Na úvodní straně: Rukodělné výrobky—velikonoční věnec a velikonoční perníčky (ještě teplé, přímo z
trouby) našich rychnovských Šikulek s. r. o., kterým v letošním roce, bohužel, nepřála doba k pořádání
společenských akcí, kde bychom si jejich výrobky mohli prohlédnout naživo.

Vážení a milí spoluobčané…
…. ani jsme se nenadáli a máme tu opět jedno z nejkrásnějších období kalendářního roku—JARO. Příroda se pomalu, ale jistě probouzí ze zimního spánku a chystá si sváteční
šaty. Pro nás všechny to znamená nejenom zahájení prací na zahrádkách nebo na polích,
ale také snad příslib naděje na lepší zítřky, které již všichni tak zoufale postrádáme a potřebujeme...
Víru, že zase bude líp a všichni budeme smět volně dýchat a žít …
Přejeme vám všem hodně sil a vůle přečkat tyto náročné dny s trpělivostí, optimismem i
nadějí v lepší časy, ale také pevným zdravím, protože právě zdraví a životní pohoda je,
jak se zdá, nejdůležitějším a největším štěstím v životě člověka …
Krásné jarní dny

Vážení spoluobčané,
první čtvrtletí nového roku uteklo jako voda a my k vám opět přicházíme
s novinkami z městyse. Pandemie stále pokračuje a její konec je v nedohlednu. Neustále
nová nařízení a rušení těch starých nám komplikuje nejen osobní, ale i pracovní život.
Téměř neustále přicházejí nové zákazy a nařízení a někdy jich je tolik, že je prakticky
nemožné se v nich již orientovat. Museli jsme si zvyknout a učit se mnoha věcem. A
podobné je to i s prací v městysi. Věci, které léta fungovaly, které jsme se již naučili,
jsou takřka ze dne na den úplně jinak. Jedním s mnoha velkých problémů, se kterými se
v současné době potýkáme, je dodržování termínů. Uvedu jeden příklad za všechny –
rekonstrukce bytu. Obdržíte informaci, že okna jsou u sklenáře a příští týden budou hotová. Domluvíte termín pokládky lina a sestavení kuchyňské linky. Za tři dny vám volají
ze sklenářství, že je celá firma v karanténě a doba návratu nejistá. Následuje zrušení pokládky lina a montování kuchyňské linky a hledání náhradních termínů. Z důvodu pandemie musela být odložena například příprava na druhou etapu veřejného osvětlení
v Sázavě, nebo setkání s občany v Řeženčicích, týkající se rekonstrukce vodovodu a veřejného osvětlení.
I přes současný stav se však snažíme být optimisty a plánujeme několik větších akcí.
V současné době započala rekonstrukce plotu mateřské školy. V první polovině dubna
se rozběhne rekonstrukce bytu v č. p.1 v Novém Rychnově. Právě probíhá výběrové řízení na rekonstrukci střechy na bývalé škole v Sázavě a na přístavbě budovy základní
školy. Největší a zároveň nejnákladnější akcí letošního roku bude celková rekonstrukce
ulice v Novém Rychnově. V těchto akcích bychom chtěli pokračovat i nadále, a proto
již nyní probíhají přípravné práce na projektové dokumentaci dalších ulic. Tíží nás i celkový stav budovy zámku. Z tohoto důvodu jsme oslovili památkový úřad a za jeho
účasti plánujeme na letošní rok přípravu rekonstrukce hromosvodů, výměnu okapových
svodů a odvedení povrchových vod mimo budovu a při této příležitosti i rekonstrukci
elektrického vedení. Rozpracováno je rovněž zrestaurování sochy sv. Jana Nepomuckého. Dále se pracuje na projektové dokumentaci rekonstrukce vchodu na úřad. Plánujeme
vybudování nového parkoviště u hřbitova. Od loňského roku řešíme bezbariérový vstup
do ordinace praktické lékařky. Stále se pracuje na projektu základního technického vybavení nových parcel.
Samotnou kapitolu pak tvoří lesní hospodářství. Téměř denně se nám ráz krajiny mění a je to smutný pohled. Vzhledem k tomu, že městys vlastní sto padesát hektarů lesa,
tedy spíš vlastnil, musí být do budoucna připraven, že obnova bude společnou pokladnu
stát nemalé finanční prostředky, které se budou týkat nejen nové výsadby, nového oplocení, vyžínaní a postřikování, ale i oprav silnic a lesních cest.
V polovině loňského roku začalo zastupitelstvo řešit žádost sportovců na vybudování
nového zázemí na fotbalovém hřišti. Konkrétně by se mělo jednat o výstavbu kabin
včetně toalet pro veřejnost, klubovny, tribuny, pergoly a nezbytných přípojek.
Se začínajícím jarem plánujeme za pomoci spoluobčanů úklid obcí a jeho nejbližšího
okolí. Vzhledem k současné situaci tato akce bohužel opět nemůže proběhnout

hromadně. Doufejme, že se jedná o poslední takto organizovanou akcí a že se sílícím
sluníčkem bude pandemie slábnout a vše se začne vracet do starých kolejí.
Vážení spoluobčané, přejeme vám hodně zdraví, trpělivosti a shovívavosti, protože i
my si nepřejeme nic jiného, než aby se plánované akce rozjely a za námi byla vidět snaha a kus dobře odvedené práce.
Pavel Martínek a Iva Reichová

