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① - Slovo úvodem
Tři měsíce utekly jak voda a dostává se Vám do ruky další vydání Rychnovského
Poutníka. Je až neuvěřitelné, jak ten čas letí. Sotva jsme se vyhrabali ze sněhových závějí, už
tu máme tropy a trháme teplotní rekordy. Než se nadějeme, bude po dovolených a už
abychom se připravovali na Vánoce. V dnešní uspěchané době je každá chvilka, kdy můžete
být v kruhu svých blízkých, vzácná. Doufám, že aspoň vy máte to štěstí, že si můžete užívat
pohodových chvil s přáteli, nebo úžasného ticha v soukromí. Já už si ani nepamatuju, kdy
jsem si mohl jen tak lehnout do trávy a dívat se na hvězdy, nebo se zaposlouchat do oblíbené
hudby. Proto se i omlouvám, že toto číslo vychází s malým zpožděním, ale snad mi těch pár
dní odpustíte. Je těžké najít si chvilku pro sebe, chvilku vypnout, nebo se úplně zastavit.
Až v minulém měsíci mě pozastavilo několik „zážitků“, které mě nemile překvapily.
Věřil jsem, že u nás je ta morálka pořád ještě taková čistá, nezkažená, ale pak mě zasáhla
bezohlednost a surovost spoluobčanů, kteří se dříve tvářili jako přátelé.
Doufám, že vám všem se podobné negativní zážitky budou dlouhou dobu vyhýbat, a
že si léto užijete plnými doušky v tom nejlepším možném duchu jen s pozitivní náladou.

Nyní už bych rád, abyste se s pozitivním pohledem na věc začetli do řádků tohoto
vydání Poutníka. Snad se dozvíte něco nového, zajímavého, připomenete si nedávné
události, společenské akce a třeba si i rádi prohlédnete přiložené obrázky. Tak s chutí do
toho.

Krásný letní čas všem čtenářům RYCHNOVSKÉHO POUTNÍKA a pěkné počtení
přejí Petr a Jitka Hernovi.
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② - 50 let zvonů

Přátelé v mém okolí aktuálně slaví 40ku nebo 50ku. Nesmíme ale zapomínat na dva
společníky, kteří o sobě dávají vědět z kostelní věže už téměř 50 let. Možná si ani
neuvědomujeme, že tu s námi jsou tak dlouho. Do nejvyšších míst kostela Nanebevzetí
Panny Marie byli vytaženi 3. srpna 1969.
1 - Zvon Jana Nepomuckého 185kg -- Sv. Jane stůj nám v čele, spoutej všechny nepřátele
2 - Zvon Sv. Maria 350kg – Per Mariam ad Jezum – Za zdar víry prosím, stálou pomoc nosím
Samotnému usazení do věže předcházely dlouhé
přípravy a doprovázela ho velká slavnost, kdy se kromě
všech občanů sešli také starostové z okolních vsí. Po
svěcení ve farním dvoře šel průvod celou vsí. Nesměli
chybět členové SDH s praporečníkem Josefem Roubalem.
Kapelník František Březina se postaral o hudební doprovod.
Tehdejším předsedou MNV byl František Maršík a
předsedou JZD Jar. Čapek. Velitelem hasičů byl Robert
Svoboda. Nejdůležitější roli měl ThDr. Josef Hlouch biskup
Českobudějovický, který sloužil mši svatou a následně
biřmování za kostelem. Následovalo samotné svěcení
zvonů a tzv. „poklepání“ od starostů z širokého okolí. Při
sv. biřmování nechyběli ani kněží z Č. Řečice, Mladých
Břišť, Vyskytné u Jihlavy, Cejle, Dolní Cerekve, Počátek,
Pelhřimova, Pacova, Veselé a Černovic.
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V kostelní věži nejsou jen tyto dva
zvony. Je tam ještě „malý“ zvon, na který
se zvonívá „umíráček“. Ještě o něco výše,
až téměř v samé špičce, jsou dva malé
zvony, které jsou propojeny s hodinami a
odbíjejí každých 15 minut. Hodiny
v kostelní věži mají také svůj příběh.
Dlouhou dobu totiž nešly a o znovu
zprovoznění se vlastním nemalým úsilím
v roce 2008 zasloužil pan Jiří Fuk. Zařídil
generální opravu a celkovou rekonstrukci,
kterou provedla firma L. HAINZ, ta je totiž
v roce 1860 vyrobila a na naši věž
instalovala. S elektroinstalací mu pomáhal Jan Březina, truhlář Pavel Nepraš udělal skříň,
Milan Vopálenský zajištoval informační podporu a Tibor Neskromnik obstaral ostatní
potřebné práce. Pana Fuka to všechno stálo spoustu
času, vyřizování i peněz. V minulých vydáních jsem to již
jednou zmiňoval, ale když jsem měl v nedávné době
možnost si tu nádheru osobně prohlédnout, tak mi to
nedá a musím připomenout krásná slova pana Fuka:
„Živé hodiny přinášejí i život do samotného městyse. Kde
hodiny nejdou, jako by obec nežila“. Díky p. Fukovi bude
městys žít dál. Dříve se o hodiny staral pan Kos, ale nyní
se o zvony včetně hodin stará Tibor Neskromnik. Patří
mu velké díky nejen za obětavou a důležitou práci, ale
také mu chci poděkovat za umožnění přístupu do věže a
poskytnuté fotografie.
Kompletní galerii z významného dne usazení
zvonů do věže (3.8.1969) jsem umístil na
www.poutniknr.rajce.idnes.cz
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③ - Základní škola
Žáci Základní školy Nový Rychnov dostali svá vysvědčení a nyní je čekají krásné a
netrpělivě vyhlížené letní prázdniny. Určitě si po pilné celoroční práci zaslouží odpočinek.
Čeká je mnoho nových zážitků a dní strávených s rodiči, prarodiči, sourozenci a kamarády.
Poslední čtvrtletí školního roku uteklo jako voda. Bylo plné akcí, jako je oslava Dne
matek, Férová snídaně nebo nově zakládaná tradice Den otců, při kterých jsme se potkávali.

Společná setkání připravená žáky ve spolupráci
s pedagogy jsme si užívali a byli jsme velice rádi, že i
rodiče se s chutí a radostí zapojili do všech
připravených aktivit. Zúčastnili jsme se několika soutěží
a to jak vědomostních, dovednostních, tak i
sportovních, kdy naši žáci velmi dobře reprezentovali
naši školu.
Zdroj: web ZŠ NR

V závěru školního roku se uskutečnily školní výlety, při kterých žáci navštívili hrad Roštejn,
divadelní představení v Praze spojené s celodenním poznáváním hlavního města, kempování
v okolí Českých Budějovic nebo výlet na kolech po krásném okolí Křemešníku spojený
s koupáním v lomu.
Závěrem chceme poděkovat žákům 9. třídy za práci ve škole a přejeme všem mnoho
úspěchů na střední škole. Užijte si krásné léto a v září s novou chutí a elánem na shledanou.
Jménem pedagogů děkujeme za spolupráci rodičům a představitelům Městyse Nový
Rychnov.

