Na úvodní straně:
Přebal unikátní knihy „Jaroslav Benda—život zasvěcený restaurování“
Sázavský rodák Jaroslav Benda vydal vlastním nákladem knihu, která obrazem a slovem zavede
čtenáře do zákulisí života a díla tohoto významného restaurátora. Svou prací pan Benda obohacuje naše kulturní dědictví a umožňuje nahlédnout do minulosti. Městys Nový Rychnov samozřejmě tuto knihu nemohl nechat bez povšimnutí. Kniha obsahuje rozsáhlou fotografickou historii při restaurování vybraných památek. První část je věnována Praze, druhá Pelhřimovu a Pelhřimovsku, třetí dalším lokalitám v republice. Čtenáři mají možnost nahlédnout do restaurátorovy dílny a seznámí se s více než padesátiletou autorovou restaurátorskou činností, které zasvětil celý svůj život.
Kniha je k dispozici na úřadu městyse Nový Rychnov k prohlédnutí a je možné si ji koupit za
nákladovou cenu 650,- Kč.

Motto:
Šťastný ten, kdo se naučil
obdivovat, ale nezávidět,
následovat, ale nenapodobovat,
chválit, ale nelichotit
a vést, ale nemanipulovat.
(W.A.Ward)

…kdyby se stal zázrak a já si mohla cokoliv přát, přála bych si, aby k sobě byli všichni
lidé více vlídní. Aby se nepomlouvali a nezáviděli si. Aby se neobviňovali z věcí, které
se nikdy nestaly a neházeli špínu jeden na druhého. Aby byli více sami sebou a nešplhali
se jeden druhému po zádech. Aby se z pozice moci nepovyšovali jeden na druhého a
dokázali dát tomu druhému dostatečný prostor. Aby dokázali uznat, když udělají chybu a
neobviňovali ze svých chyb toho druhého. Aby nebyli panovační a zákeřní. Aby neintrikovali a nekradli si nápady. Aby si uvědomili, že život je moc krátký na to, abychom ho
promarnili hloupými a povrchními spory……a tak bych mohla ještě dlouhou dobu pokračovat dál a dál…
Proto než si zoufat nad marnými myšlenkami, je třeba radovat se z přílivu letního slunce, které do nás vdechuje novou energii, svěží optimismus i záblesk naděje. Naděje na
to, že sluneční paprsky společně s jasnou zelení vyladí naše myšlenky i napjaté vztahy
do harmonicky a pozitivně znějících tónů a zahalí nás mocným letním kouzlem a darem
smíření.
Krásné a klidné léto všem…

Vážení čtenáři,
po delší odmlce bych vám chtěla nabídnout pár čísel, takovou menší rekapitulaci proběhlých, či plánovaných investic.
Za roky tohoto volebního období městys, kromě mandatorních výdajů, naplánoval proinvestovat celkem více jak 52 milionů korun. Z toho za studie a projektové dokumentace se utratilo zhruba 1 milión Kč. Největší položkou byla projektová dokumentace na
parcely ZTV-lokalita „U hřiště“ za 390.000,- Kč, realizace tohoto projektu nás čeká,
resp. nové zastupitelstvo, v rozpočtu obce se momentálně počítá s investicí za 25 miliónů korun + související přeložka optiky za 800.000,- Kč a přeložka VN, kde cena byla
domluvena v roce 2018 na 500.000,-Kč. Dále se v Rychnově opravila ČOV za
2.100.000,- Kč. Dále je pro Nový Rychnov zpracována studie na rozvoj školního areálu
134.000,- Kč, studie na revitalizaci veřejné zeleně, která zahrnuje i zrestaurování sochy
sv. Jana Nepomuckého. Studie vyšla na 93.000,- Kč a je rozdělena na střední část městečka (okolí kostela a úřadu a pomníku padlých), na obvod městečka, park sv. Jána a
školní areál. Je zadána projektová dokumentace na veřejné osvětlení část Jihlavská a
v té samé lokalitě je zadán i projekt na opravu vodovodu a kanalizace. Tento projekt navazuje na první opravenou ulici mezi bytovkami. Ta vyšla na 4.500.000,- Kč. Zde byl
opraven i odvod povrchových vod do potoka (za Bělíkovými) za 450.000,- Kč. V létě se
do zahrady MŠ nainstalují zbylé herní prvky. Celkem zahrada pro naše nejmenší vyjde
na 1.600.000,- Kč. Dále jsme obnovili ordinaci praktické lékařky v obecních prostorách
a bezbariérový přístup k ordinaci, celkem 1.900.000,- Kč. Opravy bytových fondů
2.500.000,- Kč. Oprava střechy, včetně výměny oken, nad byty nad ZŠ 1.620.000,- Kč.
A z Rychnova ještě připomenu pasport na budovu č. p. 87 (hospoda, pošta, úřad)
71.000,- Kč a projekt na 1. etapu (bez stavebního povolení) oprav chodníků na městečku s rozpočtem na 2.600.000,- Kč. Je podána žádost o dotaci na zavlažování fotbalového hřiště, kde rozpočet činí 1.100.000,- Kč, naše spoluúčast bude 300.000,- Kč.
V Sázavě se zrealizovala 1. etapa opravy veřejného osvětlení, která stála i s projektovou
dokumentací 630.000,- Kč. Opravilo se dětské hřiště za 170.000,- Kč, kde si Sázavští
postupně budují pergolu s rozpočtem 120.000,- Kč. Byl vyhotoven pasport školy č. p.
42 za 60.000,- Kč a opravena střecha za 800.000,- Kč. Tento rok se zemní filtr doplní o
obtokovou technologii s měřícím zařízením cca za 850.000,- Kč. Je zadána dokumentace na 2. etapu rekonstrukce veřejného osvětlení.
Řeženčice mají částečně opravený vodovod, hlavní řad pod krajskou silnicí v hodnotě
1.300.000,- Kč. Na další etapu oprav zažádáme o dotaci, projekt počítá zatím cca se
2.600.000,- Kč, ale bude naceněna i oprava technologie ve vodojemu. Je zadán projekt
na rekonstrukci veřejného osvětlení. Oprava vodní nádrže stála 120.000,- Kč a opět je
zadán projekt za 50.000,- Kč na její legalizaci.
Nejhůře dopadl Čejkov, tam se za tyto roky investovalo pouze do nutných oprav. Ale i
zde EG.D počítá s překládkou NN. Opravu kapličky už Vlasta Florian urgoval několikrát.
Naše místní spolky obec obdarovala cca 860.000,- Kč.

