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① - Slovo úvodem

V tomto vydání bych se chtěla mimo jiné věnovat historii Nového Rychnova a přilehlých obcí.
Navštívila jsem archiv, dohledala několik zajímavých článků a fotografií. Doufám, že vás to zaujme
stejně jako mě. To základní z dějin Rychnova asi každý zná, ale i tak si dovolím krátký souhrn.
Ještě v 11. století byl na území Novorychnovska hustý a neprostupný prales. Teprve ve
vrcholném období Přemyslovců, na konci 12. a na začátku 13. století, nastává změna. Český kníže
Vladislav daroval tuto krajinu Arcibiskupství pražskému a tehdy byla patrně založena osada
rychnovská, jejíž jméno pravděpodobně vzniklo z německého výrazu "der reich ouwe", což znamená
"na úrodné nivě".
Od konce 15. století náleželo panství rodu Leskovců, z nichž si Vlachyně z Leskovce zvolil za
své sídlo právě Rychnov. Nechal přebudovat zdejší zpustlou tvrz na renesanční zámek. Ten byl ještě v
budoucnu dvakrát přestavován. Po vpádu Švédů roku 1640 a hlavně pak po velkém všezničujícím
požáru roku 1827. Tehdy získal Rychnov svůj přídavek "Nový". Z doby Leskovců pochází i znak Nového
Rychnova. Kostel je z let 1343 až 1363 a je zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. Nejstaršími památkami
jsou barokní zpovědnice a cínová křtitelnice z roku 1583. V roce 1850 bylo bývalé panství přiděleno
pod správu okresního hejtmanství v Pelhřimově. V té době měl Rychnov 143 domů a 1047 obyvatel.
Do rozvíjejícího se života krutě zasáhla 1. světová válka. Téměř 100 mužů bylo odvedeno do války, z
nichž se 23 již nikdy nevrátilo. Na jejich památku byl v roce 1938 odhalen na náměstí pomník.
V roce 1884 byl založen Sbor dobrovolných hasičů. V roce 1927 začala obec s výstavbou
vodovodu, roku 1928 byla zavedena autobusová doprava do Pelhřimova, roku 1929 do Jihlavy. Od
roku 1999 se k této činnosti přidal také Jaromír Herna a dodnes zajišťuje spojení do nejbližších obcí a
dopravu dětí do místní školy. Původní budova základní školy (která dnes slouží jako pošta a Úřad
městyse NR) kapacitou nedostačovala a tak byla v roce 1961 otevřena nová současná škola, v roce
1985 pak byla dokončena přístavba. Součástí školního areálu je také sportovní hala, ta byla dostavěna
v roce 1978. Elektrifikace obce byla dokončena v roce 1936. K hospodářskému povznesení městečka
přispěla svou činností i hospodářská a občanská záložna, jejíž budova z roku 1934 je dodnes ozdobou
městečka. V roce 1949 zahájilo výrobu družstvo DUP, které zajišťuje pracovní příležitosti lidem z
Rychnova i okolí. Ženy našly uplatnění v provozovně podniku DRUPO. Roku 1959 bylo založeno JZD,
které se postupně slučovalo s okolními ZD. V 70. letech se integrovaly i národní výbory a obce Čejkov,
Řeženčice, Chaloupky a Sázava tvoří dodnes s Novým Rychnovem jeden správní celek. Roku 2008 se
zde začalo s plynofikací, ovšem pouze do některých částí městyse.

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 - Historie a současnost
Jak čas plyne, postupně se mění naše okolí a za pár let si člověk už ani nevzpomene, že např.
vedle Restaurace U Zámku „chybí“ celá jedna budova. Víte, co dříve stálo na místě mezi domovem
Jeřabina a dnešní prodejnou Flop? Jakou tvář měla škola, ještě než získala přístavbu? Z paměti vám už
možná vypadly i 2 domy hned vedle fary. Jeden nahradila bytovka pro několik rodin a druhý
autobusová čekárna a parkoviště. Mám tu několik obrázků pro oživení.

1891
Budova staré školy, která dnes
slouží jako pošta. Později získala
další patro, kam se ze zámku
přestěhoval úřad městyse. Vlevo
je vidět původní stavba, která
měla být přestavěna na kino.
Tento
záměr
ale
nebyl
zrealizován a dnes je zde Obecní
restaurace. Všimněte si, že
v pozadí ještě není vystavěna
záložna, papírnictví, kadeřnictví
nebo drogerie.

Zdroj: Archiv Pelhřimov

Prvomájový průvod
Rychnovem. Vlevo
je
vidět
již
zmiňovaný
dům,
kde bydlela paní
Vyhnalová a pan
Hamršmíd,
tyto
domy
později
nahradila bytovka.
Vzadu za farou je
další budova, která
už také zmizela.
Naposledy
tam
bydlela
paní
Hernová. Dnes je
zde
autobusová
čekárna. Štěrkovou
cestu nahradil pevný asfalt a ušlapané lupení nahradily chodníky.
Zdroj: Jaromír Herna
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Zdroj: Archiv Pelhřimov
Při stavění májky se vždy sešla celá ves. Hrála hudba a tancovalo se. Bohužel se u nás tento
zvyk už nedrží. Na místě konání těchto slavností dnes stojí galvanovna DUP.

Zdroj: Archiv Pelhřimov
Pohled na N. Rychnov z 20tých let. Fotograf stojí přibližně v místě dnešního fotbalového
hřiště. Vpravo vzadu ještě nejsou „jezedácké bytovky“ a ani samotné JZD. Pole tehdy patřila
soukromým zemědělcům. Samozřejmě tu ještě není škola ani DUP. Je vidět světlá budova mezi
kostelem a zámkem - zde fungovala restaurace Jednota, v patře byl sál určený ke konání plesů a jiných
společenských akcí… zároveň sloužil i jako kino.

