříznivé počasí se dívkám dařilo a skončily na krásném
2. místě.
Děvčatům gratulujeme k jejich vynikajícímu umístění a přejeme jim hodně podobných
úspěchů i ve školní práci.
Funkce na škole ve školním roce 2012/2013
ředitelka školy
Mgr. Marie Charvátová
zástupce ředitelky
Mgr. Růžena Matějů
výchovný poradce
Mgr. Růžena Matějů
koordinátor EVVO
Mgr. Zdeňka Knězů
metodik prevence
Mgr. Růžena Matějů
Třídnictví a počty žáků úvazky ve školním roce 2012/13
1. tř. – Mgr. M. Hlaváčková 21 žáků
2. tř. – Mgr. P. Matějů
10
3. tř. – Mgr. D. Pohanová
11
4. tř. – Mgr. P. Matějů
11
19
5. tř. – Bc. E. Keroušová
------------------------------------------------72
6. tř. – Mgr. Z. Knězů
8
7. tř. – Mgr. M. Dvořáková 12
8. tř. – Mgr. P. Červená
15
9. tř. – Mgr. V. Srb
9
-----------------------------------------------44
Celkem
116 žáků
V letošním školním roce je nejpočetnější třídou na škole 1. třída, ve které sedí 21 žáků.
První školní den byl v 1. třídě opravdu rušný. Každého prvňáčka v tento významný den doprovázel
pochopitelně někdo z rodiny. Přišli za nimi jejich patroni z 9. třídy, kteří jim předali uvítací dopis,
přivítala je ředitelka ZŠ Mgr. M. Charvátová, pan starosta Pavel Martínek, sponzorský dar od paní
Marešové, školní kapsáře, předala dětem předsedkyně SPOZ Mgr. R. Matějů, za dětmi přijel
i starosta z Rohozné pan Venkrbec a přivezl jim drobné dárky.
Prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo, dostávali samé pěkné známky, bavila je
školní práce a dařilo se jim.
Vedení ZŠ
11