Za nákup techniky utratila celkem 2.119.000,- Kč, 310.000,- Kč služební auto, dodávka
155.000,- Kč, štípačka 50.000,- Kč, čelní nakladač 104.000,- Kč (pořízeno na dotaci),
traktor s přední radlicí 1.500.000,- Kč.
Lesy a kůrovec. V roce 2019 nás naplno zasáhla kůrovcová kalamita. Běžný rozpočet
na lesy se během roku 2x navyšoval celkem o 800.000,- Kč. Celkové náklady na těžbu,
zpracování a úklid v 2020 byly 4.968.000,- Kč, výnosy 5.670.000,- Kč. A v roce 2021
byly náklady 3.778.000,- Kč a výnosy 12.229.000,- Kč. Z toho celkem z dotací jsme
získali 242.000,- Kč na obnovu lesa a pěstební činnost a jednorázovou náhradu za kůrovce 3.174.000,- Kč. Založili jsme fond na obnovu lesa, kam jsme dotaci a zisk
z hospodaření převedli. Je na něm 8.450.000,- Kč. Podotýkám, že městys vlastní 155 ha
lesa. Z toho už je více jak 50 ha holina. Průběžně je zalesněno již 10 ha a dalších 30 ha
se k zalesnění připravuje. Kůrovec zatím nekončí!
Nepodařilo se nám získat žádnou významnou dotaci. Pouze jsme každý rok protočili banální Krajský titul Obnova venkova, který šel až do letošního roku použít téměř na
cokoliv. Hodně věcí není dotažených, ale něco se i povedlo.
Zahrnula jsem vás spoustou čísel, ale zdaleka nepíši o všech investicích. Toto volební
období nebylo standardní. Všechny z nás zasáhla, někoho více, někoho méně spirála inflace a energetické krize. Tento vývoj nastartovala opatření spojená s Covidem-19 a následně válka na Ukrajině. Alespoň tak je nám to prezentováno. Nechci tyto okolnosti
komentovat nebo za ně schovávat nezdary, ale normální běžný život a práci známe jinak. Pro náš městys bylo toto volební období jiné ještě v tom, že jsme byli dva uvolnění
zastupitelé, starosta a místostarosta. Tento model, alespoň v podání mé osoby a Pavla
Martínka se neujal. To je všem jasné. Myslím, že jsme měli obrovský potenciál, který
jsme nedokázali zhodnotit a využít. Je to tak, nejsme dobrý tým a je to vidět. Máme rozdílný názor na školu i jinou představu o údržbě veřejných prostranství a zeleně. Tým na
radnici má táhnout za jeden provaz. Měl by se vzájemně podporovat a podržet, když je
potřeba. Jedině tak se dá směřovat kupředu. Dva uvolnění nebo pouze jeden na radnici
prakticky neudělá nic bez souhlasu či doporučení většiny zastupitelů. I celé zastupitelstvo se postupem času profilovalo. Z každé kandidátky někdo odstoupil a přišel náhradník zvolený v pořadí. Poslední výměna proběhla v březnu, a to odstoupili hned 3 zastupitelé po sobě.
Za tři měsíce budou volby. Je pouze na vás, jakým směrem se naše obec vydá.
Přeji nám všem pokojné, klimaticky klidné, voňavé léto
Iva Reichová
Upozornění: 30.6.2022 byl ukončen příjem podnětů pro změnu č.3 územního plánu.
Poděkování: Velice děkujeme paní Doskočilové z Řeženčic za krásnou práci, sochu
Poutníka, která se v nejbližší době objeví v centru Nového Rychnova. Tento dřevěný
monument bude pro potěchu místním, i našim návštěvníkům.

Plánovaná lokalita parcel "U hřiště". Je zde celkem 12 poměrně velkých parcel (od 800
m2 - 1.300 m2). V tuto chvíli probíhá výběrové řízení na dodavatele prací. Pokud se nabídky vejdou do rozpočtu projektu, bude 1 m2 pozemku stát přibližně cca 2.300,-Kč.

Plánovaná obnova zeleně městečka, Část obslužná (restaurace, úřad, záložna, památník,
prodejny + přilehlé chodníky) bude osazena trvalkami a cibulovinami do fialové, vínové
a bílé barvy. Část historická (kostel, fara, zámek, sv. Ján + přilehlé chodníky bude laděna do barokní bílé, v podobě hortenzií, bílých pivoněk a trvalek. obnova bude zahrnovat
i mobiliář v podobě laviček, odpadkových košů, stojanů na kola a jiných doplňků.

Čas prázdnin, čas dovolených, čas strávený pohromadě s rodinou a přáteli. Na co nebývá
čas během roku, bývá mnohdy o letních dnech.
Od Velikonoc uplynulo mnoho dní a během té doby se událo několik událostí týkající se
naší obce. Na Bílou sobotu po vigilii vyšel z kostela světelný průvod, kdy se žehnalo obci a světu vždy na každou světovou stranu. V oknech na faře se rozžehly svíce, které běžně svítí i jiným lidem po čas Adventu a Vánoc. Ptáte se proč? Jsme opět u tradic a zvyků.
Za starých dob, kdy se běžně konaly tyto průvody, v každém domě se rozsvěcovaly svíce
na znamení Kristova vítězství nad smrtí, že On je světlo které nehasne, ale vede bezpečně
k cíli. Pokud by se kdokoli chtěl k tomuto zvyku připojit, je srdečně zván.
Poslední květnovou neděli přijalo několik dětí z Rychnova a okolí první svaté přijímání.
Bylo radostí vidět radost dětí, když poprvé přijaly Tělo Kristovo ve svátosti oltářní. V kázání jsme četli vzpomínky papeže Benedikta XVI. Kdy on poprvé přijal Tělo Páně. Stejně jako tomu bylo v březnu 1936, tak tomu bylo i v květnu 2022, svítilo a hřálo slunce.
O tři týdny později jsme slavili Slavnost Božího Těla a jak bývalo kdysi zvykem, konaly
se průvody s Nejsvětější Svátostí. Letos se nám podařilo tuto slavnost uspořádat ve větší
míře než vloni. Po bohoslužbě se vydalo shromáždění věřících za vyzvánění zvonů k soše svatého Jana Nepomuckého v parku, kde jsme se modlili za náš kraj, rodiny, počasí,
úrodu a jiné další potřeby.
Letošní pouť připadá na neděli 14. srpna, protože slavnost Nanebevzetí Panny Marie připadá na pondělí.
Váš farář
Petr Vavřinec Konopík