Zde bydlel František Záveský, významný
obchodník s látkami a krejčí. Později tento
dům koupil Jaromír Herna a v roce 1989
zde k radosti mnoha občanů otevřel
Pivnici Na Růžku. Provoz byl zahájen 17.8.
ve čtvrtek před rychnovskou poutí a
prvním hostem byl Karel Pech .

Zdroj: Jaromír Herna
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V roce 1962 byl renovován místní
kostel. V dnešní době si to už ani
neuvědomujeme, ale tenkrát byl každý takový
snímek vzácností. Drátěný plot kolem parku sv.
Jána byl nahrazen nízkým dřevěným, stromy na
křižovatce vykáceny. Později bylo nutné porazit
i dvě mohutné lípy mezi kostelem a farou. Do
dnešních dnů se zachovaly pouze ty dva
kaštany v průčelí kostela.

Zdroj: Jaromír Herna

Na tomto snímku jsou
vidět nejen zachovalé sáně paní
Jarošové , ale hlavně dnešní
Jírův
statek
s tehdejšími
ikonickými obřími ventilátory,
které když spustily, věděl o tom
celý Rychnov. V pozadí ještě
kompletní „špejchar“ - obří
budova
mezi
tehdejším
„Pramenem“ a základní školou.

Zdroj: Mgr. Milan Studený

Něco málo jsem si nechala zase do příštího čísla, ale pokud doma máte nějaké pěkné obrázky
z historie Rychnova a okolí, bude hezké, když se se mnou spojíte a můžete se s nimi pochlubit v příštím
vydání.
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③ - Základní škola, Mateřská škola
.

.