Plakátky k jednotlivým akcím budou postupně vyvěšeny v obci nebo můžete navštívit
webové stránky školy https://zsnovyrychnov.webnode.cz/, kde jsou všechny informace, co
se ve škole událo a jaké další aktivity nás čekají. Přejeme vám všem krásné léto.
Zdroj: Mgr. Vladimír Srb
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Mateřská škola
Dne 6. května proběhl zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/20.
Celkem se zapsalo 12 dětí. Do školy odchází 10 dětí.
VEDEME DĚTI KE KULTUŘE:
Navštívili jsme Horácké divadlo v Jihlavě, divadlo Lubomíra Lipského v Pelhřimově. Divadelní
a hudební představení v mateřské škole.
VEDEME DĚTI K POHYBU:
Děti absolvovaly předplavecký výcvik v Pelhřimově – viz. fota na panelu, pravidelné cvičení
v tělocvičně, delší vycházky přírodou.
Do MŠ jsme získaly zdarma pět didaktických námětů na podporu
výchovy ke správné výživě dětí – Zdravá 5
- Pohádky Zdravé 5
- Cesta potravin na náš stůl – pracovní listy
- DVD – jak se dostane mléko do mého hrnku
- 5P – rady zdravé 5
- Plachta výživového talíře
MŠ zajišťuje 60% denní energie / přesnídávka, oběd, svačina. Výživoví poradci, lékaři chválí
systém mateřských škol z důvodu pravidelného příjmu potravy. V této době jsou dětí méně
obézní, problém podle jejich vyjádření nastává na základních a středních školách, kde děti
vynechají některé jídlo během dne.
Učíme děti pomocí her sestavovat správný výživový
talíř/ co jsem měl dnes k snídani, co bych přidal, co
bych neměl jíst, děti si hrají s žetony…….., stolečku
prostři se, najdi si svoji část těla, proč pijeme?
OSLAVY SVÁTKŮ A NAROZENIN JINAK …
Oslavujeme zdravěji – ovocem, ovocnými šťávami,
buchtami bez krémů / tvarohové bábovky, perník

Děti sestavují výživový talíř.

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM 2018/19
VÝLET NA ROŠTEJN – SLUNÍČKA
dovádění s BOBOdivadlem
návštěva hradu – nová přírodovědná expozice / stíny, poslech
zvuků, herbář, mraveniště…
s pejsky to umíme – ukázka cvičených pejsků pro soutěž agility

7

VÝLET DO PŘÍRODY – HVĚZDIČKY
ROZLOUČENÍ SE ŠKOLÁKY
Pasování školáků v prostoru před ZŠ za doprovodu veselého hudebního a divadelního
programu.
STUŽKOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ proběhlo 27. 6. na ÚŘADĚ MĚSTYSE v Novém Rychnově.
Děti byly zapsány do místní kroniky a obdržely upomínkové i potřebné dárky.
Provoz byl přerušen od 30. 6. 2019, začalo balení všech věcí, které se přesunou do vestibulu
ZŠ a poté do nové mateřské školy. Prostory se opět upraví pro výuku dětí ZŠ.
V nové mateřské škole budeme od září 2019. Už se těšíme. Přejeme všem krásné léto.
Zdroj: Marta Somrová

Slavnostní otevření školky
proběhne v sobotu 7. září 2019 od 10 do 16 hod v areálu ZŠ a MŠ. Plánujeme se touto
novou moderní budovou školky pochlubit v širokém okolí, budou pozváni starostové a další
významní hosté a chceme tak přitáhnout nové malé školáčky. Akce bude koncipovaná pro

celé rodiny a jako celodenní program. Kromě slavnostního zahájení proběhnou prohlídky a
prezentace nové budovy školky a života dětí ve školce. Současně bude představeno i nové
školní multifunkční hřiště, kde si děti vyzkouší v různých sportovních disciplínách svoji
obratnost, rychlost, odhad. Vyzkouší si atletickou dráhu, skok daleký, fotbalové dovednosti a
součástí programu budou oblíbené atrakce jako skákací hrad, trampolína, Bumper ball,
kolonožka, střelba z luku, atd. Za teplého počasí připraví hasiči oblíbenou pěnu. Hřiště bude
sloužit mimo výuku i pro širokou veřejnost a to na základě rezervací u správce. Součástí
programu budou i vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ, malování na obličej. Přijedou kadeřnice ze SPŠ
a SOU Pelhřimov, které vám podle přání nabarví pramínky vlasů. Představí se vám i místní
řemeslní výrobci a farmářka se svojí produkcí. Celým dnem vás bude provázet rychnovská
country kapela OTISK, která sbírá na přehlídkách a festivalech jedno ocenění za druhým.
Bude zajištěno občerstvení nejen tekutinami, zmrzlinou, ale i něčím k zakousnutí, takže
můžete zůstat i přes oběd.
Přeji všem krásné prázdniny a po nich se doufám uvidíme u školky!
Za organizaci akce: Ing. Lenka Marešová
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④ - Kulturní kalendář
Předešlé vydání Poutníka bylo plné kulturních akcí a jinak tomu nebude ani tentokrát.
Pokud by se našel někdo šikovný z Čejkova, Sázavy nebo Chaloupek, kdo by chtěl přispívat
svou tvořivostí k doplnění jednotlivých čísel, budu samozřejmě moc rád. Případné náměty mi
prosím posílejte na email: poutniknovyrychnov@seznam.cz
Úklid obcí a okolí -- Od Aše až po Karvinou, z Liberce
až na Šumavu, ze Sněžky až do Macochy. Den Země
se dá oslavit všude možně. Stačí jen otevřít oči. Letos
tento svátek připadl na pondělí, což je (jak jistě všichni
uznáme) nepříliš atraktivní den na pořádání oslav.
Člověk musí druhý den do práce, je po víkendu
a vůbec… je to prostě pondělí, takový Černý Petr mezi
dny. U nás bylo vhodné odpoledne spojené s tímto
svátkem naplánováno na 30.3.2019, kdy jsme se
všichni společně vrhli do jarního úklidu a
opravdu bylo co dělat. Dobrovolníci se vydali
hvězdicově do všech směrů a ani v přilehlých
obcích nezaháleli. Nepotřebným odpadem a
smetím se naplnilo několik valníků. Jsem rád,
že se pořád najde velké množství lidí, kterým
není lhostejné, v jakém prostředí žijeme. Den
jsme zakončili vydatnou svačinkou, kterou
obstaral Městys NR.

Zprávy z Řeženčic:
Pár jarních slunečných dní a rozmrznul nám led na
rybníčku. Ale sportovní nadšení zaměnilo hokej za
fotbalové pokusy na hřišti za vsí. Jen branky
chyběly. Jaký asi je jejich osud? Nicméně jako za
mlada pamětníků: branky ze svetrů, větví … Jaro
buď vítáno. Je ovšem
pravda, že přihlížejících
bylo víc než hráčů. Inu ani na profesionálních hřištích tomu nebývá
jinak. Ale řekněte, jaký by byl fotbal bez povzbuzování a hromadného
soudcování, že?!
Přišly Velikonoce. Naše velikášství nebralo konce. Zvlášť když jsou
mezi námi tvořiví a vytrvalí mistři jako Helča Doskočilová. A pak pár
rukou, který maxizajíce vyzvedl do výšky, aby všem dal vědět, že
pomlázka se blíží. A bojte se, jsem velký a všechno vidím. Připravte
pěkné říkanky, upleťte a ozdobte pomlázky, nachystejte malovaná
vejce a nějakou mňamku, ať se Velikonoce vydaří!
Na vše dohlížím z výšky!
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Dětí se sešlo dost. I těch starších, kteří pod záminkou, že doprovází malé potomky, využili
lstivě možnost sešlehat všechny „holky“. No a zimu tradičně ukončí tzv. pálení čarodějnic. U
nás jsme pálili nejen čarodějnice.
Takže jaro letos přineslo do Řeženčic zase dost veselých akcí a nezbývá než se těšit na léto.
Snad bude dost slunce i deště, dost tepla i chládku, dobrá úroda ovoce i hub – prostě léto,
jak má být.
Zdroj: Olga Sekavová, Řeženčice

Velikonoční dílničky – 13.4.2019 uspořádaly Šikulky za podpory Městyse Nový Rychnov další
z povedené řady „dílniček“. Děti už věděly, co
je asi přibližně čeká, proto přišly s nadšením a
v hojném počtu. K dispozici bylo opět několik
stanovišť, kde si účastníci mohli vyrobit
zajímavé předměty s velikonoční tématikou.
Kromě zdobení vajíček, malování voskovkami
za pomoci žehličky nebo výroba proutěných
věnečků a obrázků, nechybělo ani řezání a
stříhání z filcových látek a samozřejmě
oblíbené
zdobení
perníčků
spojené
s ochutnávkou. Krátké video z této akce jsem
umístil na Youtube pod tagem Dílničky Nový Rychnov 2019 a kompletní fotogalerii si můžete
prohlédnout na www.poutniknr.rajce.idnes.cz

Pálení čarodějnic – Na konec dubna připadá
tradiční pálení čarodějnic. SDH Nový Rychnov, oddíl
Chicastar a TJ Start Nový Rychnov nás pozvaly na
čarodějnický rej. Nechyběly soutěže a hry pro děti,
opékání špekáčků a samozřejmě upálení
čarodějnice. V přilehlých vsích se lidé také sešli u
zapálených ohňů a v Řeženčicích nechyběl ani
ohňostroj.