,,Ve velké duši je všechno velké…“
(B. Pascal)
Celý život hledám kolem sebe osobnosti, které mě inspirují, obohacují a posouvají dál
tím správným směrem na pouti životem. Téměř vždy to jsou lidé laskaví a pokorní, kteří
nemají potřebu se zviditelňovat ani si cokoliv dokazovat, protože jim k jejich velikosti
stačí pouze skutečnost, že tady jsou…
V minulém čísle Poutníka jsem tak vlastně rubriku osobností Novorychnovska, které
bych se chtěla v následujících vydáních Poutníka věnovat, již zahájila vzpomínkou na
odkaz milované Růženky Matějů. Ráda bych všem připomněla nejen osobnosti, které
mezi námi žily a zanechaly po sobě nezapomenutelnou stopu a určitý odkaz budoucím
generacím, ale chtěla bych představit i osobnosti, které tady mezi námi stále ještě žijí…
Dnes jsem se však rozhodla pokračovat v podobném duchu jako minule a zavzpomínat
tak na další výraznou osobnost, která si to rozhodně zaslouží. Dnešní osobností Novorychnovska je paní Mgr. Jaroslava Valentová, vynikající učitelka, bývalá kronikářka naší
obce a dlouholetá předsedkyně SPOZ, která nás opustila tiše a téměř nenápadně
v nelehké době covidu.
Pro mnohé z nás není tajemstvím osobní tragédie, s níž se paní Jaruška musela v životě
vyrovnat a tím více je obdivuhodná její celoživotní činnost a nemalý přínos pro městys.
Všichni jistě vzpomínáme na tuto vždy elegantní, jemnou, citlivou a skromnou paní, která naučila číst a psát mnoho obyvatel Nového Rychnova i okolních obcí.
Jejím velkým koníčkem byla historie, a proto bylo přirozené, že předchozí kronikář,
pan Robert Svoboda, předal své žezlo právě jí. Zaznamenáváním dění v obci pak doslova
žila, dokonce pořádala mnohé velmi zajímavé výstavy fotografií a textů související právě
s historií obce. Její výstavy byly vždy dokonale propracované, připravené, velmi poučné,
zajímavé a …krásné. Já sama si tak pamatuji několik těchto výstav – např. ,,1.světová
válka v záznamech kronikářů Nového Rychnova“, nebo výstava fotografií všech domů
Nového Rychnova s jednotlivými popisky jejich historie a majitelů, nebo výstava řemeslných výrobků a ručních prací místních občanů, ale také výstavy starých fotografií místních spolků – také samozřejmě s detailními popisky. Velmi pěkná byla výstava nádherných obrazů malířky paní Svárovské z Pelhřimova. Netřeba dodávat, že všechny doplňující texty i vysvětlivky byly srozumitelné, psané krásným rukopisem a vynikaly vytříbeným slohem, vzhledem k tomu, že paní Jaruška byla učitelka.
Paní Jaruška vždy velice podporovala veškeré dění v obci a také sama se podílela na organizaci mnoha akcí. Podporovala místní tradice a zvyky, které považovala za poklad,
jenž bychom měli všichni náležitě opatrovat a chránit. Jejím velkým přáním bylo obnovení slavnosti ,,kácení máje,“ která se v Novém Rychnově před mnoha lety dodržovala a
prý bývala velmi pěkná.
Když paní Jaruška přebírala kroniku od pana Svobody, chyběla v ní velká část historie
20.století, ze které existovaly pouze útržky. Jí se však složitými cestami a neúnavnou prací podařilo tuto část historie Nového Rychnova dát dohromady a prázdné místo v kronice
chybějícími historickými fakty doplnit, za což jí právem patří velký obdiv a dík všech
budoucích generací.
Chtěla bych proto postupně připomenout a zveřejnit tento její odkaz v Poutníku a vzdát
tak úctu a čest její památce za nás za všechny…

Kronikář pan Alois Němeček, zednický mistr, vedl kroniku v letech 1904-1920.
Uvádí zde:
Dle posledního sčítání lidu v roce 1900 napočteno v N. Rychnově 1082 osob českých,
z nich bylo 23 vyznání židovského a 25 vyznání evangelického. Veškeré pozemky, náležející k N. Rychnovu, měří úhrnem 1197 ha, 59 a, 99m2. Plány poloh pozemků znovuzřízeny byly r. 1901.
Obyvatelstvo městečka živí se hlavně z výnosu polního hospodářství, ale i obchody a
řemesla dosti jsou zastoupeny, neboť více jak třetina se živí výnosem z nich. Největší
polní hospodářství je při knížearcibiskupském velkostatku, jehož výměra činí skoro polovici veškerých pozemků. Polní hospodářství obce vede starosta s celým zastupitelstvem.
V místě se nalézá ještě asi 12 větších statků (20 – 40 ha), 25 menších (10 ha), ostatní pozemky se nacházejí v rukou domkařů a řemeslníků.
V roce 1904 zastoupeny byly v místě následující řemesla a obchody: 10 hostinců, 9 obchodníků, 4 pekaři, 3 krejčí, 5 obuvníků, 3 řezníci, 1 pokrývač, 2 kameníci, 1 sedlář, 2
zámečníci, 4 kováři, 2 koláři, 5 truhlářů, 1 hrnčíř, 2 mlynáři, 1 lihovar, 1 zednický mistr.
V roce 1899 byli zdejší řezníci přinuceni postavit společné jatky ku porážce dobytka.
Jatky musely být za městečkem, pročež postaveny proti mlýnu (č. 98). Náklad obnášel
2600 zl. (5200 K).
Chov dobytka byl asi následující: 38 koní, 492 ks hovězího dobytka, 77 koz, 272 ovce,
90 vepřů, 24 volů.
Nynější ceny potravin: kopa vajec 3 K 60 hal., 1 kg čerstvého másla 1 K 80 hal. – 2 K,
1 litr mléka 10-12 hal., 1 kg hovězího masa 1 K 12 hal.,
1 kg vepřového masa 1 K 20 hal., 1 kg telecího masa 90 hal., 1 husa – 3 K, 1 kuře 60
hal., 1 l piva 30 hal.
Celé jmění obce, v němž je započítán veškerý movitý i nemovitý majetek (např 6 košíků v ceně 2 K, ponocenská halapartna 3 K) činil 69531 K 30 hal. Ve správě obce je i jmění chudinského fondu (1006 K 30 hal.), z jehož úroku se almužna chudým uděluje.
V roce 1900 provedena větší oprava uvnitř chrámu, na niž přispěli občané asi 1500 zlatými a patron kostela arcibiskup František ze Schonbornu větší částkou. Oprava záležela
hlavně: postavení 3 nových gotických oltářů, obrazy křížové cesty, oprava dlažby, oltáře
Božího hrobu, nová lampa věčného světla, nová monstrance a kalich, misál, oprava varhan, lustru, kazatelny aj. Byla provedena nástěnná malba a rovněž zvenku jsou kostel a
věž obarveny.
Fara v nynější podobě byla postavena po požáru v roce1778 za arcibiskupa Příchovského z Příchovic, jelikož stará byla dřevěná a do základu vyhořela. Nynější farář užívá asi
20 ha pozemků. Farářem je děkan důst. P. František Kalina, kaplany P. Jan Hromadník a
P. Jaroslav Čech. V budově farní nalézá se též záložna, řízena panem děkanem a oběma
kaplany. Farnost čítá celkem 3640 duší (N. Rychnov, Hojkov, Milíčov, Chaloupky, část
Rohozné, Řeženčice, Těšenov s Trsovem, Chrástov, Čejkov, Lešov, Sázava).
Nynější škola jednopatrová byla postavena v roce 1829. Aby se mohla v roce 1902 zřídit
čtvrtá třída, bylo nutné přistavěti na jižní straně budovu školní (toliko přízemní). V roce
1894 byla odškolena obec Těšenov, r. 1902 Čejkov, r. 1907 Hojkov, r. 1908 Milíčov, kde
byly postaveny nové školy.