Brána vzdělání otevřená
V uplynulých dvou letech byla ZŠ zapojena do výzvy EU peníze školám. V rámci
operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl realizován projekt Brána
vzdělání otevřená, na který byla poskytnuta dotace ve výši 854 577,00 Kč. Poskytnutá částka byla
využita na tzv. šablony, tedy tzv. klíčové aktivity:
I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
II/1 – Individualizace výuky cizích jazyků
III/1 – Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
III/3 – Vzdělávání pedagogických pracovníků pro využívání digitálních technologií ve
vzdělávacím procesu a profesním životě
IV/1 – Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků
základních škol
IV/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků
základních škol
V/1 – Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků
základních škol a pro posilování empirických činností žáků ve výuce přírodovědných
předmětů
VI/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti
V rámci inovace a zkvalitnění výuky bylo vytvořeno 432 pracovních listů a prezentací, které
vypracovali p. uč. I. Vosecká, M. Hlaváčková, P. Červená, R. Matějů, V. Srb. V šabloně
Individualizace výuky odučili učitelé (p. uč. Z. Knězů, M. Šimanová, P. Červená, M. Martínková –
P. Matějů, V. Srb) 360 hodin. P. uč. Srb se zúčastnil školení Vzdělávání pedagogických pracovníků
pro využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu a profesním životě. Byla
zrekonstruována jazyková učebna a multifunkční učebna pro výuku ICT a jazyků. V současné době
je uváděna do provozu interaktivní tabule.
Díky poskytnuté dotaci bylo vybavení učeben zmodernizováno a vzniklo množství
pracovních listů a výukových materiálů využívaných ve výuce všemi učiteli. Velké poděkování si
zaslouží také pan Libor Charvát a Martin Fraj, kteří pomohli s vybavením počítačové učebny a svůj
volný čas věnovali přeinstalování výukových programů do počítačů.
I když jsme vesnická škola a potýkáme se s nedostatkem finančních prostředků, mají naši
žáci možnost pracovat na dobré úrovni s moderními technologiemi a učitelé využívají v hodinách
nových metod a forem práce. Naši žáci dosahují dobrých výsledků v olympiádách a soutěžích,
umisťují se na předních místech ve sportovních akcích, na škole se uskutečňují aktivity v rámci
školních projektů. Všichni se snažíme o to, aby naše škola měla u veřejnosti dobré jméno.
Mgr. Růžena Matějů
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3. září definitivně skončily prázdniny a naše MŠ znovu ožila dětským smíchem, ale
i pláčem. Z 50 zapsaných dětí je 19 nově příchozích a pro některé z nich je odloučení od maminky
náročné a smutné. Ale jistě si časem zvyknou na nové kamarády i paní učitelky.
V MŠ jsou děti rozděleny do 2 tříd - Berušky ve věku od 2 do 4,5 let, Sluníčka ve věku od
4,5 do 7 let. Dochází k nám 25 dětí z Nového Rychnova, 16 dětí z Rohozné, 2 děti z Řeženčic,
3 děti z Chaloupek, 2 děti ze samoty Šance, 1 dítě z Čejkova a 1 dítě ze Spělova.
V letošním školním roce pracujeme podle vlastního vytvořeného školního vzdělávacího
programu: „Místo, kde žiji.“ V činnostech a hrách děti seznamujeme s městysem a životem v něm,
s přírodou a se změnami přicházejícími s ročními obdobími, s Českou republikou i se zvyky
a tradicemi. Snažíme se připravovat zajímavé akce, které poskytnou dětem nové zážitky, získají při
nich nové poznatky a dovednosti, poznají samy sebe i své kamarády.
Od září do prosince se těšíme na:
Společné hry na zahradě „Kamaráde, pojď si hrát“.
Půldenní výlet na zahradu, určování zeleniny, třídění ovoce - zelenina.
Půldenní výlet do přírody „Za lesními skřítky“.
Půldenní výlet do lesa - Zamykání lesa.
Exkurzi do Drupa, pozorování maminek při práci.
Lampionový průvod obcí, noční hra pro děti a rodiče „Strašidelná školka“.
Návštěvu kamarádů v 1. třídě, pozorování a aktivní zapojení dětí do vyučování.
Společné hry dětí z MŠ a žáků 1. třídy.
Mikulášskou nadílku.
Divadelní představení - Pelhřimov „Kouzelné Vánoce“.
Společné odpoledne pro děti a rodiče - výroba vánočních ozdob, zdobení stromečků ve třídách.
Dětskou vánoční besídku.
Věříme, že vše proběhne podle plánu a děti si akce užijí.
Naďa Maštalířová
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Jednotka SDH Nový Rychnov zasahovala během léta u 5 technických zásahů, jednalo se o 3
zásahy na spadlé stromy blokující dopravu, provedli jsme 1 pročištění kanalizace a bylo dohašeno
ohniště po pálení odpadu, které se rozhořelo vlivem větru. Jednotka celkem zasahovala od počátku
roku 2012 u 25 událostí.
V sobotu 14. 7. 2012 jsme zajišťovali průjezd cyklistů Novým Rychnovem při závodu
horských kol Přes tři vrchy Vysočiny. Jednomu ze závodníků byla poskytnuta předlékařská pomoc
po pádu.
8. září 2012 proběhl již druhý ročník Zbirožského tatrování – setkání hasičských
a armádních Tater, kterého jsme se na pozvání Generálního ředitelství Hasičského záchranného
sboru zúčastnili s Tatrou T813 8x8. Program přilákal více jak 1 700 návštěvníků.
O dění ve sboru se můžete dozvědět více na webových stránkách
www.sdhnovyrychnov.estranky.cz, které za dobu jejich existence zaznamenaly víc než 100 tisíc
návštěv.