Férová snídaně – 11. května se konal další ročník „férové snídaně“. Stoly se opět zaplnily
neodolatelnými dobrotami a kromě výborného jídla
a pohodové nálady nesměly chybět ani soutěže a hry
pro děti stejně jako záludný kvíz pro dospělé. Byl to
opravdu těžký kvíz, i já jsem s ním měl co dělat, ale
někdo prostě musí zvítězit.  Krátké video z této
vydařené akce jsem také umístil na Youtube pod
tagem Férová snídaně Nový Rychnov 2019.
Kompletní fotogalerii si můžete prohlédnout na
www.poutniknr.rajce.idnes.cz
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Putování za vínem - 11. května uspořádal Milan Reich již 4. ročník oblíbeného zájezdu do
Tasovic a Hodonic, kde se koná Putování za vínem se sv.
Klementem. Letos se přihlásilo zase více než 50
účastníků a všichni si vydařenou akci pochvalovali.
Milanovi patří velké díky
za skvělou organizaci a
přípravu. U ostatních
akcí se do příprav zapojí
celé
spolky
nebo
sportovní oddíly za podpory městyse. Tady to má na krku jen
jeden člověk. Klobouk dolů! Krátké video z tohoto ročníku je
ke shlédnutí na Youtube jako Nový Rychnov Tasovice 2019.

KULTURNÍ KALENDÁŘ MĚSTYSE NOVÝ RYCHNOV na rok 2019
Datum konání

Název

Místo konání

Pořadatel/kontakt

ČERVENEC 2019
01. 07. 2019

Oheň na zahájení prázdnin

SDH Sázava

20. 07. 2019

Oslavy založení SDH NR

SDH Nový Rychnov

SRPEN 2019
16. 08. 2019

Pouťová zábava (hraje PRESTON)

Obecní restaurace NR

David Karpíšek

17. 08. 2019

Disco

Obecní restaurace NR

David Karpíšek

31. 08. 2019

Letní promítání filmu

07. 09. 2019
28. 09. 2019

ZÁŘÍ 2019
Slavnostní otevření mateřské
školy s kulturním programem

TJ Start NR z. s.
areál ZŠ a MŠ
Nový Rychnov

Václavské opékání brambor

Městys Nový
Rychnov
SDH Sázava

ŘÍJEN 2019
12. 10. 2019

Vítání dětí

12. 10. 2019

Vinobraní (kapela Urus)

19. 10 .2019

Podzimní tvořivé dílny

Nový Rychnov

SPOZ + Městys NR
SDH Sázava

Obecní restaurace NR

Šikulky

LISTOPAD 2019
1. 11. 2019

Halloween

Obecní restaurace NR

Chicastar

11. 11. 2019

Příjezd sv. Martina

Nový Rychnov

SPOZ + Městys NR

30. 11. 2019

Vánoční dílničky

Obecní restaurace NR

Šikulky

PROSINEC 2019
01. 12. 2019

Rozsvěcení vánočního stromu

Sázava

SDH Sázava

02. 12. 2019

Rozsvěcení vánočního stromu

Nový Rychnov

SPOZ + Městys NR

26. 12. 2019

Turnaj ve stolním tenisu
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SDH Sázava

⑤- Sbor dobrovolných hasičů
Činnost jednotky SDH Nový Rychnov
Jednotka SDH Nový Rychnov zasahovala na konci roku 2018 u 1 odstranění stromu
z vozovky a 2 proplachů kanalizace. V roce 2018 jsme celkem zasahovali u 44 událostí a 4
činností (události, u kterých není bezprostřední ohrožení).
Rok 2019 začal 6 událostmi mezi 9. až 13. lednem na odstranění stromů z vozovky
v souvislosti s počasím – sněžení a vítr a 1 vytažením zapadlého osobního automobilu na
vozovku.
25. ledna jsme zasahovali u požáru
kotelny rodinného domu v Novém Rychnově.
Zasahovali jsme spolu s jednotkami HZS
Pelhřimov, JSDH Horní Cerekev a Hojkov. Škoda
byla vyčíslena na 350 tis. Kč a uchráněné hodnoty
byly 4 mil. Kč.
Další požár, u kterého jsme zasahovali,
vznikl 22. února, došlo k požáru sazí v komíně
v rodinném domě v Čejkově.
Zdroj: web SDH NR
V březnu jsme likvidovali 3 požáry odpadu a kontejnerů v Novém Rychnově. Požár
lesa jsme také likvidovali ve Vyskytné. Dále jsme 4 krát odstranili spadlý strom, vytáhli
zapadlý nákladní automobil, likvidovali vyteklý olej na vozovku a odstraňovali nečistoty
z komunikace.
V dubnu jsme zasahovali u požáru mikrobusu v Novém Rychnově. Provedli jsme
pročištění kanalizace, odstranili spadlý strom z vozovky a likvidovali uniklé provozní kapaliny
z osobního automobilu.
8. května jsme se zúčastnili likvidace požáru lasa v Kalhově. Dále jsme provedli
předlékařskou pomoc a transportovali zraněnou osobu do vozidla záchranné služby.
Na konci května proběhlo taktické cvičení jednotek SDH Nový Rychnov, Sázava,
Řeženčic a Čejkova na požár rodinného domu v Sázavě.
V červnu jsme 3 krát likvidovali obtížný hmyz a odstranili jsme 1 strom z vozovky.
Celkem jsme v roce 2019 zasahovali u 30 událostí.
25. května se konala okrsková soutěž v požárním sportu v Čejkově, které se zúčastnila
4 družstva mužů, 1 družstvo žen a 2 družstva dětí.
Ing. Milan Vopálenský
velitel jednotky SDH
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⑥ - SPOZ – Oznámení - Upozornění
Během těchto měsíců oslavili své životní jubileum naši spoluobčané:
70 let:

75 let:

85 let:
92 let:
95 let:

pan Vítek Zdeněk
paní Stolaříková Marie
paní Drienová Květa
pan Šnicer Jaroslav
paní Uhlířová Marta
paní Smolíková Anna
pan Chaloupka Pavel
paní Kopečná Jarmila
paní Měkutová Bohumíra
paní Fleková Jaroslava
pan Hřeben Antonín
paní Hajná Marie
paní Chadimová Jarmila

Sázava
Nový Rychnov
Nový Rychnov
Nový Rychnov
Nový Rychnov
Nový Rychnov
Nový Rychnov
Nový Rychnov
Nový Rychnov
Nový Rychnov
Nový Rychnov
Sázava
Sázava

Ještě jednou všem gratulujeme a do dalších let přejeme pevné zdraví.