V městečku se nacházejí následující spolky:
Společensko-smíšených živností, obnovené r. 1884
Spolek Čtenářská beseda, založena r.1884
Spolek dobrovolných hasičů, založen r. 1884
Spolek Národní jednoty Pošumavské, založen r. 1904
Po smrti pana Pecha se starostou stal pan Václav Jaroš, rolník č. 46. Obec najala
k úřadování byt (za poplatek 64 K ročně) a zařízení do této zasedací světničky jest: 2 stoly a 13 seslíků. Kdyby obec neměla dluhy, bylo by žádoucí postavit radnici.
9. 5. 1905 na schůzi obecního úřadu byli zvoleni čestnými občany : Jeho Jasnost kníže
Jiří z Lobkovic, nynější maršálek v Praze, za zásluhy získané za rozkvět samosprávy
Vysoce důst. P. František Kalina, děkan zde za blahodárné působení v obci zdejší.
První čtyřkolová vozová stříkačka byla zakoupena za starosty J. Pecha za obnos 904
zlatých, druhá za 500 zlatých. V roce 1906 přispěl na podanou žádost Sboru dobrovolných hasičů Jeho Veličenstvo císař a král František Josef I. ze své soukromé pokladny na
potřeby hasičské obnosem 40 zl.
Sušárny na len, který se ve zdejší krajině hojně pěstuje stojí porůznu v polích. Této doby stávají dosud 4 a sice od č. 78, 91, 117 a 150.
Dnem 1. 3. 1904 bylo zavedeno každodenní dodávání a přijímání psaní poštou do
všech venkovských obcí a samot dle následujícího pořádku:
Z N. Rychnova odchází posel v 8 hod. do Chaloupek – příchod 8.38 hod. Z Chaloupek
odchod v 8.48 hod. do Milíčova – příchod v 9.30 hod. Z Milíčova odchod v 9.45 hod. do
Hojkova - příchod 10.15 hod. Z Hojkova odchod v 10.30 hod. do Dolních Hutí – příchod
11.15 hod. Z Dolních Hutí přes Šance a Hamr v 11.30 hod. zpět do Rychnova – příchod
v 13.21 hod. Pro blízké samoty Lomy, Plácek a Zálesák vydávají se psaní v Rychnově.
Pro Močály v Chaloupkách, pro Mešnici v Hojkově, pro Rovny a Toman v Milíčově.
V roce 1907 zemřel starosta V. Jaroš. Doplňovací volbou byl zvolen starostou p. Hugo
Rosmaryn, správce z velkostatku. Ten se však této hodnosti vzdal a další volbou byl starostou zvolen p. Karel Veselý z č. 79.
1. 11.1907 nastoupil na místo řídícího učitele p. František Richter po Janu Vaňousovi,
který zde 21 let účinkoval.
16. 4. 1908 se konala volba starosty a radních. Za starostu zvolen byl p. Antonín Vítek,
rolník z č. 81. Za radní Fr. Novák, Fr. Honza, Fr. Fiala a Jos. Pech z Dolních Hutí.
18. 4. 1908 zasazena pamětní lípa ,,Na Oboře“ (v poli) od správce velkostatku Rosmaryna na paměť 60letého panování J. V. císaře Fr. Josefa a zrušení roboty v roce 1848.
Rovněž založeno stromořadí u dolního rybníka Městeckého nákladem Aloise Němečka.
5.12. 1909 bylo oznámeno rozejití se místního sboru ,,Národní jednoty Pošumavské pro
N. Rychnov a okolí“.
Dne 9. 8. 1910 odjel zdejší důst. P. farář na pouť do Svaté země, kde navštívil památná
místa křesťanská, zvláště Jeruzalém, Betlém, Jericho, údolí Josafat, zahradu Getsemanskou aj. Dne 31. srpna se navrátil a přivezl s sebou hodně dárků pro své občany, zvláště
pak množství růženců z olivového dřeva z okolí Jeruzaléma, obrázky pracované z květin
rostoucích kolem Betléma, trnové korunky, hlínu z údolí Josafat aj. O své cestě vypravoval pak občanům při svých kázáních v zdejším chrámu a trvalo to skoro celý rok.

V roce 1910 bylo zakoupeno pole u rybníka vedle č. 57 od Jos. Koubka pro školní tělocvičnu a zkušební zahradu za obnos 260 K.
Rok 1910 zaznamenává se jako velmi mokrý, zvláště koncem léta, když obilí posečeno,
nemohlo býti pro stálé deště sklizeno. Na poli vše vzrostlo a ještě ve stodolách se pařilo a
kazilo.
(pokračování příště)
Říkanka
(z roku 1910, dle Josefa Černého. Nový Rychnov č. 13)
U sedláků sloužíváme,
jiného tam nemíváme,
bramborová kaše,
to je strava naše.

Ve čtvrtek jsou jáhelníky,
z těch nás bolejí pupíky,
a v pátek jsou vdolky,
to je něco pro pacholky.

V pondělí je polívčička,
v úterý je hrách a čočka,
ve středu je zelí,
jak čerchmant kyselý.

V sobotu jdem na robotu
to nám nejde nic pod notu,
a v neděli maso,
najezte se chaso!
Michaela Martínková

NAŠE PROŽITÉ ZÁŽITKY V MATEŘSKÉ ŠKOLE OD DUBNA K BLÍŽÍCÍMU
SE LÉTU
Měsíc duben konečně přinesl dětem mnoho sluníčka, příjemné teploty a radostné očekávání z přicházejícího jara. Děti si užily dlouhé procházky v přírodě a radostně přivítaly
čas trávený na dětském hřišti. Začaly se připravovat na Velikonoce. Povídaly si o tradicích tohoto jarního svátku, zasadily si velikonoční osení do květináčů, které si děti
vlastnoručně vyzdobily. Jako překvapení pro ně přichystala paní učitelka zábavnou velikonoční hru, a to hledání barevných vajíček na školní zahradě.
Touto cestou bychom také rádi poděkovali Spolku Rohozná za krásné slámové zajíce
před naší mateřskou školu. Zajíci dělali výzdobu celé velikonoční období a nejenom dětem, přinesly úsměv na tváři.
Kultura v MŠ
Na konci dubna nás v mateřské škole navštívil pan Kubát se svým hudebním pořadem,
kde dětem představil a přiblížil hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Děti si užily
dopoledne plné písniček, obrázků a také si mohly společně zahrát na různé, netradiční
hudební nástroje.
Čarodějnický rej
V pátek proběhl v MŠ ,,Čarodějnický rej“. Děti měly možnost přijít v kostýmech čarodějnic a čarodějů. Paní učitelky dětem nachystaly čarodějnickou diskotéku spolu se zábavnými úkoly. Jako odměna na děti čekal opečený čarodějnický buřtík, o který se nám
postaral zřizovatel. Poté se obě třídy přesunuly do hasičské zbrojnice, kde měly děti
možnost si prohlédnout prostory hasičárny a vyzkoušet si přilbu spolu s oblekem. Nechyběla ani prohlídka hasičských vozů. Jako zakončení celého dopoledne byl pro děti
nachystaný dárkový balíček, který dětem daroval místní hasičský spolek, za který jim
patří velký dík.
Dne 3.5. k nám zavítalo BOBO divadlo, které se neslo v duchu princezny Barborky. Děti
měly možnost se aktivně účastnit
celého představení, kde si zahrály
většinu postav z pohádky. Díky
tomu bylo pro ně celé představení
jedinečné
Děti se ani v květnu nenudily.
Nejdříve se připravovaly na svátek všech maminek. A protože
každý má svou maminku nejradši
na světě, naučily se o ní hodně
písniček a básniček. Nezaháleli
jsme ani venku. Učili jsme se hledat čtyřlístky pro štěstí, pozorovali broučky v trávě a na terase
školy jsme společně malovali
krásné jarní obrázky.