PATRON
I v letošním roce pokračuje projekt Patron. Je to spolupráce žáků 9. a 1. třídy. Žáci 9. třídy společně
s paní učitelkami uspořádali společnou hodinu tělesné výchovy, Halloween, drakiádu, pečení
vánočního cukroví a vánoční posezení poslední školní den roku 2017.
SÁLOVÁ KOPANÁ
Dne 24. 11. 2017 se v Pelhřimově uskutečnil turnaj v sálové kopané. Žáci naší školy se po urputném
boji umístily na posledním, ale pěkném místě.
Účastníci: Blažek Michal, Tajchl Matěj, Florian Vít, Viktorin Jan, Tichý Josef, Pelikán Lukáš
HALLOWEENSKÉ ZDOBENÍ PERNÍČKŮ VE 3. TŘÍDĚ
V úterý 31. 10. 2017 jsme si v naší třídě připomněli americkou tradici oslav svátku Halloween. Mohli
jsme přijít v kostýmech a celý den se v nich učit. Paní učitelka měla pro nás připravené překvapení.
Upekla nám perníčky s halloweenskými motivy a my jsme si je nazdobili. Některé perníčky jsme
rozdali učitelům, nezapomněli jsme ani na naše hodné paní kuchařky. Ostatní perníčky jsme si snědli
nebo odnesli domů. Už teď se všichni velmi těšíme na další halloweenské překvapení na příští rok.
POHÁDKOVÉ KEŠKOVÁNÍ
Ve školní družině probíhá 3. ročník „Pohádkového keškování“. Žáci hledají s pomocí nápověd pohádky,
které rozházel drak po Novém Rychnově. Žáci se stávají detektivy a snaží se najít uschované pohádky,
které jsou uloženy v krabičce na popsaném místě. Zatím jsme našli pohádku – Budulínek, Šípková
Růženka a Mach a Šebestová.
NÁVŠTĚVA PELHŘIMOVSKÉ KNIHOVNY
Dne 29. 11. 2017 se naši třeťáčci společně s paní učitelkou vydali na návštěvu pelhřimovské knihovny,
kde na ně čekal bohatý dopolední program. V 8 hodin ráno dorazili do Pelhřimova a první zastávkou
v knihovně bylo hudební oddělení. Žáci se zde dozvěděli, jaké možnosti mají nevidomí lidé ohledně
čtení knih. Mohli si osahat knihu napsanou braillovým písmem a poslepu poznávali vyryté obrázky
zvířat. Po krátké svačinkové pauze se děti přemístily do dětského oddělení, kde na ně čekala paní
knihovnice s připravenými aktivitami, které se týkaly knihy s názvem „Útěk Kryšpína N.“ od Ivony
Březinové. Žáci postupně odkrývali příběh neslyšícího chlapce Kryšpína. Na závěr knihovnického
dopoledne zbyl žákům čas prohlédnout si dětské oddělení, začíst do nějaké knížky a zahrát si logicko deskové hry. Všem žákům se výlet moc líbil a už teď se celá třída těší na další společné zážitky prožité
mimo školu.
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MIKULÁŠ, ČERT A ANDĚL
Mikuláš, čert a anděl navštívili děti ve škole, v mateřské škole a klienty Domova Jeřabina. Akce se
velmi vydařila, protože určitě nemáme zlobivé děti. A když ano, tak jenom trochu.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V ROHOZNÉ A V NOVÉM RYCHNOVĚ
Pěvecký sbor pod vedením p. uč. Veroniky Vítkové nazkoušel v rámci pěveckého kroužku pásmo
vánočních koled. Při rozsvěcení stromu v Rychnově se ke školákům přidaly i děti ze školky. Zazpívaly
nám v místním kostele. Úvodu se ujala paní starostka, která pak předala slovo panu faráři. Děti byly
odměněny domácími perníčky a na zahřátí si mohli dát čaj. Pro ostatní účastníky byl připraven svařák,
grog apod. Venku u kostela hrála pro dobrou náladu a podtržení vánoční nálady skupina OTISK.
NÁVŠTĚVA DIVADLA – 1. A 2. TŘÍDA, 8. 12. 2017
8.12 si žáci 1. a 2. třídy se svými paní učitelkami krátili čekání na Ježíška návštěvou Městského divadla
Pelhřimov, kde zhlédli Vánoční příběh v podání divadla Pohádka z Prahy. Při zpáteční cestě se zastavili
v hudebním oddělení městské knihovny, kde jim paní knihovnice připravila velký výběr deskových
her. Některé děti navštívily i dětské oddělení a zabavily se četbou zajímavých knih. Tradiční tečkou
výletu do Pelhřimova byla zastávka v cukrárně Cukřenka.
HUDEBNÍ LIDOVÁ ŠKOLA – VÁNOČNÍ KONCERT
13. 12. 2017 žáci, kteří navštěvují výuku na hudební nástroje u p. uč. Karašové a Mgr. Hanušové všem
zúčastněným navodili poklidnou vánoční atmosféru. Jejich hudební výkon byl odměněn velkým
potleskem.
JEŘABINA
9. třída 18.12.2017 pekla s klienty Domova Jeřabina vánoční cukroví a před Vánoci společně ozdobili
stromeček.
NÁVŠTĚVA DĚTÍ Z MŠ V 1. TŘÍDĚ
V pátek 1. 12. 2017 se děti z předškolní třídy místní mateřské školy přišly podívat na své starší
kamarády do první třídy. V hodině českého jazyka se děti pochlubily svými znalostmi a dovednostmi
ve čtení a psaní. Při tom si hrály různé hry, na interaktivní tabuli se zábavnou formou procvičovala
písmenka, soutěžilo se a aktivit se samozřejmě mohly účastnit i děti z MŠ. Všichni budoucí školáčci
nadšeně tvrdili, že je hodina bavila a že se do školy velmi těší. Na památku si malí kamarádi odnesli
malý dárek.
VÁNOČNÍ BESÍDKA – 19. 12. 2017
Žáci pozvali své rodiče a známé na vánoční besídku, kde zazpívali vánoční koledy, řekli básničky a
zahráli vánoční divadelní představení.
DRÁŽĎANY 20. 12. 2017
Žáci II. stupně s pedagogickým dozorem vyjeli ráno v 5 hodin směrem Německo – vánoční trhy
v Drážďanech. Zde navštívili několik zajímavých míst, měli zajištěného průvodce.
VÁNOCE VE 2. TŘÍDĚ
Žáci 2. třídy se i letos na příchod Vánoc pečlivě připravili. Z těsta, kterým je maminky vybavily, si
napekli spoustu perníčků, pracen, rohlíčků, lineckého a dalšího cukroví. Ani letos druháčci
nezapomněli přinést něco na zub pro zvířátka a u krmelce jim nazdobili vánoční stromeček s
dobrotami. Vánoční výzdobu (svícny) si tentokrát vytvořili z ovoce a voňavého koření. Poslední
společný den v roce si druháčci s paní učitelkou připravili sváteční tabuli, připomněli si vánoční zvyky
a vyprávěli si o tom, jak se slaví Vánoce u nich doma. Sváteční den zakončili rozdáváním již tolik
očekávaných dárečků.
Zdroj: Ivana Vlasáková
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Podzim a začátek zimy v naší MATEŘSKÉ ŠKOLE:
V měsíci říjnu a listopadu se v naší mateřské škole realizovaly 2 projekty:
Ve třídě Sluníček se děti účastnily projektu: „ Z POHÁDKY DO POHÁDKY“ .
Studentky Tereza Pechová a Sabina Němcová v rámci své praxe při studiu Soukromé vyšší odborné
škole sociální v Jihlavě zpracovaly projekt čtenářské gramotnosti, ve kterém dětem každý druhý pátek
představily čtyři známé pohádky - Šípková Růženka, O veliké řepě, Červená Karkulka a Perníková
chaloupka. Následovaly činnosti, které se k pohádkám vztahovaly – př. zdobení perníků na perníkovou
chaloupku. Dále byla pro děti zajímavá i návštěva knihovny v Pelhřimově a setkání s dětmi v 1 třídě ZŠ.
Druhý projekt byl stáží paní učitelky Malenové ze Střední odborné školy sociální v Jihlavě.
Stáž probíhala v rámci projektu „výměna pedagogů“. Paní učitelka učí pedagogiku, psychologii a
výtvarnou výchovu. Právě výtvarné tvoření bylo hlavní náplní její práce s dětmi ve třídě Hvězdiček.
Zkusily si koláže, grafickou práci, práci s tiskařským válečkem, roztírání netradičním materiálem apod.
Stáž trvala 2 týdny.
Oba projekty byly velice dobře připraveny, promyšleny a děti si činnostmi rozšiřovaly obzor poznání a
naučily se nové výtvarné a pracovní techniky. Díky těmto projektům nám podzimní dny utekly

jako voda. Krátce po příjezdu Svatého Martina napadl sníh a my jsme s dětmi mohli konečně
po několika letech prožít to správné „bílé „ těšení se na Ježíška.