Vítání občánků – proběhne 12.10.2019 v zasedací místnosti Úřadu Městyse Nový Rychnov
Novorychnovské stezky Dne 8.6.2019 jsme
uspořádali další ročník Novorychnovských stezek.
Start byl ve 13:30 u Obecní restaurace v Novém
Rychnově. Trasa vedla na Čejkov , kolem
Trsovských samot do Řeženčic a zpět do Rychnova.
Na trase se účastníci zastavili na třech stanovištích,
na kterých si mohli vyzkoušet střelbu ze
vzduchovky, poznávat zvířata a houby a děti si
navlékly indiánský náhrdelník nebo náramek. V
Řeženčicích byla zdravověda. Za asistence
opravdových zdravotníků jsme si zopakovali základy první pomoci, masáž srdce nebo umělé
dýchání. Po příchodu k Obecní restauraci na všechny zúčastněné čekaly tradiční placky a
poté jsme si opekli buřtíky. Všichni se podepsali
do kroniky. Ani letos jsme nezapomněli
vyhodnotit a obdarovat nejmladšího a
nejstaršího účastníka. Děti dostaly ještě křídy,
aby nám mohly vyzdobit silnici krásnými obrázky.
Celý den si mohli všichni náležitě užít, vyšlo nám
krásné počasí. Chtěla bych touto cestou moc
poděkovat všem, kteří nám pomohli letošní
pochod zorganizovat, i všem účastníkům.
Na závěr bych Vám chtěla popřát krásné léto, klidnou dovolenou, hodně sluníčka a spoustu
nezapomenutelných zážitků.
Zdroj: Iva Reichová za SPOZ
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MUDR. Kateřina Maděryčová oznamuje plánovanou nepřítomnost v ordinaci v N. Rychnově
a to ve dnech:
- 03. 07. a 04. 07. 2019
- 08. 08. až 23. 08. 2019

Akutní případy ošetří zastupující lékař MUDr. Radek Pauš, prosím o předchozí telefonickou
domluvu - ordinace v Horní Cerekvi, Březinova 398, tel. 565 396 113; ordinace v Pelhřimově,
Svatovítské nám. 880, tel. 565 322 214.
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NOVÉ KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Někteří z občanů již zaregistrovali novinky v systému třídění odpadů v letošním roce. Co se
tedy nově podařilo:
I.

Nové kontejnery na jedlé oleje a tuky v místních částech

V Novém Rychnově již několik let slouží na sběrném místě „U Koubkovny“ kontejner na sběr
jedlých olejů a tuků. Podařilo se dohodnout rozšíření sítě i do místních částí, vše pro městys
ZDARMA.
Kontejnery se nachází:
- Sázava
– sběrné místo tříděných odpadů naproti Hostinci U Zmátlů (konec chodníku)
- Čejkov
– sběrné místo u obecního domu č. p. 19 v centru obce
- Řeženčice
– sběrné místo tříděných odpadů v obci u hlavní silnice

Je velice důležité ukládat do kontejnerů jedlé oleje a tuky v PET lahvích (nerozhoduje jejich
objem) a nikoli ve skleněných lahvích nebo kovových obalech. Pokud budou při odvozu
v kontejneru nalezeny jiné odpady, bude městys zcela zbytečně hradit smluvní pokutu ve
výši 300,- Kč.
II.

Nový kontejner na drobné kovy v Novém Rychnově

V Novém Rychnově bude letos instalován na sběrném místě „U koubkovny“ kontejner na
drobné kovy. Sběr kovů již funguje na sběrném místě, avšak drobné kovy dělají při třídění
potíže, protože jsou prostě drobné. Podařilo se kontejner zajistit opět zcela ZDARMA.
III.

Přidání kontejnerů na třídění plastů a papíru

Díky dotaci se podařilo za 15% pořizovací ceny pořídit 6 nových kontejnerů na papír a 5
nových kontejnerů na plast. Všechny kontejnery byly přidány na stávající sběrná místa.
IV.

Nové velkoobjemové kontejnery na bioodpady

Díky dotaci se podařilo za 15% pořizovací ceny pořídit 3 nové velkoobjemové kontejnery na
bioodpady, které by měly výrazně pomoci při sběru bioodpadů. V současné době je však
nutné spíš vyřešit problém, kam s bioodpadem, jehož množství narůstá geometrickou řadou.
Je až neuvěřitelné, kolik bioodpadů naše společnost v dnešní době vyprodukuje a tyto větve,
listí či tráva jsou považovány občany za odpad, kterého je nutné se zbavit, místo toho, aby si
z něj „vyrobili“ kompost jako zdroj živin pro půdu. K tomu nutno přičíst i fakt, že v Novém
Rychnově bylo občanům z dotace prodáno 106 kompostérů.
Na závěr je důležité připomenout, že se připravuje v rámci společnosti SOMPO zcela nový
systém svozu odpadů, který je však v začátcích a záleží také na poskytnuté dotaci. Pokud se
vše podaří, pak za pár let budeme i u nás mít každý doma 4 popelnice, které nám budou
odvážet přímo od domu.
Zdroj: Jan Malát
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⑦ - Sport
Fotbal Nový Rychnov „A“ mužstvo muži - I.B třída skupina A
kolo
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
14.

Datum
So 11.08.2018
Ne 19.08.2018
Ne 26.08.2018
Ne 02.09.2018
Ne 09.09.2018
Ne 16.09.2018
So 22.09.2018
So 29.09.2018
Ne 07.10.2018
So 13.10.2018
Ne 21.10.2018
Ne 28.10.2018
So 03.11.2018
So 23.03.2019
Ne 31.03.2019
So 06.04.2019
Ne 14.04.2019
Ne 21.04.2019
Ne 28.04.2019
Ne 05.05.2019
So 11.05.2019
So 18.05.2019
Ne 26.05.2019
Ne 02.06.2019
So 08.06.2019
So 15.06.2019

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

Domácí
Havl. Borová
Nový Rychnov „A“
Nový Rychnov „A“
Šmolovy
Nový Rychnov „A“
Lípa
Nový Rychnov „A“
Havlíčkův Brod „C“
Nový Rychnov „A“
Nový Rychnov „A“
Nový Rychnov „A“
Rozsochatec
Nový Rychnov „A“
Nový Rychnov „A“
Habry
Lučice
Nový Rychnov „A“
Černíč
Nový Rychnov „A“
Antonínův Důl
Nový Rychnov „A“
Ždírec nad Doubravou
Pohled
Chotěboř „B“
Nový Rychnov „A“
Tis

Hosté

výsledek

Nový Rychnov „A“
Habry
Lučice
Nový Rychnov „A“
Černíč
Nový Rychnov „A“
Antonínův Důl
Nový Rychnov „A“
Ždírec nad Doubravou „B“
Pohled
Chotěboř „B
Nový Rychnov „A“
Tis
Havlíčkova Borová
Nový Rychnov „A“
Nový Rychnov „A“
Šmolovy
Nový Rychnov „A“
Lípa
Nový Rychnov „A“
Havlíčkův Brod „C“
Nový Rychnov „A“
Nový Rychnov „A“
Nový Rychnov „A“
Rozsochatec
Nový Rychnov „A“

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

Tým Nový Rychnov „A“ se v ročníku 2018/2019 umístil na 2. místě s 58 body (skóre 85:40)
GRATULUJEME !!!