Opět po roce se blíží Velikonoce, svátky jara a největší křesťanské svátky v roce,
umučení a vzkříšení toho, jehož narození celý svět o Vánocích oslavuje. Po roce se nám
vrací podobné prožívání a oslavy na které jsme nebyli dosud zvyklí. Na nás je, jakým
způsobem celou situaci pojmeme a jak se k tomu postavíme. Důležité je, že radost ze života nám nemůže nikdo vzít, tedy pokud nepodlehneme panice a zoufalství. Radovat,
smát se a druhého potěšit můžeme vždycky i v době mimořádného stavu. Možná, že se
opět naučíme radovat se z maličkostí.
Svatý apoštol Petr ve svém listu píše: „Všechnu starost vložte na Hospodina, neboť
jemu na vás záleží.“ Možná se to nezdá, ale Bůh o nás ví, a ví, čím vším nyní procházíme. On dopouští, ale neopouští. Velikým příkladem je sám Ježíš, narozený v Betlémě.
Kdyby on neprošel branou utrpení, smrtí, bylo by jeho narození zbytečné. On dobře věděl, co ho čeká, ale nevzdal se, podstoupil onu nespravedlnost. Po smrti byl však třetího
dne vzkříšen, to je hlavní událost Velikonoc. Co to pro nás může znamenat? Po každé
zkoušce, bolesti, noci, vyjde slunce, které bude zase dávat dnům smysl a řád. Je však třeba důvěřovat, jak to právě píše svatý Petr. Tento příběh Ježíšových posledních dnů jsme
měli v plánu zinscenovat v podání zpívaných Velikonočních pašijí na Květnou neděli 28.
března v našem kostele. Bohužel, zpěváci jsou z jiného okresu a do kostela smí pouze
omezený počet lidí, proto musíme důvěřovat v lepší budoucnost, která nám naše plány
dovolí realizovat.
Přeji vám všem pokojné dny a radostné Velikonoce plné naděje, života a zdraví!
Váš farář Petr Vavřinec Konopík