Z nebe k nám na návštěvu dorazil Mikuláš a Anděl, z pekla se přihnal čertík. Děti v obou třídách byly
statečné. Ve třídě Hvězdiček paní učitelka raději čertíka držela vpovzdálí a nepustila ho vůbec do
třídy.
Následovalo předvánoční tvoření rodičů a dětí, (již třetí v pořadí) které se uskutečnilo 12.12.
v odpoledních hodinách v MŠ. Rodiče s dětmi zdobili perníčky, vyrobili ozdobičky, které společně
zavěsili na připravený (u stropu zavěšený) stromeček. Tuto tradici zavěšeného stromku, stejně jako
několik dalších prvků, čerpáme z loňského projektu „ Staročeské vánoce“. Podával se vánoční čaj
s ovocem a nakonec jsme si zazpívali koledu, po níž jsme rozsvítili stromečky v obou třídách.
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V loňském roce nás nadchla výstava Betlémů v Třešti a tak jsme se na ni vypravili i letos 11. prosince.
Bylo to krásné pohlazení a doporučujeme tento výlet všem, kteří mají rádi naše české tradice.

Moc pěkný betlém je k vidění také na návsi v Řeženčicích. Andělé,
zvířata a postavy jsou vyrobeny ze slámy. Obdivujeme jejich
propracovanost a zručnost místních šikovných tvůrců.

V pondělí 18.12. přišel
Ježíšek. Nejdříve nám chlapci
nachystali stolečky a děvčátka
je proměnila ve slavnostní
tabuli. Na táccích se pyšnilo
cukroví a ovoce od našich
maminek a nám všem móóóc
chutnalo. A přitom jsme už
vyhlíželi Ježíška. Nejdřív jenom
z okna, potom jsme vyběhli na
zahradu. Zvoneček zazvonil a
dárečky byly pod stromečkem.
A co jich bylo…Hrajeme si
s nimi každý den. V únoru,
či březnu bychom rádi zajeli i za kulturou. Láká nás představení v Horáckém divadle „O maxipsu
Fíkovi“.
Hodně štěstí, zdraví a pohody Vám do nového roku přejí děti i zaměstnanci MŠ.
Pokud by nám někdo chtěl přispět jakoukoliv formou (finanční, věcnou, možností exkurze apod.), budeme velmi rádi.

Zdroj: Marta Somrová
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④- Kulturní kalendář
Datum konání

Název

Místo konání

Pořadatel/kontakt

20. 01. 2018

Hasičský ples v Sázavě

Hostinec U Zmátlů, Sázava

SDH Sázava

27. 01. 2018

Hasičský ples v Novém Rychnově

Restaurace U Radnice

SDH Nový Rychnov

02. 02. 2018 od 20hod

Hasičský ples v Řeženčicích (Preston)

Řeženčicích

SDH Řeženčice

10. 02. 2018

Masopust v Sázavě

Sázava

SDH Sázava

10. 02. 2018 (cca od 14hod) Masopustní průvod v Řeženčicích

Řeženčice

SDH Řeženčice

10. 02. 2018

Masopust v Novém Rychnově

Nový Rychnov

SDH Nový Rychnov

03. 03. 2018

Babský ples

Restaurace U Radnice

17. 03. 2018

Velikonoční dílničky

Restaurace u Radnice

Pí. Marešová: 776 314 539

30. 04. 2018

Pálení čarodějnic Nový Rychnov

U hasičské zbrojnice NR

SDH NR + CHICASTAR

30. 04. 2018

Pálení čarodějnic Sázava

tradiční místo u rybníka

SDH Sázava

30. 04. 2018

Pálení čarodějnic Čejkov

tradiční místo za vsí

SDH Čejkov

30. 04. 2018 (cca od 19hod)

Pálení čarodějnic Řeženčice (21,30
ohňostroj - bude vidět z větrova N.R.)

tradiční místo za vsí

SDH Řeženčice

19. 05. 2018

Novorychnovské stezky

27. 05. 2018

Křemešnická pouť

02. 06. 2018

Dětský den Nový Rychnov

27. - 28. 06. 2018

Poslední zvonění ZŠ

30. 06. 2018

Zahájení prázdnin v Sázavě

SDH Sázava

30. 06. 2018

Zahájení prázdnin v Novém Rychnově

SDH Nový Rychnov

Datum upřesníme

Letní promítání

sportovní hřiště Nový
Rychnov

Pavlína Parkanová

28. 07. 2018 nebo
04. 08. 2018 nebo jindy

Neckyáda v Řeženčicích

požární nádrž v Řeženčicích

SDH Řeženčice

Datum upřesníme

Letní kino

U hasičské zbrojnice

SDH Nový Rychnov

18. 08. 2018

Rychnovská pouť

01. 09. 2018

Olympiáda 2. ročník

Chicastar

28. 09. 2018

3. ročník Opékání brambor v Sázavě

SDH Sázava

13. 10. 2018

Vinobraní v Sázavě

27. 10. 2018

100. výročí založení ČSR

03. 11. 2018

Halloween

11. 11. 2018

Příjezd Sv. Martina

02. 12. 2018

Rozsvěcení obecního adventního
stromu v Sázavě

před bývalou školou v Sázavě SDH Sázava

02. 12. 2018

Rozsvěcení stromu v NR

kostel v Novém Rychnově

Městys Nový Rychnov

26. 12. 2018

Turnaj v ping-pongu

sportovní hala v NR

TJ START Nový Rychnov

31. 12. 2018

Silvestr

Městys Nový Rychnov
Křemešník - Sázava
Chicastar, SDH N.
Rychnov
Úřad městyse N.Rychnov

Hostinec U Zmátlů, Sázava

SPOZ

SDH Sázava
Městys Nový Rychnov
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⑤ - 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
Dne 28.10.2017 se uskutečnilo letošní již 5-té vítání nových občánků Nového Rychnova. Máme velkou
radost, že jsme v naší obci mohli přivítat hned 9 našich nových spoluobčánků:

Wiedemann Robin
Kovářová Nikola
Lavička Jakub
Martinec Jakub
Štolzová Veronika
Gacek Petr
Krupička Dan
Jedličková Rozálie
Fikarová Barbora

13.09.2016
30.09.2016
18.12.2016
03.01.2017
30.03.2017
03.05.2017
05.05.2017
19.05.2017
24.07.2017

Přejeme našim novým občánkům hodně zdraví a štěstí. Chtěla bych poděkovat paní Řádové, která
nás tentokrát hudebně doprovázela, neboť pan Čížek se z Nového Rychnova odstěhoval.