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

So 18.08.2018
So 25.08.2018
So 01.09.2018
So 08.09.2018
So 15.09.2018
Ne 23.09.2018
Ne 30.09.2018
So 06.10.2018
Ne 14.10.2018
So 20.10.2018
So 27.10.2018
Ne 07.04.2019
So 13.04.2019
So 20.04.2019
So 27.04.2019
So 04.05.2019
Ne 12.05.2019
Ne 19.05.2019
So 25.05.2019
Ne 02.06.2019
Ne 09.06.2019
So 15.06.2019

16:30
16:30
15:00
16:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
14:30
14:30
15:00
15:00
16:00
16:30
16:30
15:00
14:00
16:30
15:00
15:00
10:00

Domácí

Hosté

Humpolec
Černovice „B“
Nový Rychnov „B“
Počátky
Nový Rychnov „B“
Božejov
Nový Rychnov „B“
Horní Ves
Nový Rychnov „B“
Hořepník
Nový Rychnov „B“
Nový Rychnov „B“
Žirov
Nový Rychnov „B“
Senožaty
Nový Rychnov „B“
Želiv
Nový Rychnov „B“
Košetice „B“
Nový Rychnov „B“
Budíkov
Nový Rychnov „B“

Nový Rychnov „B“
Nový Rychnov „B“
Žirov
Nový Rychnov „B“
Senožaty
Nový Rychnov „B“
Želiv
Nový Rychnov „B“
Košetice „B“
Nový Rychnov „B“
Budíkov
Černovice „B“
Nový Rychnov „B“
Počátky
Nový Rychnov „B“
Božejov
Nový Rychnov „B“
Horní Ves
Nový Rychnov „B“
Hořepník
Nový Rychnov „B“
Humpolec „C“

výsledek
3:2
1:7
2:1
1:4
10:0
1:2
8:4
1:4
2:0
3:0
4:2
5:1
2:5
4:2
0:2
6:2
5:3
5:0
2:6
5:2
1:0
8:3

Tým Nový Rychnov „B“ se v ročníku 2018/2019 umístil na 1. místě s 54 body (skóre 94:37)
GRATULUJEME !!!
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⑧- Otázky pro starostku
Ač jsem zde opakovaně uváděl, že pokud máte nějaké dotazy, bylo by vhodné zúčastnit se
jednotlivých zasedání zastupitelstva a tam je položit svým zastupitelům, přesto je nadále
posíláte mně na email poutniknovyrychnov@seznam.cz. Rozhodl jsem se toho využít a
předložit je paní starostce, aby se k nim vyjádřila přímo zde:
1)
Letní tábor v Chaloupkách se dočkal nové příjezdové cesty. Není to sice silnice
v pravém slova smyslu, ale rozhodně lepší než předchozí uježděná hlína napříč soukromým
polem. Z jakých peněz byla tato cesta financována?
Cesta k DDM Chaloupky je obnovována pro město Pelhřimov, které hradí veškeré náklady dohoda byla schválena zastupitelstvem městyse na 38. zasedání v srpnu 2018 a je
postupováno v souladu s ní. Práce na komunikaci jsou v současné době ukončeny,
odsouhlaseny a obcí převzaty.
2)
V nedávné době se v Dolní Cerekvi konalo referendum proti jadernému úložišti
v lokalitě (Čertův) Hrádek. Pomohla tato akce nějak? Padla už nějaká rozhodnutí, posunula se
věc některým směrem? V jaké jsme teď fázi, a jaký bude další vývoj?
V Dolní Cerekvi se žádné referendum nekonalo. Proběhlo pouze jednání, kde se veřejně
podepsala dohoda o spolupráci pro budoucnost bez hlubinného úložiště vysokoaktivních
radioaktivních odpadů v naší lokalitě (Čertův) Hrádek. Tuto dohodu odsouhlasila
zastupitelstva všech dotčených obcí. Vše vzniklo proto, aby se o tomto dozvěděla širší
veřejnost a také velká města z okolí a hodně se o tom všem mluvilo. Zastupitelstvo městyse
svůj názor nemění a ctí výsledek místního referenda. Městys pořídí 4 billboardy, které budou
umístěny na viditelných místech. Naše lokalita nebyla dosud vyřazena.
3)
Aktuálně se pracuje na silnici mezi Sítinami až po Sluneční paseku. Směrem na Čejkov
se pod silnicí opravují staré propustě a dokonce bylo vystavěno i několik nových. Mluvil jsem
s dělníky a údajně mezi N. Rychnovem a Čejkovem bude položen kompletní nový asfaltový
povrch. Dokonce se mi donesly zprávy, že by snad konečně mohlo dojít i na opravu silnice
kolem lihovaru v NR. Jsou to pravdivé zprávy nebo se ještě musíme obrnit trpělivostí?
Ještě se obrňme trpělivostí. Komunikace v Novém Rychnově od DUP směrem na Horní
Cerekev se již probírala v minulém čísle. V současné době se zpracovává nová projektová
dokumentace. Kdy se vše uskuteční, zatím nevíme. Někdy to dopadne tak jako v Třešti, kdy
se rekonstrukce průtahu městem letos odložila kvůli tomu, že vše je o hodně dražší, než se
plánovalo.
4)
Fotbalisté NR úspěšně dokončili sezónu 2018/2019. K tomu už neodmyslitelně patří
„dokopná“. Konala se večer v sobotu 15.6. , ale protáhla se až do ranních hodin. Oslavu
doprovázela hlasitá hudba, křik zúčastněných a v neposlední řadě výbuchy dělobuchů. To asi
nemohl nikdo přeslechnout. Jeden z místních občanů, který bydlí nedaleko fotbalového hřiště,
se šel kolem 02:00 domluvit, zda by vzhledem k pokročilé hodině, nebylo vhodné hudbu
ztlumit, ale alkoholem posilnění sportovci ho se sprostými nadávkami vyhodili a hudbu
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naopak ještě zesílili. Bude Městys tyto incidenty nějak řešit nebo projednávat? Plánuje nějaký
postih (např. snížení finanční podpory), aby nadále nedocházelo k podobným přestupkům
proti občanskému soužití a rušení nočního klidu?
Občan mohl vše řešit přes Policii ČR hned v tu dobu, kdy ho vyhodili a hudbu zesílili a
oznámit tak podezření na spáchání přestupku, který je uveden v dotazu a vše uvést do
protokolu k dalšímu šetření. Městys přestupky neprojednává, tyto záležitosti řeší Policie ČR a
Městský úřad Pelhřimov. Celou záležitost projednám s vedením TJ START Nový Rychnov.
5)
23. března byly po Sportovním plese zapáleny kontejnery na odpad. Městysi tak
vznikla nemalá škoda. Viník už je znám. Bohužel vzhledem k tomu, že je nezletilý, tak zde
nesmím zveřejnit jeho jméno. Zvažuje zastupitelstvo vymáhat vzniklou škodu alespoň po
zákonném zástupci tohoto pachatele? Nebo je to tak, že si neplnoletí mohou dělat, co chtějí?
Celou věc řeší Policie ČR. Městysi vznikla škoda celkem cca 16 000,- Kč. Po uzavření případu,
předá policie vše státnímu zástupci. Zákon praví: „Občan (plnoletý i neplnoletý) může dělat
vše, co není zákonem zakázáno. Naproti tomu obec může dělat jen to, co je zákonem
povoleno.“ Za výchovu dětí zodpovídají v první řadě jejich rodiče.
Děkuji za dotazy, podněty a příspěvky. Všem přeji krásné léto.
Iva Reichová

__________________________________________________
⑨- Zasedání zastupitelstva
Stručný souhrn z 4. a 5. zasedání zastupitelstva
Bylo schváleno:
- byly předloženy nabídky oslovených projektantů, na akci „ZTV – lokalita „U Hřiště“ Nový Rychnov“.
Jedná se o lokalitu za fotbalovým hřištěm v Novém Rychnově, která navazuje na stávající zástavbu.
Lokalita je již řešena ve změně č. 1 územního plánu, pozemky byly již vykoupeny a nyní jde o
samotnou územní studii a povolení. Místostarosta doplnil, že jde o práce na několik let a výhledově
budou parcely připraveny za 3-4 roky. Starostka navrhla uzavřít smlouvu s panem Zadražilem
vzhledem k dobrým zkušenostem s jeho prací pro městys a jeho návrh je nejkomplexnější. Tento
návrh byl schválen. Plánuje se přibližně 11 nových parcel. To však upřesní možnosti, které bude dávat
územní studie.
-žádost paní Florianové o uzavření dohody o ukončení
pronájmu nebytových prostor v Novém Rychnově 160
(prodejny drogerie), a to k 31. 03.2019. Pan Sekava se
dotázal, zda je jiný zájemce o prostory. Starostka uvedla,
že zájemce už je, ale pronájem bude předmětem až
dalšího jednání (jedná se o paní Peroutkovou). Nejdříve je
nutné prostory řádně převzít od paní Florianové a
posoudit jejich stav k dalšímu nájmu. Zřejmě bude nutné
provést stavební opravy. Samozřejmě bude muset být
schválen záměr pronájmu a podmínky nájmu.
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-žádost paní Bartákové o dotaci pro kapelu Otisk k úhradě nákladů na vydání CD ve výši 10 000,- Kč.
Starostka navrhla poskytnout nikoli dotaci, ale dar ve výši 15 000,- Kč s podmínkou, že kapela se
písemně zaváže před poskytnutím daru zajistit zdarma hudební produkci na 3 kulturních akcích
pořádaných městysem v letech 2019 a 2020.
-žádost p. Řády o fin. příspěvek na dotisk 40 ks zpěvníků pro rychnovskou farnost ve výši 6 000,- Kč.