Jan Dušek
starosta SDH

Ing. Milan Vopálenský
velitel výjezdové jednotky

Pokud jste měli od pátku 21. 9. do neděle 23. 9. 2012 pocit, že z dálky slyšíte podivné
rytmické dunění, nezdálo se vám to. O tomto víkendu se ve dvanáct kilometrů
vzdáleném Bezděčíně u Batelova konala hudební open air party, poslední party tohoto druhu v roce
2012. V areálu pod vysílačem se z reproduktorů ozývaly nejrůznější hudební styly, např. techno
nebo drumandbass, a dozvuky této hudby byly slyšet i v okolí Nového Rychnova. Podle odhadů
samotných pořadatelů mohly hudební akci navštívit přes tři stovky příznivců hudby a nadšených
tanečníků.
Akce, která proběhla za chladného a deštivého počasí, se konala na soukromém pozemku,
byla předem řádně nahlášena a vše proběhlo v pořádku a bez komplikací, což dokládají i vyjádření
starostů z Batelova a Horní Cerekve, kteří podle svých slov neobdrželi žádné stížnosti okolních
obyvatel na hluk či výtržnosti.
Eva Frajová
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Fotbal
•

MUŽI

I. B třída mužů skupina A , KFS Vysočina 2012–2013
Rk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Černovice
Nový Rychnov
Leština
Horní Cerekev
Lučice
H. Borová
Kožlí
Lípa
Habry
Tis
Košetice
Humpolec B
Budíkov
Pacov B

•

STARŠÍ ŽÁCI

Záp
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

+
4
4
3
3
2
3
3
2
2
2
2
1
1
1

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

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

Skóre
19: 10
9: 7
11: 7
16: 13
11: 10
9: 8
15: 16
12: 10
10: 11
11: 13
6: 12
14: 16
14: 17
6: 13

Rozpis podzim 2012
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
•

02. 09. 2012 10:00
09. 09. 2012 10:00
16. 09. 2012 10:00
23. 09. 2012 10:00
28. 09. 2012 10:00
30. 09. 2012 10:00
07. 10. 2012 10:00
14. 10. 2012 10:00
21. 10. 2012 10:00

Nový Rychnov – VOLNO
Nový Rychnov – Obrataň
Žirov – Nový Rychnov
VOLNO – Nový Rychnov
Obrataň – Nový Rychnov
Nový Rychnov – Žirov
Nový Rychnov – VOLNO
Nový Rychnov – Obrataň
Žirov – Nový Rychnov

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

Rozpis podzim 2012
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo

09. 09. 2012 10:00
16. 09. 2012 10:00
23. 09. 2012 10:00
30. 09. 2012 10:00
07. 10. 2012 10:00
14. 10. 2012 10:00
21. 10. 2012 10:00

A. F. C. Humpolec B – Nový Rychnov
Lukavec – Nový Rychnov
Nový Rychnov – Jiřice
Počátky – Nový Rychnov
Nový Rychnov – Pacov
Kamenice – Nový Rychnov
Nový Rychnov – A. F. C. Humpolec A
Nový Rychnov – A. F. C. Humpolec B
15

Body
13
12
11
11
9
9
9
8
8
7
7
6
4
3

Stolní tenis
•

OKRESNÍ PŘEBOR II. třída

Rozlosování pro podzim soutěžního roku 2012/2013
27. 9. 2012 18:00
TJ Sokol Božejov A
6. 10. 2012 18:30
Start Nový Rychnov A
12. 10. 2012 18:00
TJ Sokol Černovice B
20. 10. 2012 18:30
Start Nový Rychnov A
26. 10. 2012 17:00
TJ Sokol Těmice B
3. 11. 2012 18:30
Start Nový Rychnov A
9. 11. 2012 18:00
TJ Sokol Rynárec A
17. 11. 2012 18:30
Start Nový Rychnov A
23. 11. 2012 18:30
SK Rodinov B
3. 12. 2012 18:00
TJ Spartak Pelhřimov F
8. 12. 2012 18:30
Start Nový Rychnov A
•