Blahopřání jubilantům
Ráda bych touto cestou ještě jednou poblahopřála našim spoluobčanům, kteří v tomto období oslavili
své krásné životní jubileum:
Rohovec Karel
Chadim Jaromír
Florianová Marie
Nepraš Jaromír
Kvasničková Ludmila
Štěpaníková Milada
Vlasák Stanislav

08.08.1937
09.09.1921
14.09.1947
22.09.1947
24.09.1927
04.11.1932
17.12.1942

Přejeme Vám pevné zdraví, štěstí a spoustu radosti prožité v kruhu s Vašimi blízkými.
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Oslava svátku SVATÉHO MARTINA
V sobotu 11.11.2017 nás již tradičně navštívil sv. Martin. Rodiče s dětmi ho přišli přivítat
k naší škole. Svatý Martin i přes nepříznivé počasí přijel na bílém koni a za záření lampiónů nás
provedl Novým Rychnovem až ke kostelu, kde se s dětmi rozloučil. Jelikož počasí nepřálo a déšť
neustával, šli jsme všichni do Obecní restaurace, kde jsme si poslechli legendu o svatém Martinovi.
Bylo zde přichystáno i malé občerstvení. Pro děti něco sladkého k zakousnutí a pro rodiče chléb se
sádlem a škvarky. Velké díky patří panu Karpíškovi, který toto občerstvení zajistil. A samozřejmě
především děkuji VÁM VŠEM, kteří jste se zúčastnili.

Co nás čeká v roce 2018 ???
Pozn.: termíny jsou pouze informativní
03/2018
04/2018
05/2018
06/2018
10/2018
10/2018
11/2018
12/2018

vítání občánků
sraz seniorů (bude se konat dle zájmu občanů)
Novorychnovské stezky
loučení dětí s MŠ a ZŠ
oslava 100. výročí založení ČR (rádi uvítáme Vaše nápady)
vítání občánků
vítání sv. Martina
rozsvícení vánočního stromu

Na závěr bych Vám všem ráda popřála do nového roku 2018 hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu a
lásku. Zkrátka, aby se nám Všem, v tomto našem kraji pod Křemešníkem, spolu hezky žilo.

Zdroj: Jana Kloudová

Tříkrálová sbírka
Dne 6.1.2018 proběhla jako každoročně „Tříkrálová sbírka“. Občané Nového Rychnova
přispívali pro Oblastní charitu Pelhřimov. I díky vašim darům mohli senioři a lidé se zdravotním
postižením zůstávat ve svých domovech, kde jim díky těmto příspěvkům bylo možno poskytovat
potřebné služby. Vybrané finanční prostředky ze sbírky jsou rovněž určeny na přímou či materiální
pomoc lidem v nouzi. Děkujeme, že pomáháte pomáhat.
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Vývoj počtu obyvatel: Městys Nový Rychnov

MUDr. Kateřina Maděryčová oznamuje:
plánovanou nepřítomnost ve své ordinaci, a to ve dnech:
11.1. + 12.1. 2018
29.1. až 2.2. 2018
Akutní případy ošetří zastupující lékař MUDr. Radek Pauš, vhodná předchozí telefonická domluva
ordinace v Horní Cerekvi, Březinova 398
tel. 565 396 113
ordinace v Pelhřimově, Svatovítské nám. 880 tel. 565 322 214
Městys Nový Rychnov oznamuje:
1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční
v pátek
12. ledna 2018 od 14.oo hodin do 22.oo hodin a
v sobotu
13. ledna 2018 od 8.oo hodin do 14.oo hodin.
2. Místem konání voleb
a) ve volebním okrsku č. 1 Nový Rychnov je volební místnost v Novém Rychnově
č. p. 87 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místních
částech Nový Rychnov a Chaloupky.
b) ve volebním okrsku č. 2 Sázava je volební místnost
v Sázavě č. p. 42 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v místních částech Sázava a Křemešník.
c) ve volebním okrsku č. 3 Čejkov je volební místnost
v Čejkově č. p. 19 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v místních částech Čejkov.
d) ve volebním okrsku č. 4 Řeženčice je volební místnost
v Řeženčicích č. p. 7 pro voliče podle místa, kde 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 (platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným
občanským průkazem České republiky). Neprokáže-li volič uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
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4. Voliči budou dodány 3 dny před dnem konání voleb hlasovací lístky. V den volby prezidenta
republiky může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro vložení hlasovacího
lístku do úřední obálky.
Lenka Marešová připravuje 17.března příjemné sobotní odpoledne v Obecní restauraci
nazvané „velikonoční dílničky“. Budou se zde prodávat výrobky s velikonoční tématikou. Spolu s
ostatními připravuje pro děti (i dospělé) něco pro šikovné ruce. Já s pí. Wienerovou napečeme
perníčky a děti si je mohou nazdobit. V plánu je také výroba beránků z popcornu, dekorace z lepenky,
K. Bláhová zase zajistí textilní dekorace, zajíčky, atd.
Ráda bych vás a vaše děti touto cestou vyzvala k účasti na tvorbě dílen. Zájemci s dobrými
nápady ať se, prosím, ozvou na tel. kontakt uvedený v Kulturním kalendáři akcí. Např. když se přidá
nějaký mužský s pletením pomlázek, bude samozřejmě vítán.