-byla předložena žádost SH ČMS – SDH Nový Rychnov o finanční dar ve výši 75 000,- Kč na náklady
pro uspořádání oslav 135. výročí založení sboru a pro pořádání
ostatních kulturních akcí a pro činnost mladých hasičů. Městys poskytne
dar ve výši 25 000,- Kč jako ocenění za pomoc hasičů při čištění
kanalizace v roce 2018. Starostka uvedla, že by se měl projednat
konkrétní návrh čerpání nákladů. Pan Sekava poznamenal, že pokud
bude výročí probíhat jako poslední okrsková soutěž v NR, tak by
neposkytl ani korunu. Paní Marešová podpořila návrh na bližší
upřesnění toho, na co by měly být takové finance (75.000,-) vynaloženy.
Pan Sekava poprosil, aby bylo myšleno i na ostatní hasičské sbory
v okrsku
-návrh „Dohody o spolupráci pro budoucnost bez hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních
odpadů v lokalitě (Čertův) Hrádek a návrh smlouvy o poskytování právních služeb s Mgr. et Bc.
Lubošem Klimentem. Starostka uvedla, že dohoda je výstupem společných jednání starostů okolních
obcí, kterých se výstavba hlubinného úložiště dotýká. Starostové se také dohodli, že je bude společně
zastupovat vybraný advokát v celém procesu protestů proti této stavbě. Uvedla, že obce k reakci
vede hlavně dlouhodobá neschopnost státu a nejasnost postupů SÚRAO při výběru konečné lokality.

Bylo zamítnuto / odloženo:
- žádost pana Kouřimského o odkoupení pozemku p. č. 1083/16 (oplocená zahrada) + (veřejné
prostranství před č. p. 16) v obci Řeženčice. Prodej pozemku by byl za min. kupní cenu ve výši 50,Kč/m2 a úhradu veškerých nákladů s prodejem spojených kupujícím, ovšem byla zamítnuta žádost o
odkoupení pozemku p. č. 1083/13. (veřejné prostranství před č. p. 16). Pan Sekava doporučil, aby
zastupitelé zvážili i prodej toho prvně zmiňovaného pozemku. Uvedl: „Ať to paní Kouřimská hezky
obdělává, poděkujme jí, že tam má hezké kytičky, ale ať se pozemek neprodá“. Dle jeho názoru z
toho budou jenom problémy. Pan Klouda navrhl prodej odložit. Jeho návrh byl schválen.
-žádost o výměnu bytu paní Novákové. Starostka sdělila, že paní Novákové byl již v minulosti jiný byt
nabídnut a tuto nabídku odmítla.
-žádosti o pronájem bytu paní Budíkové a paní Tůmové. Tyto žádosti bere zastupitelstvo na vědomí a
zařazuje je do registru žádostí o byty. Místostarosta uvedl, že v současné době jsou byty
nepřipravené k pronájmu, pracuje se na jejich opravách.
-žádost společnosti Senior Care sociální služby o. p. s. o finanční příspěvek na pokrytí cestovních
náhrad jejich pečovatelek v roce 2018 ve výši 22 300,- pro 1 klienta z naší obce. Místostarosta
doplnil, že není známo, kdo tyto služby využíval. Pan Florian uvedl, že v minulosti zastupitelstvo
žádosti o příspěvky zamítalo, když se neví, zda služby jsou opravdu nutné a potřebné a hlavně zda
jsou finance účelně vynaložené.
-žádost pana Pecha o odkoupení části pozemku p. č. 517/6 v k. ú. Čejkov. Jedná se o pozemek za
nemovitostí č. p. 35 v Čejkově. Pan Pech pozemek využívá a nikdo mu v tom v současné době
nebrání. Starostka navrhla žádost zamítnout. Pan Florian navrhl žádost schválit a schválit záměr
prodeje části tohoto pozemku, pan Pech chce pozemek ohradit a uklidit, dle jeho názoru nedojde
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prodejem městysi k újmě. Starostka uvedla, že pozemek je veden jako komunikace a podobné
pozemky se zastupitelstvo rozhodlo neprodávat. Paní Petrová navrhla tento bod odložit, protože není
znám skutečný stav. Pan Pech souhlasil s tím, že by se mělo udělat šetření přímo na místě.