Také v letošním roce vás zveme k nahlédnutí do Pamětní knihy obce Nového Rychnova, tentokrát na zápis z roku 1921. V tomto roce se stal kronikářem pan Josef Nepraš, který v úvodu píše
„několik slov úvodem ku dalšímu pokračování v záznamech Pamětí místních“: „Po zvolení nového výboru a starosty z lidové strany, vzdal se dosavadní kronikář Alois Němeček vedení kroniky z nepochopitelných důvodů, ač byl jejím zakladatelem. Jelikož vládním nařízením veškeré obce vyzvány ku zakládání „místních kronik“, usneseno v obecním zastupitelstvu dne 8. května
1921 v založené kronice pokračovati, a byl jsem navržen ku dalšímu zapisování, a návrh dle
protokolu jednohlasně přijat. Chápu se tedy péra, abych dle svých slabých sil, budoucím
v paměť zachoval co dobrého i zlého naše drahé rodiště potkalo. Zaznamenány budou jednotlivá ku blahu obce sloužící usnesení sl. Obecního zastupitelstva, jejich provedení, beze vší politické stranickosti. Jsem příslušníkem československé strany lidové, ale v záznamech chci stejně
spravedlivě i ke druhým stranám, a potěšení mi působiti bude, když se všichni navzájem předcházeti budou v konání dobra pro rodnou obec a předrahou vlast. Kéž Všemohoucí dá, abych
mohl jenom radostné zprávy podávati, a trudných, aby bylo co nejméně.“ Upozorňujeme, že se
nejedná o vše, co je v kronice zapsáno.
Jelikož bývalá „Čtenářská beseda“ zanikla, převzala obec stávající knihy a skříně dle stanov
do své správy, jako povinnou „Obecní knihovnu“ a dne 9. ledna se ustanovila „knihovní rada“ o
5 členech. Ve schůzi konané dne 13. ledna zvoleni členové „místní školní rady“, kteří dne 2.
března vzati do slibu. Na rozkaz vlády bylo na dne 16. února 1921 nařízeno všeobecné sčítání
lidu. Celkem napočteno 953 osob, o 62 osoby méně než v posledním sčítání před 10 lety. Také
jeden blahodárný výsledek vražedné světové války.
Jelikož v pamětní knize jest zmínka o založení Sokola, kvůli celku zaznamenávám, že dne
19. října 1920 byla zde založena „Skupina katolické mládeže“, kterých se hned přihlásilo 65 členů. Nyní jest celkem 148 členů. Táž skupina sehrála o vánočních svátcích divadelní hru
„Čarovná noc“ u Jos. Vopálenského, kterážto pro veliký nával musela býti 3kráte sehrána. Při
prvním představení byly návalem polámány 4 lavice. Celkový hrubý příjem přes 12set korun.
Dne 19. května konal obecní výbor schůzi, ve které se jednalo o autobusovém spojení. Bylo
rozhodnuto, aby se šlo bez ohledu na okresní výbor, a žádalo kvůli poště spojení Horní Cerekev
– Nový Rychnov – Vyskytná – Starý Hubenov a Jihlava. Obce okolní měli býti požádány za
součinnost. Druhý den v pátek 20. května byla svolaná finanční komise ku povolení nákladu.
Náklad povolen výpůjčkou ve zdejší občanské záložně, ale namítnuto, že proti okresní správní
komisi těžko docílíme autobusového spojení. Na to byl p. starosta v Pelhřimově na okresním
výboru a žádal pana ředitele Fáru, aby mu sdělil, jaké kroky byly podniknuty. Týž mu řekl, že
Pelhřimov si přeje spojení s Rychnovem, a že má býti ještě Rychnovem o to žádáno spolu
s okolními obcemi. Okresní správní komise již prý předem o to žádala.
Letošní rok celkově chladný a suchý. V květnu skoro ani nepršelo. V červnu za začátku pěkně,
potom nastalo počasí studené s malými deštíky, tak že zůstalo sucho. Ku konci června teprve
bylo několik dnů krásných, ale noci chladné. Následkem trvalého sucha jest naprostý nedostatek
píce a ceny dobytka velice klesly. Řezníci nabízejí 3 Kč, nejvýše 6 Kč, za 1 kg živé váhy hovězího dobytka. Ku konci července na lukách není ničeho a jest obava, pakli nenamokne, že ani
nebudou brambory. Úroda žita byla u nás celkem dobrá, ale ovsa bylo velice málo. V srpnu
hodně pršelo, brambory namokly a začaly znovu růsti. Narostly novotvary, tak že některý brambor vypadá směšně. Je obava, že budou hníti. Někdo jich bude míti dosti, většina málo a malé,
dle toho, v jakém byly poli. Cena brambor jest 110 až 120 korun za 1 q. Tedy cena obrovská, a
ubohý chudý lid, který je musí koupiti. Chudý člověk si