Start Nový Rychnov A
TJ Stojčín- Polesí D
Start Nový Rychnov A
SK Horní Ves A
Start Nový Rychnov A
TJ Jiskra Humpolec G
Start Nový Rychnov A
Kamenice nad Lipou B
Start Nový Rychnov A
Start Nový Rychnov A
TJ Jiskra Humpolec F

OKRESNÍ PŘEBOR IV. třída

Rozlosování pro podzim soutěžního roku 2012/2013
22. 9. 2012 18:30
Start Nový Rychnov B
26. 9. 2012 18:30
SKST Vlásenice B
6. 10. 2012 18:30
Start Nový Rychnov B
14. 10. 2012 10:00
TJ Slavoj Pacov E
20. 10. 2012 18:30
Start Nový Rychnov B
27. 10. 2012 18:00
Kamenice nad Lipou F
3. 11. 2012 18:30
Start Nový Rychnov B
TJ Spartak Pelhřimov H
11. 11. 2012 10:00
17. 11. 2012 18:30
Start Nový Rychnov B
24. 11. 2012 18:30
Start Nový Rychnov B
2. 12. 2012 19:00
Pohostinství Strměchy B
8. 12. 2012 18:30
Start Nový Rychnov B
Kamenice nad Lipou E
15. 12. 2012 18:00

Volejbal
• OKRESNÍ PŘEBOR – ženy
Rozpis podzim 2012
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo

SPV Počátky
Nový Rychnov
Sp. Pelhřimov B
Nový Rychnov
Humpolec B
Nový Rychnov
Červená Řečice
Nový Rychnov
Nový Rychnov
Nový Rychnov

Nový Rychnov
Červená Řečice
Nový Rychnov
VOLNO
Nový Rychnov
SPV Počátky
Nový Rychnov
Sp. Pelhřimov B
VOLNO
Humpolec B
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TJ Spartak Pelhřimov I
Start Nový Rychnov B
TJ Sokol Černovice C
Start Nový Rychnov B
TJ Jiskra Humpolec J
Start Nový Rychnov B
TJ Sokol Božejov B
Start Nový Rychnov B
TJ Chmelná D
volný los
Start Nový Rychnov B
SKST Putimov A
Start Nový Rychnov B

• OKRESNÍ PŘEBOR – muži
Rozpis podzim 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

Nový Rychnov
Sp. Pelhřimov C
Pacov C
Nový Rychnov
Nový Rychnov
Nový Rychnov
Nový Rychnov

Sp. Pelhřimov B
Nový Rychnov
Nový Rychnov
SK Pelhřimov
Senožaty
Pacov C
Humpolec

Informace poskytl Milan Reich z TVS Vysočina Pelhřimov.
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VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ
Jste nuceni?
• řešit důchodovou reformu
• zakládat si nyní penzijní připojištění nebo upravit stávající
• zajímat se o úrazové pojištění ještě tento rok
• měnit stávající úvěrovou smlouvu
• nechávat si „radit“ pokaždé někým jiným a k tomu jezdit do větších měst
Nyní již nemusíte!
Otevírám pro Vás poradenské místo přímo v Novém Rychnově.
Kde: Nový Rychnov 25 nebo po tel. domluvě
Kdy: po tel. domluvě kdykoliv od 1. 10. 2012
Těším se na Vaši návštěvu

Václav Vítek
tel.: +420 776 235 831
e-mail: vaclav.vitek2@fincentrum.com
www.fincentrum.com

KOSMETICKÝ SALON
Tereza Zikmundová
Nový Rychnov 160 (v budově, kde se nachází zubní technik pan Fuk)
tel.: 722 744 198
Provozní doba:
úterý – 9:00–12:00 13:00–17:00
čtvrtek – 9:00–12:00 13:00–17:00
pátek – 9:00–12:00 13:00–16:00

KADEŘNICTVÍ MÍŠA
Kadeřnictví otevřeno i
v pondělí 14:00–17:00 pánské kadeřnictví
a
ve středu 9:00–12:00 pánské kadeřnictví, odpoledne dámské kadeřnictví dle objednání.
Provozovatel: Tereza Zikmundová
tel.: 722 744 198
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