Interpelace a diskuze:
Pan Sekava se dotázal, zda se nepočítá se snížením rychlosti přes Řeženčice.
Starostka městyse uvedla, že probírala situaci se zástupci krajské správy silnic
a toto rozpočtové opatření neřeší, rozpočtové opatření aktuálně řeší pouze
výměnu stávajícího dopravního značení. Pan Sekava uvedl, že „nějaký“ pán
situaci procházel a řekl, že se diví, že snížená rychlost v Řeženčicích dosud
není. Paní Bartáková uvedla, že snížená rychlost smysl nemá, u jejich domu je
rychlost snížená na 30km/h, ale každému je to jedno.
Starostka městyse uvedla doplnění k podpoře spolků, kdy minulé zastupitelstvo vytvořilo systém darů
a osobně je přesvědčena, že to je dobrá cesta. Pan Řáda uvedl, že je důležité trvat na vyúčtování
nákladů a vše kontrolovat. Paní Marešová uvedla, že je pro podporu tam, kde se pracuje s dětmi. Paní
Štěpánová uvedla, že v Sázavě se akce pořádají jen z příspěvků občanů, od obce nikdy finance
nepotřebovali. Místostarosta městyse uvedl, že přispívat by se mělo, ale musí to mít pravidla. Pan
Řáda uvedl, že spolky mohou městysi nabídnout i práci jejich členů a tím ušetřit finance, toto je
ovšem pro některé spolky velký problém.
Pan Císař ukázal podklad pro daň z nemovitostí svého bratra. Daň z nemovitostí je prý v naší obci
nehorázná. Když městys dostal dotaci na školku, tak
finance mít musí. Uvedl příklad z Počátek, kde zvedli cenu
vody z 55,- na 65,- za 1 m a mají z toho zisk 1.000.000,- Kč.
Pan Sekava uvedl, že zřejmě dochází k nedorozumění mezi
pojmy „příjem“ a „zisk“. Pan Malát uvedl, že vodné a
stočné je věcně usměrňované a regulované a také
kontrolované dozorovými orgány. Na vodě nelze vydělávat
a peníze z vody by měly jít opět do vody. Stejně tak
finanční dotace na školku jsou určeny pro financování výstavby školky. Pan Císař uvedl, že zastupitelé
jsou tady pro lidi a musí vyjít lidem vstříc a ne je jen odírat. Mluvil s panem Doubkem (advokátem z PE)
a ten mu řekl, že kdyby takováto výše daně byla v PE, tak tam občané zastupitele ukamenují. Do
pokladny přibydou finance, když se zvýší cena vody. Místostarosta uvedl, že za jeho volebního období
se zdražila cena vody o 4,- Kč a pak kvůli tomu ani nemohl chodit mezi lidi. Dále uvedl, že zvýšení
daně z nemovitosti tenkrát schválili, protože městys má tuto daň celou do svého rozpočtu (na rozdíl
od jiných daní) a může si rozhodnout, kam finance správně směřovat. Navrhl tuto otázku po zbytek
volebního období už neřešit. Paní Štěpánová uvedla, že pokud zde bydlí lidé v obecních bytech pouze
za 1 000,- Kč/měsíc, tak to není v pořádku, nájem je příliš nízký. Přijde jí to hodně málo. Taky by se jí
líbilo takto levně bydlet.
Při dalším zasedání Pan Císař znovu předložil požadavek na snížení daně z nemovitostí a předložil
návrh smlouvy se ZD Dušejov. Paní Petrová, paní Marešová a
starostka městyse po prostudování dokumentu uvedly, že ve
smlouvě je uvedena kompenzace za uhrazenou daň, a tak pro
pana Císaře (ani pro jeho bratra, za kterého zde jedná) není
rozhodné, kolik za daň z nemovitosti uhradí, protože mu vždy
výši daně uhradí pronajímatel ZD Dušejov. Pan Císař uvedl, že
městys chce mít plnou peněženku, ale musí se také tolerovat
práva a zájmy lidí a musí se k lidem chovat, aby byli spokojeni.
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Pan Strnad vyjádřil názor, že jde o drhnutí občanů. Pan Javůrek naopak uvedl, že si v NR připadá jako
v ráji, dříve platil domovní daň daleko větší, vodné a odpady také.
Pan Pech uvedl, že by bylo vhodné omezit využívání pitné vody, lidé s ní plýtvají jen proto, že je levná.
Omezení by mělo být razantnější. Paní Petrová uvedla, že jde o dokazování ve správním řízení o
přestupku. Dále uvedla, že jsou lidé, kteří to mají v hlavě jinak nastaveno a dokud jim voda teče, tak
problémy prostě neřeší. Pan Florian uvedl, že může být vyvěšeno a nařízeno leccos, ale i tak si z toho
někteří dělají jen srandu. Paní Uhlířová uvedla, že v obci probíhalo čištění ulic hasičskou technikou.
Byla u toho a u řadovek tekla voda proudem. Navíc s tím ohromným autem nebyla šance projet mezi
zaparkovanými auty. Kdyby se něco opravdu stalo, tak se k požáru nemají hasiči jak dostat. Každý tam
má garáž, občané se s tím prostě musí nějak srovnat, ten prostor tam být musí, to snad vyplývá i ze
zákona. Měl by se umožnit hasičům vjezd. Ovšem byl vyjádřen také názor, že využití pitné vody pro
nácvik hasičských útoků nebo oplachování silnic je opravdu absurdní. Pan Strnad vyjádřil překvapení,
že se o tom takto mluví. Přece by mělo být v zájmu samotných
občanů, aby byly náklady co nejnižší. Spíše by bylo správné řešit s
lidmi to porušování pravidel. Když někdo podvádí a nechová se
hospodárně, tak ho chce „pranýřovat“, ale aby kvůli tomu většina
trpěla, to v pořádku není. Paní Petrová uvedla, že i při řešení
přestupků se musí dodržovat zákonný postup.
Pan Javůrek se dotázal, kdy se udělá přístřešek pro kuřáky u
hospody. Dotázal se také, proč se v hospodě sedí na starých židlích,
když městys pořídil několik nových. Paní Štěpánová uvedla, že by se
toto mělo říci hospodskému a nikoli zastupitelům. Pronajímatel židle
šetří a vyndá je pouze, když se restaurace zaplní. Někteří účastníci
společenských akcí pořádaných v obecní restauraci nebo v hasičárně
skáčou nebo tančí na stolech, a pak se nemůžeme divit, že je
nábytek poškozený a v zuboženém stavu.
Pan Klouda se dotázal na vývoj sporu městyse s paní Tausigovou. (pí. Tausigová, žádá zaplacení náhrady
225.000,- Kč za užívání jejích pozemků, ve kterých je uloženo vedení vodovodního řádu v Řeženčicích). Starostka
městyse uvedla, že soudu městys poskytl své vyjádření a podklady, které má k dispozici, a nyní se
čeká na další postup soudu, nemůžeme předjímat rozhodnutí soudu ani termíny jeho rozhodnutí

Bylo schváleno rozpočtové opatření:
navýšení nákladů na lesní práce v souvislosti s těžbou kůrovcového dřeva – 500 000,- Kč
výměna dopravního značení – 50 000,- Kč,
projektová dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení v Sázavě – 60 000,- Kč
výměna serveru a PC na úřadu městyse – 85 000,- Kč
dar skupině Otisk na vydání CD – 15.000,- Kč
dar místní farnosti na dotisk nových zpěvníků – 6.000,- Kč
dar TJ START Nový Rychnov, z. s. – 100 000,- Kč
dar SH ČMS – SDH Nový Rychnov – 50 000,- Kč
dar SH ČMS – SDH Sázava – 25 000,- Kč
dar SH ČMS – SDH Čejkov – 15 000,- Kč
dar SH ČMS – SDH Řeženčice – 20 000,- Kč
spoluúčast na pořízení elektrocentrály pro jSDHo Nový Rychnov – 30 000,- Kč
pojistné na základě nové pojistné smlouvy – 64 000,- Kč
pořízení služebního vozidla – 300 000,- Kč
projektová dokumentace „areál ZŠ, MŠ, sportovní haly a hřiště“ – 130 000,- Kč
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projektová dokumentace rekonstrukce veřejného osvětlení v Řeženčicích – 30 000,- Kč
billboardy proti jadernému úložišti – 5 000,- Kč
geodetické práce – 120 000,- Kč
navýšení odměny OSA za veřejný rozhlas v místních částech – 14 500,- Kč
náhrady škody na kontejneru (shořelý při úmyslném požáru) – 2 500,- Kč,
vysavač na listí pro sportovní areál ZŠ – 10 000,- Kč

Na 6. zasedání zastupitelstva bylo zamítnuto:
Starostka městyse předložila návrh paní Spiritové na základě diskuzí z předchozích zasedání a také na
požadavek pana Císaře o snížení místního koeficientu daně z nemovitostí. Uvedla, že příjem z této
daně je jediný přímý příjem městyse, v minulém volebním období zastupitelé své stanovisko z doby
kandidatury přehodnotili a koeficient nesnížili. I nyní navrhla, aby se nic neměnilo. Paní Spiritová
uvedla, že od začátku, co je zastupitelkou, chtějí s panem Kloudou prosadit snížení koeficientu
alespoň na 2“. Uvedla, že o roku 2012 se na dani vybralo necelých 13 mil. Zdůvodňovalo se to, že
obec má dluhy, musí se stavět parcely a investovat do rozvoje obce. Další argumenty byly, že se musí
investovat do vody, což je velice špatně, protože např. babička, která platí daň 10 000,-, musí
doplácet jinému, který vodou plýtvá a myje si s ní auta. Pro ni je zásadním důvodem pro snížení to, že
už několikátý rok tyto finance městys nepotřebuje, kdy tyto finance leží zbytečně na účtu, obec má na
účtech přes 30 mil. Šetřilo se na novou školku, ale v prosinci přišla dotace. Zastupitelstvo dobře
hospodařilo a byla schválena i dotace na školní hřiště. Navrhla proto snížení místního koeficientu
daně z nemovitých věcí na hodnotu 2. Pan Císař uvedl, že byl na odboru financí a jediný Nový
Rychnov má na celém okrese koeficient 3. Uvedl, že ví, kdo to vymyslel. Dle jeho názoru to vymyslel
pan Malát a zavedl pan Martínek, protože pan Martínek by na to sám nepřišel. Z vlastní dedukce
vysoudil, že pan Malát toto navrhl a pan Martínek to protlačil, ale nesmyslně, protože tomu
nerozuměl. Pan Martínek uvedl, že důvody pro zvýšení byli i jiné než peníze do obecní kasy. Důvodem
byl i stav nemovitostí, které majitelé neudržovali a nikdo je neprodával, nepřímo se tak vyvinul tlak
na majitele těchto nemovitostí, také byl stav
katastru velmi špatný. Je dobré mít finance
na dobu krize, nerad by si znovu prošel tím,
že městys nebude mít na svůj základní
provoz ani na žádnou investici. Pan Javůrek
řekl, že je potřeba se dívat i do budoucnosti
a souhlasil s tím, že výše daně je dobrá. Paní
Marešová uvedla, že senioři mohou své
nemovitosti přepsat na své děti a mladí ať se
starají. Když mám majetek, musím se o něj
starat a je to moje zodpovědnost. Uvedla, že
tato daň se nevalorizovala, je stanovená
několik let stejně, když přitom se zvedají
mzdy i ceny dodavatelů neustále. Paní Spiritová uvedla, že finance na účtech leží, což jí mrzí, mělo by
být vidět, že se nějak investují. Pan Mezera uvedl, že jde o sprosté okrádání důchodců a rodin s
malými dětmi. Vidí to v Řeženčicích. Když se tam má dát koruna, tak jí desetkrát obrátí a stejně jí tam
nedají. Naopak v Novém Rychnově si hasiči neprohrnou sníh ani před vlastní hasičárnou. Na jeho
dotaz: „Proč“, mu pan Blažek odpověděl, že je to starost obce. Hasiči v Rychnově nefungují, pan
Blažek si vezme auto a jede se s ním předvádět, a to je týden co týden. To se technika kupovala na to,
aby se s ní jen předvádělo? Sypou se do toho jen další peníze, a pro Řeženčice se nic neudělá.
(kompletní diskuse na toto téma je webu městyse v záložce Zastupitelstvo)