tolik najednou nakoupiti nebude moci pro drahotu, konzumy a obchodníci budou se obávat vložiti tak mnoho peněz. Následek, brambory se zpracují na líh, a též se potajmu vyvezou za hranice za ještě větší peníz, a na jaře bude hlad. Ze začarovaného kruhu drahoty nevycházíme, ale
ještě se více do něho zamotáváme.
V měsíci září byl zde jednatel od firmy Václav Urban, továrna na elektrické osvětlení. Svolán obecní výbor a jednáno, zda se zařídí v místě osvětlení pomocí motoru naftou vytápěného.
Usneseno, že obec to sama financovati nemůže, aby se tedy utvořilo družstvo. Svolaná schůze
lidu, ve které jednatel p. Vokurka předložil předběžný rozpočet na 160 tisíc korun, mimo práce
nádenické a vystavěné budovy. Rozvedení do domů též zvláště. Jelikož jest v plném proudu
stavba hlavní elektrárny na údolní přehradě na řece Želivce, uznali rozvážnější myslitelé, že bude lépe posečkati, zajisté že potom elektrický proud bude mnohem levnější. Následkem toho
byla účast na schůzi malá a upisování akcií bylo nepatrné. Není tedy z tohoto podniku ničeho a
budeme prozatím svítiti 5korunovým petrolejem.
V neděli dne 25. září byl požár v Chaloupkách. Vyhořely dvě usedlosti úplně se všemi zásobami a jedna částečně. Sousedu Razimovi uhořel kůň, jalovice a 6 prasat. Hašení se zúčastnilo 7 hasičských sborů. A příčina požáru? Asi 8letý hoch si udělal z nerozumu za stavením ohníček!!
Na den Svobody dne 28. října chtěli Sokolové pořádati představení „Ve spárech rakouského
orla“. Ku představení toho dne nedošlo, neboť v úterý 25. října byla vyhlášená částečná mobilisace, prvních 5 ročníků. Bývalý císař Karel Habsburg učinil se svojí chotí aeroplánem zájezd do
Maďarska, chtěje opět býti králem uherským. Jelikož k republice přidělené Slovensko bylo tím
ohroženo, musela částečná mobilisace provedená býti. Ze zdejší obce také se k vojsku odebrali
mladí hoši, ale doufejme, že hrozicí nebezpečí zažehnáno bude a oni brzy se vrátí. Po vyhlášení
mobilisace bylo velmi živo v obchodech, neboť každý kupoval do zásoby, jsa přestrašen zkušenostmi ve válce světové. Ve velmi krátké době bylo vyprodáno a hlavně po soli byla poptávka.
Nebezpečí války bylo bohudík zažehnáno a po měsíční až 6tinedělní nepřítomnosti vrátili se
všichni povolaní vojíni. Maďarsko když vidělo odhodlanost naší vlády, tak zajalo Habsburka a
předalo jej spojeným velmocem. Byl odvezen na ostrov ve Středozemním moři. Bude tento
Karlův výlet státi naši republiku asi miliardu korun, ale jenom když se to odbylo bez krveprolití.
Nedej Bože, aby z jara bujná krev maďarská pokus opět neopětovala.
Následkem světové války stoupají nyní daně, aby se aspoň mohly platiti úroky ze dluhů, které
dostala republika do vínku při svém vzkříšení. Poplatníci ani nevědí nač platí a složenky nestačí
berní úřad posílati.
Při pročítání textů starých 100 let je až s podivem, jak nám jsou tyto události vlastně blízké a
povědomé. Sucho, neúroda, bláznivé počasí, ceny potravin, nezbední mladí hoši dělající si ohníčky, a samozřejmě daně. Veřejné osvětlení máme dnes vybudované a je pro nás naprostá samozřejmost, že v noci svítí světla na ulicích. Jediné, co občas řešíme s obecními „konšely“, je
to, že světla nesvítí a je potřeba rychle je opravit, protože v noci je tma. S tím autobusovým spojením se za 100 let moc pokroku neudělalo, i dnes by bylo vhodné o něm veřejně diskutovat.
Jenže automobil se stal nutnou výbavou rodin na vesnici a tak nás veřejná doprava ani moc netíží. Ono sousloví „historie se opakuje“ je opravdu na místě. Jenom ta mobilisace nám snad
dnes již nehrozí.
Před 100 lety součástí Nového Rychnova nebyly ještě okolní obce, a tak se v příštích letošních
vydáních Rychnovského poutníka pokusíme v této rubrice nahlédnout do jejich tehdy samostatné historie. Věříme, že nám situace dovolí vypravit se do pelhřimovského státního archivu.
Jan a Pavlína Malátovi

Tradiční velikonoční jídla představují pro většinu z nás vajíčka, pečeného beránka,
mazanec nebo nádivku. Jídel, která k svátkům jara patří, je ale mnohem víc. Je až obdivuhodné, co všechno v minulosti naši předci v kuchyni ze svých často velmi skromných zásob dokázali připravit. Dokonce to bylo většinou i velmi zdravé! Inspirujte se v minulosti
a připravte si letos trochu jiné velikonoční menu.
Přípravy na Velikonoce správně začínají po čtyřicetidenním postním období, které letos končí takzvanou Škaredou středou 24. března. Po ní přichází Zelený čtvrtek, Velký
pátek, Bílá sobota a Boží hod velikonoční, a pak tolik očekávané Velikonoční pondělí.
Pro všechny tyto dny měli lidé v minulosti přesně určená jídla.

Škaredá středa
Škaredá středa má vliv i na jídlo, které by mělo vypadat jako nepovedené a být dokonce i nevzhledné. Většinou se v tento den pekly různé placky nebo bramboráky, které se
při smažení a opékání při otáčení úmyslně potrhaly a tak vznikly známé trhance.

Zelený čtvrtek
Zelený čtvrtek je podle tradice ve znamení jarní zeleně a luštěnin. Připravovala se jídla
z mladých kopřiv nebo petržele, pekly se škvarkové placky a různé preclíky. Mezi oblíbená jídla patřil třeba kočičí tanec, Šumajstr nebo Pučálka. Pučálka je vyklíčený hrách, který se prudce opeče na rozpáleném másle a pak opepří a osolí. Může se také připravit tzv.
na sladko s rozinkami, případně s medem a skořicí. Kočičí tanec je zapečená směs uvařené čočky a krup, která se ochutí česnekem, osmahnutou jemně nasekanou cibulí a majoránkou. Šumajstr jsou zapečené vařené fazole a kroupy, ochucené česnekem, majoránkou
a osmaženou cibulí.

Velký pátek
Velký pátek byl obvykle postní, v některých krajích se půst dodržoval velmi přísně a
mohl se narušit pouze jídlem z ryb. Když si někde rybí maso nemohli dovolit, pekli místo
něho bramborové těsto ve formě, která měla podobu ryby. Na Velký pátek se také připravovalo jen jedno jediné jídlo - nejčastěji hustá polévka z kysaného zelí a brambor. Připravoval se také špenát, hrách, jáhly, čočka nebo sladké knedlíky se sušeným ovocem, tedy
jídla z potravin, které byly v každé domácnosti.