Návštěva Policie ČR
Velkým zážitkem byla pro děti návštěva Policie ČR, kdy přijeli policisté z dopravního
oddělení. Policisté dětem předvedli vůz, zastavovací prostředky, maják, sirénu a jiné vybavení, které s sebou vozí. Dětem se návštěva moc líbila a na památku dostaly i nějaké
dárečky, za které moc děkujeme.
Během měsíce května nás čekal zápis. Zájem o začlenění do naší MŠ byl letos velice
překvapivý, za což jsme velmi rádi a vážíme si toho. Nově jsme do naší MŠ měli
možnost pořídit vzdělávací tabuli s krmítkem pro ptáky, kterou jsme získali zcela
ZDARMA od místní akční skupiny MAS Šipka Pelhřimov. Také v mateřské škole na začátku června proběhlo focení dětí na památku letošního školního roku. Předškolní děti
můžete zhlédnout na panelu MŠ na náměstí.
Výlet na Roštejn
V polovině června se celá MŠ vydala na výlet na hrad Roštejn. Celé dopoledne probíhalo zábavnou formou. Děti si prohlédly nejenom hrad, ale také mohly vidět hudební vystoupení pana Paštyky, kde byly zapojeny do celého dění. Na závěr měly možnost zhlédnout výcvik psů. Pro některé z dětí byla zážitkem i jízda autobusem.
V červnu také proběhla návštěva žáků ze ZŠ Nový Rychnov s divadelním představením,
které pro nás bylo překvapením. Pohádka ,,O třech kůzlátkách „ se dětem, ale i pedagogům moc líbila.
A jak to tak bývá na konci školního roku, i letos proběhne rozloučení s našimi dětmi,
které pro nás byly hnacím motorem k tomu, abychom se neustále vzdělávali a dali jim
do života to nejdůležitější – pokoru, lásku a důvěru k novému kolektivu a prostředí, který je bude provádět další etapou jejich života.
Na závěr to nejpodstatnější
Každý školní rok má svůj konec a vždy to chodí stejně, jen letošní je výjimkou.
Tento rok nás opouští paní ředitelka Marta Somrová. Naší milou povinností je poděkovat
paní ředitelce za její obětavou práci naší mateřské školy, kterou plnila osm let. Její svědomitost a zodpovědnost se projevovala při všech činnostech. Naše škola pod jejím vedením vzkvétala a povýšila na moderní, skvěle vybavené a fungující pracoviště.
V Novém Rychnově za dob působení vychovávala, ale i učila nepřeberné množství dětí. Nejen jim
předávala svoje zkušenosti, ale i
z nás pedagogů se stala jedna rodina, která je základem pro dobře
fungující mateřskou školu. Děkujeme tedy veřejně a přejeme do
dalších let na zaslouženém odpočinku hodně zdraví a radost ze
společně strávených chvil se svými blízkými.
Kolektiv mateřské školy
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Vítáme vás na palubě družinového letadla, které vzlétlo 1. 9. 2021 v 6:15 hod místního
času. Školní družina společně procestovala velký kus světa, kde všechny žáky čekalo
dobrodružství, zábava a mnoho zajímavých a neuvěřitelných zážitků.
V měsíci září si cestovatelé vyrobili cestovní pas, kam si zapisovali navštívené země světa a také do cestovního pasu dostávali potvrzení za splněný úkol, který byl spjatý s danou
destinací.
Jako první navštívili olympijské Japonsko. Seznámili se s
kulturou Japonska, zajímavými místy, naučili se psát své
jméno japonským písmem a zúčastnili se T-Mobile olympijského běhu.
Dále si cestovatelé sbalili zavazadla a vydali se směrem do
Velké Británie, připravili si deštníky, a přistáli v Londýně.
Potkali zde Harryho Pottera, Sherlocka Holmese, Jamese
Bonda nebo Robina Hooda. Vyzkoušeli si hod na terč Robina Hooda a hod Zlatonkou Harryho Pottera.
Po náročném výletě se vydali do Asie, kde navštívili exotickou Indii. Zjistili, že se tu narodil spisovatel Rudyard Kipling, který napsal Knihu džunglí, kde vystupuje chlapec
Mauglí. A další zajímavostí je, že zde vznikla hra Hadi a žebříky, kterou žáci ve školní
družině hráli a dostali za hru potvrzení do cestovního pasu.
Ani si žáci cestovní pas neschovali a už letěli do Austrálie. Zjistili, že Austrálie je domovem až 60-ti druhů klokanů a že tu žije 3x více ovcí než lidí. Vyzkoušeli si klokaní skok
a švábí hru, protože v Brisbane se každoročně koná světový šampionát ve švábích závodech.
Z Austrálie je to jenom skok na Antarktidu, kde nám byla trochu zima, ale poznali jsme
zde několik druhů tučňáků, vyzkoušeli jsme si tučňáčí chůzi a začali jsme si plést šály,
abychom nezmrzli.
V prosinci jsme byli na návštěvě Finska, kde je mnoho jezer a ostrovů a
kde není nouze o sníh. Naučili se
pozdravit finsky, vyzkoušeli si vánoční tradice a zvyky z různých států
světa a už se nemohli dočkat, kam
poletí dál. Další zastávka byla Aljaška. Na Aljašce žáci rýžovali zlato a
dováděli na sněhu jako praví Eskymáci. V únoru s naším letadlem navštívili olympijskou Čínu a karnevalovou Brazílii.

Zimní olympijské disciplíny nás velice bavily a karneval v Riu de Janeiru ještě víc. Březen je měsícem, kdy se probouzí příroda, a tak jsme letěli na Nový Zéland. Zjistili jsme,
že když na Novém Zélandu namíříte prstem přímo k zemi, tak ukazujeme přesně na Českou republiku. V dubnu nás nalákalo na návštěvu Dánsko, rodiště Hanse Christiana Andersena. Ve škole jsme se zúčastnili Noci Hanse Christiana Andersena a užívali jsme si
měsíc pohádek. Květen a červen byl pro nás postupným návratem do České republiky.
Putovali jsme po zajímavých městech a místech naší krásné republiky a vyzkoušeli si
několik zajímavých úkolů a dovedností, které by měl umět každý správný Čech. Závěr
celodružinového cestování jsme ukončili zábavným odpolednem.
Naši mladší kamarádi, kteří do školy nastoupili v září se účastnili celoroční hry
„JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA, CELÝ
ROK JE PRIMA!“. Celoroční hru měli rozdělenou do samostatných bloků, kde se seznámili s proměnami přírody
v jednotlivých měsících roku, tradicemi a
zvyky. Poznávali stromy, zvířata, tvořili
z přírodnin a hráli různé hry. Také si vyzkoušeli cestovat se staršími spolužáky a
zažívat společně krásné chvíle ve školní
družině.
Ivana Vlasáková