__________________________________________________
⑥ - 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

výsledek

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“

Aktuálně je tým Nový Rychnov „A“ na 9. místě celkové tabulky
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4:2
5:2
2:2
4:2
1:2
1:3
2:5
6:1
3:1
9:0
3:1
2:1
1:2

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“

výsledek
4:2
4:2
0:5
1:4
2:1
0:10
3:1
4:2
5:1
2:2
3:0 kont.
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Aktuálně je tým Nový Rychnov „B“ na 2. místě celkové tabulky
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Domácí utkání stolních tenistů NR A+B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

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 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)

Dokonce i ze sportu
jsem dohledala zajímavé
snímky. Přesné datum
nevím, ale v pozadí je už
vidět nová budova školy
a dokonce i sportovní
hala.

Zdroj: Jaromír Herna
Chlebeček, Nepraš, Uhlíř, Řáda, Hlobeň
Novák, Vítů, Kubiska, Jíra, Svoboda
Svoboda, Bělík
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⑦ - Sbor dobrovolných hasičů

Činnost jednotky SDH Nový Rychnov v roce 2017.

Jednotka SDH Nový Rychnov zasahovala v roce 2017 celkem u 35 událostí a 1 asistence.
4. ledna jsme během kalamitního stavu na silnici I/38 u Dlouhé Brtnice, spolu s jednotkami z Jihlavy a
Třeště, prováděli Tatrou T813 vyprošťování kamionů a autobusů.
23. března po půlnoci jsme vyjeli k požáru hospodářské usedlosti v Čejkově spolu s jednotkami
z Pelhřimova, Hojkova, Čejkova a Horní Cerekve. V době příjezdu na místo události byla neobývaná
hospodářská usedlost v plamenech. Na likvidaci požáru bylo nasazeno několik vodních proudů.
Dohašovací a likvidační práce probíhaly až do ranních hodin. Při požáru ani samotném zásahu se
nikdo nezranil. Majetková škoda vzniklá požárem byla vyčíslena na částku 2,5 milionu Kč.
Po větrné smršti, která prošla Pelhřimovskem 19. srpna, jsme zasahovali u 18 zásahů, jednalo se o
spadlé stromy přes vozovku.
29. října přešel přes ČR orkán Herwart, jednotka v našem katastru zasahovala u 5 událostí.
Dále jsme 3 krát proplachovali kanalizaci. Spadlý strom, mimo větrných smrští, jsme odstraňovali 3
krát. Odstranění obtížného hmyzu jsme provedli 2 krát. Jeden technický zásah byl na vytažení vozidla
na vozovku a jeden na likvidaci úniku benzínu z osobního automobilu.
23. června se uskutečnilo taktické cvičení na požár lesa u rybníku Smetana u Řeženčic, účastnily se
jednotky Nový Rychnov, Řeženčice, Sázava a Čejkov.
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Nová cisterna, která nahradí stávající historickou cisternu Š706 RTHP, byla dodána, na
základě smlouvy s vítězem výběrového řízení firmou THT Polička, v polovině prosince 2017. Jedná se
o vozidlo TATRA s označením CAS 30/8500/510 S2VH T815-2 6x6.2. Cena vozidla je z 90% kryta
dotací, městys hradí 10% ceny. V lednu a únoru 2018 proběhne záběh vozidla, je nutné najet 3000
km v režimech jízdy podle návodu výrobce, po garanční prohlídce pak bude vozidlo zařazeno do
pohotovosti.
Zpracování žádosti o dotaci je administrativně velmi náročné, jen studie proveditelnosti projektu má
77 stran textu, celkově žádost obsahuje 190 stran textu. Dále vzhledem k velkému zájmu obcí o
dotaci na hasičskou techniku, vybralo zastupitelstvo firmu, která pak provedla rychlé a kvalitní
zpracování žádosti a dále bude zpracovávat administrativní záležitosti po dobu udržitelnosti projektu.
Náklady spojené s prací firmy jsou hrazeny taktéž z 90% dotací.
V Kraji Vysočina tuto dotaci obdrželi pouze 4 obce, v okrese Pelhřimov jsme jediní. Dotace se již do
roku 2020 nebude opakovat a v dalším programovém období dotací (do roku 2026), pokud bude
stejná dotace vypsána, pak s největší pravděpodobností nebude v našem regionu o takovouto dotaci
možné zažádat.

Jako každý rok absolvovali školení na centrální stanici HZS Pelhřimov velitelé a strojníci, další školení
absolvovali nositelé dýchací techniky v Pacově, každoročně se také školí i pilaři, jeřábníci a vazači.
Každoročně také probíhá školení řidičů v autoškole v Pelhřimově. Všichni členové jednotky, kterých je
aktuálně 20, se pravidelně školí v průběhu celého roku, školení je organizováno v celkovém rozsahu
40 hodin a v závěru roku je završeno zkouškou.

Zdroj: Ing. Milan Vopálenský
velitel jednotky
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⑧- Slovo starostky
Vážení spoluobčané, je za námi ten pokojný čas Vánoc a my stojíme na prahu nového roku.
Většina z nás již naskočila do standardního tempa všedních dnů, ale také téměř každý z nás má
s příchodem nového roku svá přání a své sny. Je dobré se v tomto období na chvíli zastavit a
připomenout si obyčejné lidské hodnoty a uvědomit si sounáležitosti, tradice a principy našeho žití.
Obzvláště my obyvatelé malých obcí.
Rekapitulaci roku 2017 najdete až v příštím vydání našeho zpravodaje, již nyní je ovšem jasné,
že hospodaření městyse dopadlo lépe, než jsme před rokem očekávali. I v roce 2018 plánuje městys
investovat nemalé prostředky.