Bílá sobota
Bílá sobota už byla z pohledu hodování mnohem veselejší. Pekly se mazance, bochánky a věnce, které se ale v minulosti nesladily cukrem. Většinou se používala sladká smetana, v některých krajích se mazanec plnil tvarohem, nebo se namáčel do vína. Další tradičním velikonočním jídlem byly pečené Jidáše nebo ptáčky a jako hlavní chod se v sobotu podávala nádivka, které se říkalo také třeba sekanina, hlavička, sekanice nebo snítek.
Jidáše se připravují z kynutého těsta, správně by měly mít tvar splétaného provazu, pečou
se ale i jako malé houstičky a většinou jsou posypané nasekanými mandlemi. Jedí se polité medem. V nádivce by neměla chybět vajíčka, ale také něco zeleného.

Nejčastěji se v současnosti používá nať petrželky, ale vynikající jsou i mladé kopřivy, vyzkoušet můžete třeba i bazalku a jiné bylinky. Zelené natě můžete využít i k ochucení pomazánek, polévek nebo zapékaných jídel. Pokud chcete, aby nádivka obsahovala co nejméně tuku, použijte libové maso – velmi chutná je nádivka s uzeným kuřecím. Do nádivky můžete v podstatě zamíchat cokoliv, záleží jen na vaší chuti, fantazii a možnostech.
Ptáčci jsou také z kynutého těsta. Nejprve se vyválí tenké válečky, udělá se z nich uzel,
delší část se zploští a ozdobí rozinkou. Těsto by mělo mít podobu ptáčka, část s rozinkou
představuje jeho hlavičku.

Boží hod velikonoční
Boží hod velikonoční - neděle je dnem, kdy se ještě upečou klasické buchty z kynutého těsta a také tradiční beránek. Připravovalo se ale i maso. Hostina podle tradice začínala
masovým vývarem a pak se podávalo různě upravené, většinou ovšem pečené, jehněčí,
telecí nebo kůzlečí maso. Na slavnostně prostřeném stole ale nikdy nesměl chybět beránek – pokud nebyl z masa, musel být alespoň upečený ze sladkého těsta.

Velikonoční pondělí
Velikonoční pondělí je tradičně ve znamení vajíček. Vajíčka jako symbol nového života jsou součástí mnoha velikonočních jídel. Připravují se smažená i různě plněná, dělají se
z nich pomazánky, přidávají se do omáček a samozřejmě nesmí chybět ve velikonoční nádivce.
Během celých velikonočních svátků se také připravovalo pražmo, což byla naklíčená
obilná zrna, která se stejně jako hrách u Pučálky prudce osmaží na másle, a pak ochutí.
Naši předci si také pochutnávali na klobásnících— zabalených a upečených klobásách v
těstíčku, později se místo klobás začalo používat i ochucené mleté maso. Vhodným těstem je například listové.
Vzpomenete si, ze kterého filmu je tato věta, kterou pronesl jeden starý ovčák? „Jestli
ta vojna potrvá, tak budou lidi zase jíst šťovík a pučálku. Beztak už nevěděli roupama co
dělat. Už jim ani to skopový nešlo pod fousy!“
Pavlína Malátová

Činnosti zásahové jednotky SDH Nový Rychnov v zimě 2021.
Do konce roku 2020 měla jednotka SDH vyřešených 38 mimořádných událostí, z toho
10 požárů, 26 technických pomocí a 2 plané poplachy.
Rok 2021 začal zásahem v Řeženčicích, jednalo se o požár sazí v komíně. Následoval
zásah ve Vyskytné ve firmě Sito, kde došlo k sepnutí elektronické požární signalizace a
naše jednotka spolu s jednotkami z Pelhřimova, Opatova a Vyskytné byla vyslána na místo. Jednalo se naštěstí o planý poplach.
V únoru jsme řešili dvě technické pomoci – čerpání vody.
11.3. byla jednotka vyslána k požáru rodinného domu v Milíčově, zde se jednalo o požár sazí v komíně.
Vzhledem k nouzovému stavu a nařízením vlády vztahujícím se ke Covid-19, jsou
zrušena školení a výcviky jednotky. I když se na jednotky požární ochrany vztahuje výjimka z aktuálních nařízení vlády o krizových opatřeních, provádíme pouze nejnutnější
údržbu techniky a vybavení jednotky. V lednu a v únoru jsme s vozidlem CAS30 absolvovali garanční servisy v Jihlavě a v THT Polička.
Do vybavení jednotky jsme na konci roku 2020 zařadili přetlakový ventilátor, který
slouží k rychlému odvětrání zakouřených prostor při požáru. Dále jsme nově vybaveni
plovoucím sacím košem, který zajišťuje sání z vodní hladiny tak, aby nedošlo k nasátí nečistot ze dna.
Členem jednotky se koncem loňského roku stal PhDr. Radek Benda. Jeho specializací
je oblast zdravotnictví – záchranná služba a posttraumatická psychologická intervence,
v těchto oborech mimo jiné bude provádět školení členů naší jednotky. Radek nám předal
sponzorský dar ve formě radiostanice Motorola GP380 s příslušenstvím, dále zdravotnické vybavení – krční límce a reflexní pruhy na zásahová vozidla. Děkujeme.
Ing. Milan Vopálenský
velitel výjezdové jednotky