Po dvou mladých „umělkyních“, pokud si můžeme dovolit je tak nazvat, vám dnes chceme představit pětadvacetiletého profesionálního sportovce, volejbalistu Daniela Římala.
Volejbal byl v naší obci velmi oblíbený a také úspěšný sport ještě před několika málo lety. Troufáme si tvrdit, že tehdy předčil i fotbal, a to už je něco. Dnes již volejbal u nás nemá takovou základnu. Mnoho pamětníků by nám jistě mohlo historii tohoto sportu vyprávět. Pro ně tento příspěvek bude jen mlácení prázdné slámy. Daniel Římal si však za
své dosavadní výkony jistě místo v této rubrice zaslouží.
Daniel Římal je rychnovský rodák. Už na základní škole využil nabídku dobrovolných
kroužků a dle jeho slov „chodil na všechno, co se dalo“. Rodiče ho vedli ke vzdělání a
studijní výsledky měl výborné. Hrál také na 2 hudební nástroje, což byla otcova vůle, který v něm chtěl probudit hudebního ducha. Ke sportu ho to táhlo přeci jen více a rodiče ho
ve sportu podporovali. Pokud už tedy měl volný čas, tak sportoval—věnoval se hlavně
fotbalu, florbalu a také volejbalu. Měl štěstí na dobrou partu kamarádů, se kterými vyzkoušel všechny možné sporty.
Na konci 7. ročníku základní školy Daniela jeho otec, sám volejbalista, přihlásil do volejbalového klubu do Jihlavy. V Jihlavě na „Demlovce“, kam začal dojíždět, začal hrát již
profesionálněji a tím začala jeho životní volejbalová cesta a kariéra. V 9. ročníku si ho
všiml trenér z Velkého Meziříčí Petr Vašíček. Slovo dalo slovo a Daniel úspěšně nastoupil
na sportovní gymnázium. Hned v 1. ročníku začal dojíždět do Velkého Meziříčí, kde se
hrála nejvyšší mládežnická liga. Zde potkal dalšího trenéra, doktora Petra Judu. Jak sám
Daniel dnes tvrdí, setkání s těmito 2 trenéry, Petrem Vašíčkem a Petrem Judou, byla osudová. Druhým rok ve Velkém Meziříčí se stal již kapitánem týmu a v roce 2015 skončili
druzí v extralize juniorů. Daniel si odnesl ve svých osmnácti letech cenu nejlepšího hráče
extraligy! Tým, kterému dělal kapitána, se stal nejúspěšnějším týmem, který kdy ve Velkém Meziříčí působil. I díky tomu se na poslední mládežnický rok Daniel dostal do české
juniorské volejbalové reprezentace.
Studium sportovního gymnázia úspěšně dokončil a mládežnický volejbal pro něj skončil.
Ve studiích chtěl pokračovat v Brně na Masarykově univerzitě, což se mu splnilo. Souhrou osudu dostal nabídku nastoupit do klubu Volejbal Brno. Nebylo pro něj možné volit
jinak, než přijmout. Nebyl si však tehdy jistý, zda bude s volejbalem pokračovat. Jak sám
Daniel říká: „Na volejbal jsem prcek“. Když máte 188 cm, jste pro profesionální volejbal
malý hráč a nemáte moc velkou perspektivu hrát profesionálně. Tento nedostatek však
Daniela motivoval k tomu, aby dokázal, že je i pro malé hráče ve volejbalu místo. Naučil
se nevzdávat a vždycky bojovat. V brněnském týmu se postupně vypracovával. Stihl toho
opravdu mnoho: 1. ligu (v roce 2019 ji vyhrál), hlavní soutěž Extraligu, akademické hry
za Masarykovu univerzitu, v roce 2017 Univerziádu v Tchaj-wanu, stal se nejvíce bodujícím hráčem extraligy a podíval se i do reprezentace.
V roce 2021 přišli zdravotní problémy. A také změna, jak už to tak u sportovců profesionálů bývá. Z Brna Daniel odešel do volejbalového klubu VK ČEZ Karlovarsko. S tímto
klubem si zahrál v Lize mistrů proti nejlepším klubům světa, v letech 2021 a 2022 se klub
stal mistrem České republiky. Spolu s tímto triumfem Daniel dokončil studia na

univerzitě.
Co víc ještě mohl v Karlových Varech dokázat? A tak v současné době je opět v jiném
klubu—tentokrát ve Zlíně. Již v Brně začal trénovat mládež. Díky svým 2 osudovým trenérům při rozhodnutí, zda ke všem těm zápasům a studiím trénovat ještě navrch mladší
hráče, ani v nejmenším nezaváhal. Ve Zlíně už dostane na starost část mládeže sám ke trénování. Však má mladým co nabídnout. A tým Zlína se pokusí dotáhnout na co nejvyšší
pozici v Extralize. No uznejte, Dan žije svůj život opravdu naplno. Přejeme mu, aby se
mu i nadále ve volejbalu dařilo a bavilo ho vše, jako dosud.
Pavlína a Jan Malátovi

2022—Mistr České volejbalové Extraligy (VK ČEZ Karlovarsko)

2015—účast na kvalifikaci na Mistroství
světa (Česká juniorská reprezentace)
2019—univerziáda Twaj-wan
(Český univerzitní výběr)

Velikonoční tvořivé dílny se konaly 9. dubna 2022:

Tvořivé dílny Šikulek ke Dni matek, které se konaly 8. května 2022:

… a ještě aktuální reportáž z prvního prázdninového odpoledne - HURÁ PRÁZDNINY
na téma „ZÁLESÁCKÉ DOVEDNOSTI“. Několik dní jsme s napětím sledovali předpověď počasí,
která se nikterak dobře nevyvíjela.
Proto jsme raději zvolili jako hlavní
stanoviště zázemí Obecní restaurace. Děti při příchodu obdržely originální prázdninový sešit „Zálesácké
dovednosti“ spolu s uzlovačkou a
propiskou.
Blok obsahuje základní návody o
ošetření a první pomoci v přírodě,
tísňová telefonní čísla, morseovku,
jak postavit různá ohniště, poznávačky stromů a stop zvířat, návody na vázání uzlů a také trochu ekologie, že les
není smetiště. A k těmto tématům se vztahovaly aktivity na jednotlivých stanovištích, kde si děti
mohly vše vyzkoušet. Na závěr
jsme i trochu tvořili – vyráběly se
přívěsky ze dřeva, korálků a kůže.
A že dětí přišlo nečekaně hodně,
tak z 50 připravených zápisníků
nezbyl žádný. Jsme moc rádi za
tak hojnou účast dětí i rodičů. Jako
bonus jsme připravili malování na
obličej a pozvali jsme paní Mílu z
Třeště, která vykouzlila dětem
nádherné motivy. A pak pokračoval večer i pro dospěláky. Karpíškovi grilovali naložené maso a klobásky. Na dračku šla ledová káva, pizza i ovocné limonády.
S večerním příchodem deště jsme se všichni přesunuli dovnitř restaurace, kde pokračoval
program jamováním s kapelou Otisk. Kvůli silnému dešti byla zrušena pouze ohňová
show, na kterou se můžeme těšit někdy příště.
VŠEM VÁM DĚKUJEME ZA VAŠI PŘÍZEŇ, PŘEJEME KRÁSNÉ LÉTO A
SPOUSTU ÚŽASNÝCH PRÁZDNINOVÝCH ZÁŽITKŮ!
Vaše Šikulky s.r.o.