Věřím, že vše dobře dopadne a v červenci 2018 se rozběhne stavba nové mateřské školky, tak
dlouho připravované a očekávané. Jsem velmi ráda, že se povedlo vykoupit pozemky pro nové
parcely u hřiště v Novém Rychnově. Rok 2018 bude ve znamení přípravy pro budoucí rodinné domky.
Věřím, že klidná venkovská lokalita pro výstavbu bydlení přiláká především mladé rodiny s dětmi.
Vždyť Nový Rychnov má co nabídnout. Máme u nás školku, školu, poštu, praktického a dětského
lékaře, obchody, sportovní halu, restauraci. Rozhodně se nemáme za co stydět. Hasiči v Novém
Rychnově dostanou do vozového parku k nové cisterně i nový dopravní automobil. Obě zbrusu nová
vozidla společně na konci školního roku pokřtíme. Dokončíme kompletní obnovu světel veřejného
osvětlení v Novém Rychnově i Řeženčicích, kterou se v roce 2017 nepovedlo dokončit. V Sázavě a
Čejkově již nová světla svítí a myslím, že to je znát. V Čejkově se dokončí oprava cesty do Lešova také dlouholetá záležitost. V rozpočtu městyse je také zahrnuta obnova zvonění v sázavské a
čejkovské kapličce, oprava chodníku v Sázavě, dokončení projektu a přípravy na rekonstrukci
vodovodu v Řeženčicích včetně propojení těšenovských studní na vodojem. I na rok 2018 jsme
vyčlenili nemalé prostředky na rekonstrukci vodovodních řádů, systematickou instalaci vodoměrů a
opravu šoupat. Pro rychnovskou lokalitu se nám podařilo získat dotaci na průzkumný vrt nového
vodního zdroje. Průzkumný vrt budeme následní provádět i v sázavské lokalitě. Zkrátka dostatek
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pitné vody je naprostý základ všeho. Máme zadánu přípravu rozpočtu na nový bezdrátový rozhlas do
všech místních částí, tak aby bylo hlášení z naší radnice slyšet i tam. Zcela čerstvým projektem je
rekonstrukce, spíše však výstavba zcela nového sportovního areálu u základní školy. Na tento projekt
žádáme o poskytnutí dotace a musíme doufat, že tuto dotaci dostaneme.
Je naprosto přirozené přát si vše nové a lepší. Ale naprosto přirozené by mělo být také umět
poděkovat, radovat se z maličkostí, umět si naslouchat a tolerovat názory druhých, umět odpouštět,
umět pochválit a ponaučit se z neúspěchu. Ne vždy se setkávám s pochopením toho, že řešení
každého problému vyžaduje čas, peníze a lidi na jeho odstranění. Sama jsem zklamaná, asi jako každý
z nás, když se věci nedaří, tak jak bych si představovala a chtěla. Vždy si ale řeknu, že kdo nic nedělá,
nic nezkazí. V roce 2018 jsme si toho dělání naplánovali mnoho. A proto přeji nám všem, aby se vše
podařilo dotáhnout do úspěšného konce, tak jak jsme si to předsevzali a plánujeme.
Jménem celého zastupitelstva děkuji všem za spolupráci, pomoc, přízeň, podporu, ale i za
kritiku a připomínky. Všem přejeme pevné zdraví, vše dobré v osobním i pracovním životě.
Zdroj: Iva Reichová

_________________________________________________

⑨- Zasedání zastupitelstva
Stručný souhrn z 31. a 32. zasedání zastupitelstva
Starostka městyse poděkovala členům SDH Nový Rychnov za položení věnců k výročí vzniku
republiky k pomníku padlých a připomínku tohoto výročí. Dále poděkovala členkám SPOZ a panu
Popkovi za spolupráci a zajištění kulturní akce „příjezd sv. Martina“. Poděkovala paní Florianové,
knihovnici Místní knihovny v Čejkově, za její činnost, kdy v letošním roce knihovna v Čejkově obdržela
ocenění od krajské knihovny jako jedna z nejlépe pracujících neprofesionálních knihoven v kraji, dále
poděkoval manželům Hernovým za vedení místního časopisu, ředitelům škol a také každému
občanovi, který je ochoten zkrášlovat městys i za cenu investování svého volného času a mnohdy i
vlastních financí.
Pan Florian poděkoval za vyspravení silnice z Čejkova směrem na Lešov. Byly vznešeny dotazy
ohledně opravy přepadu vodojemu v Čejkově, která se zatím neřeší a pan Císař se zeptal: jak to
vypadá s vodou, zda je to již lepší. Starostka uvedla, že pitné vody je momentálně dostatek a kvalita
je také dobrá, jen v Čejkově jsou ve vodě stále pesticidy. Byla havárie na vodojemu v Sázavě – prasklé
potrubí, v Sázavě se kvalita zhoršila a nyní se používá chemické ošetření vody. Pracuje se na
projektech na nové vrty v Řeženčicích, Novém Rychnově a v Sázavě. Řeženčice mají prioritu.
Starostka městyse řekla, že projekt nového školního hřiště bude hotov do konce roku dle
vybrané varianty zastupiteli. Na tento projekt bude městys žádat o dotaci.