Automatizovaný externí defibrilátor - pomocník pro výjezdovou jednotku
SDH Nový Rychnov, který umí zachránit život.
Vážení spoluobčané,
rád bych vás tímto informoval, že v brzké době bude výjezdová jednotka SDH Nový
Rychnov vybavena takzvaným Automatizovaným externím defibrilátorem (AED).
Jedná se vysoce rozvinutý, spolehlivý defibrilátor, určený nejen pro záchranné složky,
ale i pro širokou veřejnost, který hlasově a vizuálně navádí laického nebo profesionálního
záchranáře k bezpečnému pokusu o defibrilaci tím, že dodá srdci ve stavu komorové fibrilace či komorové tachykardie řízený elektrický výboj, sloužící k obnovení normálního
srdečního rytmu – tzv. defibrilaci. S pomocí AED tak lze poskytnout efektivnější neodkladnou resuscitaci, kterou umí na základě prováděných školení zvládnout i výjezdové
jednotky SDH.
Ohledně nákupu tohoto AED přístroje jsem měl začátkem března tohoto roku jednání
se starostkou Městyse Nový Rychnov paní Ivou Reichovou a nákup tohoto přístroje byl
přislíben zastupitelstvem. Společně s velitelem výjezdové jednotky Ing. Milanem Vopálenským bude proveden výběr vhodného přístroje.
Pro tento záměr bude tento přístroj sloužit právě výjezdové jednotce SDH Nový Rychnov, neboť do regionu je vzdálenější dojezd posádek zdravotnické záchranné služby a
v případě indikace u pacienta, jako je bezvědomí se zástavou dechu a oběhu, bude výjezdová jednotka SDH vyslána operačním střediskem HZS Kraje Vysočina na místo současně s posádkou zdravotnické záchranné služby.
Je evidentní, že tam, kde je k dispozici AED, významně vzrůstá šance na úspěch účinné první pomoci. Naopak, bez defibrilace šance na úspěšnou resuscitaci velmi rychle klesá. Bohužel se může stát kdykoliv, kdekoliv a komukoliv z nás, kteří se náhle ocitneme
v roli pacientů, které postihne náhlá srdeční příhoda či náhlá zástava oběhu.
Právě předpoklad, že výjezdová jednotka SDH, proškolená v neodkladné resuscitaci a
vybavena tímto AED přístrojem, bude u pacientů v ohrožení života dříve, než posádka
zdravotnické záchranné služby, zvyšuje významně naději na jejich záchranu.
Děkuji,
PhDr. Radek Benda

/označení AED/

S laskavým svolením paní Olgy Sekavové z Řeženčic, uvádíme výňatky ze dvou posledních čísel místního občasníku „ŘEženČNÍK“:
Co dodat. Rok je pryč. K zamyšlení?
Všimli jste si - zatím zaplaťpánbůh – „drobných“ kolizí na silnici procházející naší obcí?
Od Rácova naložené auto kamením, od spodu trailer s přívěsem plně naložený kládami.
Brzdy mají co dělat. Silnice je v naší vsi poměrně úzká … Což snížení povolené rychlosti. Nebo počkáme, až se něco stane? Něco víc než poškozená střecha a brzdné rýhy na
krajnicích?
A teď od problému k zajímavostem, které nás čekají příští rok. Od vážného k veselému
nebo kurioznímu.
LEDEN: tak třeba 21. ledna je MEZINÁRODNÍ DEN OBJÍMÁNÍ. Zrovna letos opatrně!!!
ÚNOR: 2. února je SVĚTOVÝ DEN MOKŘADŮ. Také by se v našem kraji našly. Ale
v tomto počasí jít jim popřát …?
BŘEZEN: 8. března SVĚTOVÝ DEN LEDVIN. Tak pozor!
20. března SVĚTOVÝ DEN VRABCŮ. Prima – mají taky nárok na svůj den, že!
DUBEN: 3. dubna MEZINÁRODNÍ DEN SPODNÍHO PRÁDLA. Budou-li otevřené obchody, oslavme nákupem.
Zdá se, že i tento nový rok můžeme uvítat s nadhledem.