Činnost jednotky SDH Nový Rychnov v roce 2022.
Od začátku roku 2022 zasahovala jednotka sboru dobrovolných hasičů Nový Rychnov
celkem u 30 událostí, z toho bylo 13 požárů, 16 technických pomocí – odstranění spadlých stromů a 1 technologická pomoc.
12.3. jsme zasahovali u požáru lesa ve Skrýšově a v noci pak jsme likvidovali požár lesa
v Řemenově, ke kterému jsme vyjížděli ve 21:20 a návrat na základnu byl v 6:07 ráno.
13.3. jsme pak hned ráno likvidovali požár odpadu ve Vyskytné. Odpoledne týž den jsme
řešili požár lesa v Novém Rychnově. 20.3. jsme likvidovali další požár lesa
v Řeženčicích. 25.3. jsme vyjeli na požár rodinného domu v Opatově. 26.3. vznikl požár
lesa v Rohozné, kde zasahovalo celkem 10 jednotek. Požár trávy, u kterého jsme zasahovali, vznikl 20.4. v Nové Bukové. 23.4. jsme zasahovali u požáru lesa v Novém Hojkově.
12.5. vznikl další požár lesa v Rohozné. 2.6. jsme dohašovali ohniště v Čejkově. 3.6. jsme
zasahovali u požáru lesa v Novém Rychnově a 4.6. také u požáru lesa v Čejkově.
17.2. po silném větru jsme zasahovali u 11 událostí, při kterých jsme odstraňovali spadlé
stromy z vozovky.
V letošním roce jsme se s ukončením opatření spojených s koronavirem začali standardně
zúčastňovat školení a výcviků. Školení pro strojníky a velitele proběhlo na stanici HZS v
Pelhřimově, dále se školili nositelé dýchací techniky na stanicích HZS v Pelhřimově a Pacově. Pro pilaře a řidiče zajistila školení externí firma. Školení první pomoci, resuscitace
a použití AED pro členy jednotky proběhlo v lednu, toto školení bychom chtěli opakovat
alespoň dvakrát ročně.
Ing. Milan Vopálenský
velitel jednotky SDH Nový Rychnov
Sbor dobrovolných hasičů Nový Rychnov
Vážení a milí čtenáři Poutníka,
od posledního vydání časopisu uběhly již dva měsíce. Od té doby náš sbor uspořádal několik akcí.
První z nich byly „Čarodějnice“. Na nich jsme se podíleli
s oddílem žen Chicastar. Nechyběly čarodějnické soutěže
a hry, tajenka, slalom na koštěti, a další. Letos si děti nevyráběly čarodějnici, ale kouzelný amulet. Po náročném
odpoledni na děti čekalo občerstvení a balíček, který si
vysoutěžily. Závěrem dne bylo zapálení hranice
s čarodějnicí. Mohu konstatovat, že letos se hranice i čarodějnice povedly. K vydařené a hojně navštívené akci
přispělo i nádherné počasí. Tímto bych chtěla poděkovat
holkám za přípravu, nápady a hojnou osobní účast a klukům ze sboru za opravdu pěknou velkou hranici. Poděkování patří i našemu městysi, za finanční podporu.

Další velmi vydařenou akcí byl dětský den, který se konal
v sobotu 4. 6. 2022 s názvem tentokrát na „Divokém západě“. Opět se jednalo o spolupráci nejen s oddílem Chicastar, ale i TJ Start Nový Rychnov a městysem Nový Rychnov. Ani zde nechyběly soutěže pro děti, rýžování drahokamů, hod lasem, jízda na dřevěném koni, kuželky a výroba
krásného peříčkového náhrdelníku. Každý soutěžící si vybral indiánské jméno a za účast získal balíček, špekáček a
sladkou odměnu v podobě nádherných a chutných dortů od
pí. Rásochové z Vyskytné. Během celé akce byla možnost se seznámit s chovem a ukázkami dravců místního sokolníka pana Moudra. Ten ochotně vysvětloval a odpovídal na
dotazy. Kdo našel odvahu, mohl si vzít dravce na ruku. Jako „zlatý hřeb“ odpoledne bylo
moře pěny, následované posezením u ohýnku. Děkuji všem účastníkům i pořadatelům za
super akci.

Za týden po dětském dni se naše družstvo mužů zúčastnilo
soutěže v požárním sportu, konané u příležitosti 130. výročí
založení SDH Milíčov. Kluci obsadili nádherné páté místo
z dvanácti družstev mužů.
V sobotu 18.06.2022 náš sbor pořádal okrskovou soutěž
v požárním sportu. Do soutěže se zapojily tři družstva mužů
(Nového Rychnova, Sázavy a Řeženčic), družstvo žen
z Řeženčic a dvě družstva dětí, také z Řeženčic. Naše družstvo
se umístilo na 1. místě. Počasí přálo a nálada byla výborná.

Poslední sobota v červnu patřila opět dětem. Náš hasičský sbor byl osloven, zda nepřijede
s technikou a pěnou na „Vítání léta v Dušejově“. Myslím, že místo jakýchkoli komentářů
jsou dostatečně výmluvná slova starostky Dušejova paní Zdenky Dubové, zaslaná elektronickou poštou na úřad městyse Nový Rychnov.
„Vážená paní starostko,
moc děkujeme vašim hasičům za předvedení a ukázky hasičské techniky na
sobotním Vítání léta v Dušejově. Velice oceňujeme, že se vaši hoši celé
sobotní odpoledne věnovali nejen dospělým návštěvníkům této naší
tradiční akce, ale dokázali krásným přístupem zaujmout i děti a mládež,
čehož si velice vážíme.
V dnešní době "mobilů a tabletů" je dobré, když se děti zajímají o
požární sport a o to, že využitím hasičské techniky pomáhají hasiči
zachraňovat majetek a lidské životy.
Víme, že jsme v této oblasti za vámi trochu "pozadu" ale věříme, že se
to obci podaří postupem času zlepšit.
Děkuji ještě jednou za spolupráci, rádi vám ji případně oplatíme.
S pozdravem a přáním krásných letních dnů.“
Zdenka Dubová
starostka obce Dušejov

Obdobné akce jako se uskutečnila v Dušejově, nás čekají i v dalších dnech. S technikou i
pěnou bychom měli zavítat do několika okolních míst, včetně dětských táborů.
Na závěr bych chtěla všem čtenářům Poutníka a nejen jim popřát krásné a pohodové léto
a hezkou dovolenou.
Bc. Klára Martincová, DiS.

Jaro do Řeženčic přinesla první vlaštovka letos v úterý 12. dubna.
Je to vždycky takový malý svátek. Zima na Vysočině bývá dlouhá a
když se vytoužená první vlaštovka usadí na drátech nad chalupou,
přináší sebou naději na odchod dlouhých nocí, studených dnů a příslib slunce.
Jaro – to jsou především Velikonoce. Jednou na ledu, jindy v tričku. Ono totiž datum Velikonoc je dost pohyblivé. Odvozuje se prý od prvního úplňku po jarní rovnodennosti. Tudíž na první neděli po tomto úplňku. Letos tak akorát, protože je úplněk určil poněkud později, ale konečně takové,
jaké je známe. Pomlázky, koledníci bez roušek …
Jaro sice první vlaštovka prý nedělá, ale jarní úklid určitě.
A tak jednoho dne zasvištěla v Řeženčicích košťata, odpadků se v okolí posbíralo celé auto. Zapojily se děti i důchodci. Prostě prášilo se na návsi i trávník se víc zazelenal, mužská část vsi
chystala dřevo na
blížící se konec
dubna =
„čarodějnice“.
Konečně bez omezení i počasí se snažilo. Děti se
bavily, po buřtíkách se jen zaprášilo, ohňostroj jako
obvyklé úžasný a oheň hřál dlouho do noci. Snad
skončila doba bez společných akcí, bez tradičních
oslav, večerů u hasičárny, s kytarou nebo prostě jen
tak u pivka a vínka. Snad.
Tedy pokud skutečně jaro nedělá první vlaštovka,
tak léto ohlašuje první houba na cestě. A ta se
„vylíhla“ už v půlce května! Jen je otázka, jestli taky nebyla skoro poslední, vzhledem ke stavu našich lesů, resp. „nelesů“. Moc těch skutečných lesů tu v kraji nezbylo. A nevím, jak se budou podhoubí líbit mýtiny, často plné zbytků po těžbě, cesty brutálně rozbité od těžké
techniky.
Zimy jsou na Vysočině dlouhé, a tak jsme – (tedy Helča Doskočilová pletla a pletla + já jen coby balič a odesílatel) – připravily další zásilku pletenin
pro děti do Afriky. Hřejivé pro tamní zimu
a je také hřejivé, že odešla pomoc tam, kde
to je opravdu zapotřebí. Kdyby se někdo
chtěl připojit k další zásilce, rády poradíme.
Lidičky řekněte? KTERÁ VES MÁ NA
SVÉM RYBNÍČKU kromě restaurovaného
vodníka ještě VODOTRYSK!!! Řeženčice
mají oba!
OLSEK a spol.