-Pan Kundrát předložil návrh o odkoupení bytů č. 1 a 2 v Novém Rychnově č. p. 252. Pan Kundrát je
nájemcem 1 bytu, v případě prodeje má pan Kundrát zájem i o pozemek p. č. 1358/29 v Novém
Rychnově. Bylo navrhnuto žádost odložit do té doby, než bude získáno stanovisko Státního fondu
rozvoje bydlení, který na výstavbu těchto bytů v roce 2006 poskytl dotaci. V dotačních podmínkách je
totiž stanoven zákaz prodeje bytů po dobu 25 let.
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-Byla předložena žádost paní Jandové o vyřešení odtoku dešťové vody. Pí. Jandová žádá městys o
vyřešení situace v Chaloupkách, kde stéká srážková voda do jejího pozemku. Díky složitosti celé
situace v Chaloupkách bude nutné zpracovat odborný projekt řešení odtokových poměrů v celém
území. Starostka dále uvedla, že největší problém je, že voda není kam odvést, je tam totiž složitý
terén a několik vlastníků pozemků. Dříve zde nebyl asfalt i na vjezdech k nemovitostem ani tolik
zpevněných ploch a voda měla kam jít. Bylo dohodnuto oslovit odborníky k vyhotovení popisu celého
území a návrhu řešení odtokových poměrů v území.

-Žádost společnosti E.ON Česká republika, s. r. o. o odkoupení části pozemků p. č.1395/26 a 94/3
v Novém Rychnově. Na těchto pozemcích je plánováno osazení nových kioskových trafostanic. E.ON
plánuje přeložení venkovního vedení NN k DUP a obnovu celého vedení do země včetně ulice nad
Bezenkami (č. p. 261 – č. p. 259). Celá rekonstrukce přímo souvisí i s přípravou nových stavebních
parcel v Novém Rychnově v lokalitě u sportovního hřiště. Návrh byl schválen

-Žádost paní Švábové o prodej části pozemku p. č. 2241 v Novém Rychnově - část Chaloupky o
výměře 20 m2, kde plánuje umístit odpadní jímku. Záměr prodeje části pozemku byl schválen za min.
kupní cenu 50,- Kč/m2 a úhradu souvisejících nákladů (zápis smlouvy do katastru nemovitostí,
vyhotovení geometrického plánu a kupních smluv).

-Žádost KAISERSOLUTIONS o prodej pozemku p. č. 2139/10 v Novém Rychnově. Společnosti má
záměr využití tohoto pozemku pro rekreaci zákazníků budoucího penzionu, který plánuje postavit na
přilehlé parcele (čp: 156). Starostka navrhla schválit záměr prodeje tohoto pozemku za min. kupní
cenu 150,- Kč/m2 s předkupním právem do doby výstavby a úhradu souvisejících nákladů. Návrh byl
schválen.

-Odkoupení pozemku. Starostka městyse navrhla schválit odkoupení pozemku p. č. 1397/13
v Novém Rychnově za kupní cenu 1 380,- Kč. Dále navrhla schválit odkoupení pozemku p. č. 33/2
v Sázavě za kupní cenu 1 650,- Kč. Dále také odkoupení pozemků. čp. 1395/36, 1395/28 a 1395/27
v Novém Rychnově za kupní cenu 605 640,- Kč a zřízení předkupního práva do doby výstavby. Tyto
pozemky jsou v zájmovém území budoucích stavebních parcel. Starostka městyse dále navrhla
schválit odkoupení pozemků p. č. 525/4 a 525/2 v Čejkově za kupní cenu 21 100,- Kč. Tyto pozemky
jsou pod hlavní silnicí v Čejkově směrem na Lešov. Návrhy byly schváleny.

-Žádost TJ START Nový Rychnov, z. s.
TJ Start žádá o podporu sportu a práce s mládeží na rok 2018. Návrh byl schválen a to poskytnutí daru
ve výši 100 000,- Kč, stejně jako v roce 2017, s podmínkou, že spolek uspořádá minimálně 1 kulturní
akci pro širokou veřejnost a mládež tak, jak bylo dohodnuto i v roce 2017.
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Rozpočtové opatření č. 14 a č. 15
Rozpočtové opatření č. 14 a 15 na rok 2017, obsahuje mimo jiné tyto položky:
- zvýšení příjmů ze sdílených daní – 2 975 000,- Kč

- zvýšení příjmů z lesa – 26 000,- Kč
- zvýšení příjmů ze stočného – 60 000,- Kč
- zvýšení výdajů na dopravu žáků z Chrástova – 10 000,- Kč
- zvýšení výdajů na pohonné hmoty v dílně – 10 000,- Kč,
- navýšení příspěvku pro ZŠ Nový Rychnov o účelové dary od Kraje Vysočina – 40 675,- Kč
- projektová studie rekonstrukce školního hřiště – 55 000,- Kč
- navýšení mzdových výdajů – 40 000,- Kč.
- oprava a údržba silnice Čejkov – Lešov 780 000,- oprava chodníku v Sázavě 150 000,- pasporty rybníků 40 000,- příspěvek farnosti na opravu kostela 90 000,- zvonění do kapliček Čejkov a Sázava 50 000,- beachvolejbalové hřiště v Novém Rychnově 170 000,- oprava veřejného osvětlení v Novém Rychnově 100 000,- pořízení dopravního automobilu pro jSDHo Nový Rychnov 1 170 000,Zdroj: www.novyrychnov.cz

____________________________________________________________________________

Chtěla bych vás všechny poprosit, abyste tohoto Poutníka vrátili po přečtení 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 a kopii si uděláme sami.
Přeji všem hezký vstup do nového roku, mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě. Teď
už si všichni můžeme užívat zbytků zimy a těšit se na přicházející jaro.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří mi pomáhali při realizaci tohoto vydání:
Iva Reichová, Jana Kloudová, Mgr. Milan Studený, Jan Malát, Ing. Milan Vopálenský, Ivana Vlasáková,
Marta Somrová, Mgr. Martina Hlaváčková, Petr Herna.

S přátelským pozdravem
Jitka Hernová
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