22

žádost SH ČMS – SDH Nový Rychnov o výměnu projektoru v klubovně hasičské zbrojnice v Novém
Rychnově za cca 18 000,- Kč. Starostka navrhla žádost zamítnout, protože SDH je již poskytována jiná
podpora formou finančních darů.
žádost TJ START o příspěvek na modernizaci zavlažování fotbalového hřiště v Novém Rychnově. Po
projednání se zástupci spolku byla tato žádost zamítnuta. Pan Cirhan se dotázal na důvod. Paní
Petrová uvedla, že sportovcům byly dojednány jiné investice.

Interpelace a diskuze:
-Pan Sekava uvedl, že údajně 17. dubna se měnil vodoměr a měnila se zpětná klapka v těšenovské
studni. Zase se nikomu nic neřeklo a zase teklo lidem „bláto“. Pan Martínek uvedl, že se vodoměr
nevyměnil. Pan Sekava uvedl, že ví, že ano. Pan Klouda se dotázal pana Sekavy, jak to vlastně ví. Pan
Sekava uvedl, že to opatření na zavření, aby tam nikdo nelezl, je taková dětská hračka, která se dá
bezproblémově obejít a vysvětlil, jak to dělat. Starostka městyse uvedla, že je ráda, že ví, že pan
Sekava zabezpečení obchází. Pan Martínek uvedl, že nový vodoměr se musel teprve objednat a nyní
není k dispozici. Pan Sekava dále uvedl, že ho napadla dotyčná osoba, že tam má hadici, s kterou si
zalévá malinovou plantáž. Před vodoměrem je odpouštěcí ventil, z kterého je smotaná hadice. Paní
Popková si to vzala nějak do hlavy a poštvala na něj pana Kouřimského.
-Pan Sekava upozornil na porovnání cen vodného a stočného, kde jsou vyčísleny skutečné náklady na
vodné a stočné. Doporučil stanovit ceny vodného a stočného v takové výši, jaké jsou skutečné
náklady. Dále uvedl, že pan Nikodým v Řeženčicích kdysi žádal odpojit vodu, že jí platit nebude. Když
se udělalo odkalení přes jeho zahradu, tak se mu to nelíbilo. Zničehonic se potom nechá rozkopat
silnice a voda se mu obnoví. Proč? Stejně vodu neplatí.
-Pan Sekava uvedl, že v minulých letech byly vyčleněny finance na osazení vodoměrů. Dotázal se, kde
to bylo použito. Starostka uvedla, že použito to bylo, osazení vodoměry se řeší průběžně a neustále.
Pan Sekava uvedl, že vodoměr má mít každý a nebudou žádné dohady.
-Pan Sekava se dotázal, zda vykázaný odběr vody odpovídá skutečné spotřebě obyvatel. Uvedl, že
hodně nízká spotřeba v Řeženčicích byla způsobena tím, že voda tekla proti směru z připojených
studní. Dle jeho názoru je to trestný čin obecného ohrožení, tak jestli správce vodovodu udělal něco
pro odhalení. Starostka uvedla, že nikdo nemá
studnu nepovolenou a ani nikdo nemá studnu
napojenou na vodovodní řád. Pan Sekava
uvedl, že první krok by měl být veřejně říci:
„pozor, někdo tady asi pouští vodu do
vodovodního řádu, zkontrolujte si všichni
vodu“. Starostka uvedla, že již na schůzích s
občany to několikrát říkala i v souvislosti s
kvalitou vody. Sdělení pana Sekavy jí
překvapuje, protože se toto řeší již 2 roky.
Občané si to sami způsobí a pak si chodí
stěžovat na zastupitelstvo, které to nějak má
řešit. Pan Sekava uvedl, že se snad nejedná o
tolik lidí, že pokud ví, tak se jedná o jednu konkrétní rodinu, která nechce městys pustit „do baráku“.
Doporučil vzít nějakého vodoznalce, oznámit lidem termín, že si to potřebujeme prohlédnout v celých
Řeženčicíh.
-Starostka městyse uvedla, že městys hledá správce sportovní areálu ZŠ, dále jednoho zaměstnance
pro obecní četu a také hrobníka.
-Starostka městyse uvedla, že dojde k omezení užívání obecní restaurace z důvodu přezkoumání
stavu podvěšeného stropu v sále. Toto je na impulz pana Měkuty, bývalého starosty. Strop v sále
obecní restaurace byl vyhotoven za jeho volebního období.
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Více čísel o hospodaření městyse i o plánovaném výhledu na další roky najdete na
webových stránkách www.novyrychnov.cz, kde také jsou všechny zápisy ze zasedání
zastupitelstva městyse. Pokud s něčím nesouhlasíte, nebo máte pocit, že byste k tomu chtěli
říct své, tak určitě máte příležitost svůj názor předložit přímo zastupitelům. Doporučuji
osobně navštěvovat zasedání zastupitelstva, které se koná každý měsíc. O jeho přesném
datu se dočtete na úřední desce městyse.
Chtěl bych vás všechny poprosit, abyste tohoto Poutníka po přečtení vrátili zpět na
distribuční místa, aby se tak mohl dostat i k ostatním občanům. Je to přece „oběžník“. Pokud
chcete mít doma svoji vlastní kopii, tak ta je volně ke stažení na webových stránkách městyse
www.novyrychnov.cz v záložce ZPRAVODAJ

Distribuční místa:

Nový Rychnov:

Řeženčice:
Čejkov:
Sázava:
Chaloupky:

Úřad Městyse Nový Rychnov
SH Super Market
Potraviny Flop TOP
Obecní Restaurace
Pivnice Na Růžku
Papírnictví Helena Vítková
Úřední deska / nástěnka
Úřední deska / nástěnka
Hospoda U Zmátlů / pí. Havlíková
individuálně

___________________________________________________________________________

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří nám pomáhali při realizaci tohoto vydání:
Iva Reichová, Jan Malát, Mgr. Vladimír Srb, Marta Somrová, Milan Reich, Dana Hernová, Olga
Sekavová, Ing. Lenka Marešová, Tibor Neskromnik, Mgr. Martina Hlaváčková, Ing. Milan
Vopálenský

Petr a Jitka Hernovi
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