Jubilanti
Během prvních měsíců letošního roku oslavili své životní jubileum naši spoluobčané:
70. narozeniny: paní Ludmila Strachotová, Sázava
75. narozeniny: pan Václav Novák, Nový Rychnov
pan Votruba František, Nový Rychnov
pan Miroslav Strnad, Sázava
8o. narozeniny: paní Milana Buštová, Sázava
85. narozeniny: pan František Kopečný, Nový Rychnov
95. narozeniny: paní Marie Hajná, Sázava
98. narozeniny: paní Jarmila Chadimová, Sázava
Přejeme všem pevné zdraví, štěstí a spoustu radosti prožité v kruhu vašich blízkých.
Vážení čtenáři Poutníka,
V těchto měsících také proběhly tradiční akce jako Novorychnovské stezky a rozloučení
se školním rokem 2021/2022.
Novorychnovské stezky – 7. ročník, 21.5.2022
Start 7. ročníku stezek byl ve 13:30 u
Obecní restaurace. Trasa vedla na Šance,
dále po červené na Mešnici a potom zpět
do Rychnova. Trasou nás prováděly dvě
kontrolní stanoviště. Na prvním si mohli
děti i dospělí namalovat kamínky. Na druhém čekala skládačka, tak zvané tangramy.
Celá trasa měřila 8,5 km. Po příchodu do
cílena všechny čekala odměna v podobě
buřtíka, točeného nápoje a tradiční placky.
Pro nejstaršího účastníka byl připravený hrneček s logem pochodu,
pro nejmladšího plyšová žirafa. Počasí nám přálo, bylo větrno, ale sluníčko svítilo, bylo
zkrátka takové akorát na pochod.
Chtěla bych touto cestou všem moc poděkovat, jak za organizaci, tak i všem bezmála 60
turistům.
Rozloučení se školním rokem 29.6.2022
Ve středu 29.6.2022 proběhlo na radnici tradiční slavnostní rozloučení se školním rokem
2021/2022. Ve 13 hodin bylo 13 „sluníček“ ze školky pasováno na školáky, prvňáčky.
Poslední zvonění pro 16 žáků 9. ročníku ZŠ zaznělo v 15 hodin.
Obě tyto události jsou pečlivě zaznamenány do společenské kroniky.
Všem přejeme krásné prázdniny a hlavně v novém školním roce hodně studijních úspěchů. Není rozdíl v tom, jestli jdete do 1. třídy ZŠ, nebo začnete studovat střední, nebo vysokou školu, nebo se na učilišti připravujete na svou budoucí profesi. Pro každého je to
důležitý životní mezník, který si zaslouží podporu a vstřícnost nejenom rodičů, těch především, ale i celé společnosti. Takže hodně štěstí!
Užijte si pohodové teplé léto a hlavně vše ve zdraví.
Za SPOZ Jaroslava Šoulová

Městys Nový Rychnov podal úspěšnou žádost o dotaci z Fondu Kraje Vysočina na projekt
„Zlepšení podmínek třídění odpadů v Novém Rychnově“. Městys díky podpoře pořídí popelnice na PLASTY, koše na bioodpady do domácností, sady tašek na tříděné odpady a
k tomu také 3 kusy košů na psí exkrementy a 8 kusů laviček z plastového recyklátu. Během letních měsíců se tento mobiliář objeví na veřejných prostranstvích v obci a věřím,
že zvláště nové lavičky uvítáte, protože byly opravdu potřeba. Díky tomu, že jsou
z recyklovaných plastů, mají delší životnost než dřevěné lavičky a nemusí se na zimní období ukrývat, protože jim zimní počasí nevadí.
Jistě všichni, kteří používáte barevné popelnice, vidíte, co odpadů za 1 měsíc vyprodukujeme. Bezesporu PLASTŮ je nejvíc. Kolikrát větší rodině na ten měsíc ani 1 popelnice
nestačí. Velké kontejnery se sváží častěji (1x za 10 dní) a přesto jsou i tak plné. Plastového odpadu je záplava. Ti z vás, kteří žluté, modré a hnědé popelnice doma nemáte, máte
možnost si o ně požádat. Zatím se vždy povedlo požadavky občanů splnit a čím více těchto popelnic budeme používat, tím lépe. Třídit odpady se vyplatí, o tom není pochyb.
Sady tašek na tříděné odpady jsou velmi praktické pro domácí použití. Jsou pevné a snesou slušnou zátěž. Jsou omyvatelné, mají suchý zip na spojení celé sady hezky vedle sebe. Mnoho z vás má s nimi již své dobré zkušenosti.
Bioodpady a jejich třídění si mnoho z nás vysvětluje tak, že jde o trávu, listí a větve. Jenže to je jen část bioodpadů, které produkujeme. Mnoho odpadků se vyhodí také v kuchyni
– co oloupete, okrájíte, nesníte nebo na to nemáte chuť. Jenže je tu problém se zápachem
a vlhkostí, takže tyto odpady házíme do běžného koše. Tam ovšem nepatří. Ale běhejte
s každým „drobkem“ do hnědé popelnice k plotu u domu, zvláště v zimě nebo v dešti. Tyto koše mohou být vítaným pomocníkem. Tak proč to nevyzkoušet.
V rámci tohoto projektu městys občanům nabízí ZDARMA:

Popelnice 240 litrů na PLASTY:
přednost mají ti z vás, kteří je
doma ještě nemají

Sadu tašek na tříděné odpady
(velkou nebo malou): pouze
1 sada na domácnost

Koš na bioodpady o objemu
7 litrů: pouze 1 kus na
domácnost

Vše si můžete ZDARMA objednat na úřadu městyse (u paní Kostřížové nebo pan Maláta)
telefonicky, emailem nebo osobně.
Jan Malát

Příští číslo Rychnovského Poutníka vyjde 04. 09. 2022 (Volby 2022)
___________________________________________________________________________________________
RYCHNOVSKÝ POUTNÍK / periodický tisk územního samosprávného celku, čvrtletník: č. 2/2022 / Datum
vydání: 02. července 2022 / Zpravodaj Rychnovský Poutník vydává Městys Nový Rychnov, Nový Rychnov č. p.
87, 394 04 Nový Rychnov, IČ: 00248738 / schváleno MK ČR E 19427 / Náklad: 150 ks / Cena: ZDARMA / Tisk
a distribuci zajišťuje Městys Nový Rychnov / Redakce: Michaela Martínková, Pavlína Malátová, Jan Malát