Uběhly dny, týdny i měsíce z nového roku.
Děti do školy nechodí, my z okresu nemůžeme, scházet se lze jen doma u stolu, jaro nějak v nedohlednu. Divná doba.
A tak vyhlížíme něco pozitivního. Nikoliv ovšem pozitivní testy covidové.
Mohlo by to být například jaro. Už tak trochu klepe na dveře.
Na vlaštovky je ovšem příliš brzo.
Ale v řeženčických krmítkách se objevovali celou zimu různí návštěvníci.
Tradiční sýkory koňadra i modřinka, zvonek, maličký čížek, mohutný dlask, oranžový
hýl, obvyklí vrabčáci, pěnkavy i stehlík. Že jsme si jich dřív nějak moc nevšimli? Bude to
asi tím, že nám toho doba moc nedovolí. Televize, knihy, a … a zírat z okna. Na krmítko.

Postřehy z naší mateřské školy
Sněhový leden 2021
Letošní leden nás i naše děti velice mile překvapil krásnou, sněhovou nadílkou. Povídali jsme si s dětmi, že takové krásné zimy bývaly v dobách našich babiček a prababiček, že se jim říkalo “Ladova zima“. Ukazovali jsme si obrázky od Josefa Lady a hledali
rozdíly tenkrát a dnes. Užívali jsme si zimních radovánek, stavěli sněhuláky, koulovali
se, váleli sudy, dělali andělíčky, a především chodili sjíždět svah za školou. Učili jsme
děti vnímat a pozorovat přírodu všemi smysly – čarování zimy na oknech, poletující
sníh, atd. Experimentovali jsme, vyrobili jsme si “Sněhovou sopku“, krmítka z citrusů
pro ptáčky, o které se celou zimu staráme a krmíme je. Upekli jsme si (k tématu zdravé
výživy) banánové sušenky a povídali jsme si, jak je pro naše tělo důležité, jíst zdravě a
přitom chutně.

Masopustní rej
V únoru jsme pro děti připravili “Masopustní rej“ s hudbou, tancem a soutěžemi.
Seznámili jsme se s tradicí “Masopustu“, společně jsme vyzdobili školku, tvořili masopustní masky dle výběru a fantazie dětí. Vyráběli masopustní rohlíčky, koláčky, klauny a
hudební nástroje na masopustní a karnevalové veselí. Rozvíjeli v dětech představivost
netradičními zvukovými prostředky. Podporovali a rozvíjeli kamarádské vztahy, prosociální chování a vzájemný respekt. Děti si rej velice užily, tančily jako o život. Nejvíce se
jim líbila známá píseň “Jede, jede mašinka“.

Distanční výuka
V návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 26.února 2021 došlo od 1.3.2021
k přerušení MŠ podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí
na předškolním vzdělávání v mateřské škole s účinností od 27.2.2021.
Vzhledem k tomu, že předškolní vzdělávání je povinné, připravili jsme dětem
“Distanční výuku“ na našich webových stránkách. Na každý týden je zde připraveno
téma v souladu s ŠVP, kde jsou děti plně vzdělávány a rozvíjeny po všech stránkách
(předmatematická gramotnost, sluchová a zraková analýza, enviromentální výchova,
jemná a hrubá motorika, pohybové schopnosti, prostorové vnímání, rozvoj paměti, pozornosti a slovní zásoby atd.) Po skončení distanční výuky donesou děti zpracované pracovní listy a jejich výrobky do školy, kde si o nich budeme povídat, co se podařilo a co
pro ně bylo náročné. Budeme rády, když se také připojí děti z Hvězdiček, které jednodušší věci určitě také zvládnou.
Přejeme ze srdce všem rodičům, dětem i čtenářům především pevné zdraví, optimismus a nadhled. Těšíme se na další spolupráci a setkávání s vámi.
kolektiv MŠ Nový Rychnov

Za Šikulky vám všem chceme popřát krásné svátky jara.

Těšíme se, až budeme společně zase tvořit a vyrábět malé dárky pro naše blízké.

Maličkosti, které udělají radost rodičům, prarodičům, kamarádům, známým i vám samotným.
Střádejme nápady, kterých není nikdy
dost a jakmile to bude možné, pokusíme
se jich co nejvíc společně zrealizovat.

Nezapomeňte, že s úsměvem a dobrou náladou jde všechno líp!

Jarní úklid
Vážení přátelé, spoluobčané!
Tak hurá, už nám začíná jaro, a to s sebou přináší tolik očekávané teplé sluneční paprsky, svěží jarní vzduch a příroda se začíná pomalu zelenat. Při vycházkách nám přesto
sklouzne pohled na odpadky v okolí cest. V loňském roce jsme společný jarní úklid organizovat nemohli, a proto bychom letos zkusili jinou formu.
Chtěli bychom podpořit materiálově a organizačně všechny, kteří by při rodinné vycházce po obci nebo po okolních cestách chtěli odpadky sbírat.
V období od 9.4. do 25.4.2021 bude fungovat služba na telefonu místostarosty
Pavla Martínka ,tel.č. 603 503 180, kde můžete nahlásit, kdy plánujete rodinnou úklidovou vycházku. Budou vám následně do schránky doručeny pytle a rukavice. Zároveň
se domluvíte, jaký úsek vysbíráte a kde zanecháte pytle s odpadky. Pan Martínek pak
prostřednictvím čety zajistí svoz. Toto platí jak pro Nový Rychnov, tak pro všechny místní části.
Doufáme, že alespoň tímto způsobem si tu uděláme pěkné prostředí a věříme, že už
v příštím roce vyrazíme na úklid SPOLEČNĚ, a to i s posezením a opékáním špekáčků.
za Šikulky Lenka Marešová
za městys Pavel Martínek a Iva Reichová

SPOZ - Sbor pro občanské záležitosti
Během těchto měsíců oslavili své životní jubileum naši spoluobčané:
70. narozeniny: paní Nováková Marie, Nový Rychnov
paní Rodová Milada, Nový Rychnov
paní Šimková Marie, Nový Rychnov
pan Sasín Jiří, Nový Rychnov
75. narozeniny: pan Benda Jaroslav, Sázava
paní Sekavová Marie, Nový Rychnov
80. narozeniny: paní Slavíčková Jaroslava, Nový Rychnov
pan Hána Josef, Křemešník
Přejeme všem pevné zdraví, štěstí a spoustu radosti prožité v kruhu vašich blízkých.
Vážení a milí čtenáři,
bohužel, i začátek letošního roku je jiný a náročný.
Omlouváme se, že gratulace našim jubilantům i nadále neprobíhají podle zajetých pravidel. Byly jsme nuceni opět odložit vítání občánků i březnové setkání seniorů. Slibujeme, že vše doženeme v nejbližším možném termínu, až nám pandemie dovolí. Třeba se
uvidíme v květnu na Novorychnovských stezkách.
Zatím se opatrujte a užívejte si jarní teplé sluníčko. Přejeme všem pevné zdraví a těšíme se na setkání v lepších časech.
Za SPOZ Jaroslava Šoulová

Vážení čtenáři Poutníka,
je to už více jak rok, co život každého z nás ovlivňuje krize ve spojitosti s nemocí COVID19 a sport není výjimkou. Většina výkonnostních amatérských soutěží v ČR již byla zrušena. V současné chvíli mohou doufat v dohrání alespoň redukovaných soutěží již pouze fotbalové týmy naší TJ. První miniaturní paprsky naděje na konci temného tunelu již lze pozorovat, ale vytvořit z nich silné světlo, vede přes dodržování omezujících restrikcí a očkováním. Každý z nás může přiložit ruku ke společnému cíli, návratu k „normálnímu“ životu a
návratu všech sportovců, ale i fanoušků, do sportovních areálů a hal.
Vzhledem ke složité epidemiologické situaci v posledním více než roce, není v možnostech TJ uspořádat volební valnou hromadu, jejíž povinnost je zakotvena ve stanovách. Tato
schůze bude svolána v okamžiku, kdy to okolnosti dovolí. Všechny úkony nutné pro chod
TJ probíhají dálkově členy výkonného výboru (včetně žádostí o finanční podporu z dotačních programů vypsaných Národní sportovní agenturou, či komunikaci s obcí ohledně rekonstrukce místních sportovišť). V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či návrhů, nás
můžete kontaktovat e-mailem na adrese jirkanepras@email.cz nebo telefonicky na 724
968 031.
Dále bychom vám chtěli oznámit, že TJ plánuje rozšíření počtu svých oddílů o zástupce
karate, pod vedením pana Nováčka, kterému bychom chtěli jménem výkonného výboru poděkovat za jeho aktivitu. Cvičení bude zaměřeno především na tradiční formy karate: Fudokan a Shotokan, doplňkově i na čínské zdravotní cvičení Tai chi chuan (taj-či-čuan). Zahájení provozu tohoto oddílu je předběžně naplánováno po letních prázdninách. Zájemci se již
nyní mohou hlásit e-mailem na adrese oddil.nakayama@gmail.com nebo získat další informace na facebookové skupině Nakayama: www.facebook.com/groups/nakayama.cz.
Závěrem chceme všem čtenářům i jejich blízkým popřát hodně zdraví a dávejte na sebe
pozor.
Jiří Nepraš a Vojtěch Březina
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OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

www.scitani.cz

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání

Koho se sčítání týká

Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost
veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt

Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.
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