Na úvodní straně: Novorychnovský betlém před kostelem Nanebevzetí Panny Marie
(vyrobily Ing. Marta Uhlířová, Jarmila Šťásková a Zdena Bláhová)
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Vážení a milí spoluobčané,
Tak, jako se děti vracejí k svým rodičům do domovů, kde vyrůstaly, se cosi
podobného před pár týdny přihodilo i mně prostřednictvím Poutníka, který po
nějaké době doputoval zpátky k mým rukám. Když jsem před lety Poutníka
začínala psát, když vznikal jeho název i podoba, chtěla jsem, aby lidem přinášel
nejenom informace o dění v obci (tehdy to ještě nebyl městys) a okolí, ale také
setkání se zajímavými lidmi a osobnostmi, které mezi námi žijí, nebo zachycení
tradic a zvyků, které nás obklopují. Smyslem Poutníka byla čistá radost
pramenící ze života na vsi, který je tak odlišný od života ve městě, a právě tímto
neopakovatelný, okouzlující a osobitý. S Poutníkem jsem byla celým osm let a
když se mi narodily děti, ráda jsem jeho štafetu předala Evičce Frajové, která
v myšlence Poutníka pokračovala, aby ji po nějaké době předala Petru Hernovi,
který se o Poutníka staral do nedávné doby. Touto cestou bych teď těmto dvěma
obětavým a statečným „opatrovníkům“ z celého srdce ráda poděkovala za to, jak
hezky se o Poutníka starali a vytvořili mu prostor, ve kterém mohl dál žít, a to i
přesto, že práce kolem obecního časopisu je náročná, zodpovědná a mnohdy i
nevděčná.
Nicméně Poutník je zpět na začátku kruhu, ze kterého vyšel, a já jsem
připravená uchopit ho podobně, jako v dobách jeho vzniku – tj. přinášet vám
jeho prostřednictvím radost i pocit sounáležitosti a pohody, který je v dnešní
uspěchané době tolik vzácný a potřebný.
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Tentokrát jsem si ke spolupráci přizvala Pavlínku Malátovou, která mi bude
s jeho tvořením aktivně pomáhat. V příštím roce počítáme se třemi výtisky
Poutníka – další číslo vyjde během dubna.
Pojďme se teď společně na malou chvilku zastavit, zvolna se nadechnout a
vychutnat si voňavou předvánoční atmosféru. Uvařte si dobrou kávu, nebo
oblíbený šálek čaje a udělejte si pohodu, protože smyslem adventního času není
shon ani stres, a už vůbec ne nekontrolovatelné šílenství způsobené
nakupováním hromady zbytečně drahých dárků. Zkuste se chvíli posadit, zavřít
oči a nevnímat lavinu manipulativních vánočních reklam, které nás doslova
ubíjejí na každém kroku a vzpomeňte si, že smyslem Vánoc je fakt, že jste se
svými nejbližšími, které máte rádi, vnímáte se a nasloucháte si navzájem, sdílíte
spolu pohodu, ne prostřednictvím mobilů a sociálních sítí, ale tu skutečnou a
živou, tím, že jste TADY a TEĎ, že JSTE SPOLU... Uvědomte si, jak je lidský
život ve své podstatě krátký a pomíjivý a užívejte si sebe navzájem plnými
hrstmi… Teď… protože vzájemné teplo a blízkost toho druhého tváří v tvář ke
svému životu všichni potřebujeme.
Aby se vám tohle všechno dařilo, abyste dokázali vytvořit si pohodu a bylo
vám spolu dobře, abyste dokázali cítit lásku sami k sobě, ale také k lidem kolem
sebe – protože lásky je tolik potřeba. A čím dál, tím víc…
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Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a s ním spojené přípravy na oslavu nejkrásnějších svátků,
které jsou u mnohých z nás spojené s bilancováním právě končícího roku a s
předsevzetími do roku dalšího. Dovolte mi, abych se i já pokusil o jakési
bilancování a přiblížil vám plány a záměry do budoucna.
Bezesporu největší letošní akcí bylo dokončení stavby mateřské školy a její
následné slavnostní otevření. Vzhledem k velikosti celé akce a vynaloženým
prostředkům byla soustředěna téměř veškerá energie a čas na její úspěšné
dokončení. Mateřské škole přeji, aby nám vydržela minimálně tak dlouho jako
školka předchozí, aby byla plná dětí a z prostor školky se ozýval pouze radostný
smích.
Nebyla to však jen mateřská škola, na které jsme v průběhu roku pracovali.
Zmíním pouze pár větších akcí, které se během letošního roku uskutečnily.
V první polovině letošního roku proběhlo vyčištění a pasportizace kanalizace
v části Nového Rychnova. Došlo k posouzení celkového stavu čističky
odpadních vod. Byly instalovány vodoměry do téměř všech nemovitostí
v Řeženčicích. Začalo se pracovat na projektové dokumentaci pro výstavbu
základního technického vybavení pro nové parcely, v průběhu roku se pořídily
pasporty několika budov. Spolupracovali jsme na rekonstrukci silnice Nový
Rychnov – Čejkov. V současné době se zpracovává projektová dokumentace
týkající se uložení kabelu do veřejného osvětlení do země v části obce Sázava a
Řeženčice. S touto akcí úzce souvisí rekonstrukce vodovodu, kanalizace i
oprava komunikací a chodníků. V průběhu celého roku jsme bojovali
s kůrovcovou kalamitou a bohužel budeme bojovat i nadále. Lesy nám již
nebudou do společného rozpočtu přinášet nezanedbatelné finanční prostředky,
ale naopak, do lesa budeme nuceni v budoucnu více investovat. Nejsmutnější je,
že se nám naše krásná krajina mění přímo před očima.
Mnozí se mnou budete jistě polemizovat, ale dle mého názoru jsme velmi
bohatá obec. Tak bohatá, že nemáme tolik finančních prostředků ani tolik času,
abychom měli veškerý společný majetek ve stavu, tak jak bychom si jej přáli a
představovali mít. Byl bych rád, kdyby se v příštích letech politika městyse
ubírala právě tímto směrem. Mám na mysli opravy a rekonstrukce vodovodů,
kanalizací a budov. Nejenom, že je to povinnost vůči našim dětem a vnoučatům,
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ale i úcta k našim předkům. Říká se, že jsme vlast zdědili po předcích, což je
část pravdy, ta druhá je, že ji máme zapůjčenou od našich dětí. A proto budeme
navrhovat, abychom se na výše uvedené věci v příštích letech zaměřili.
V příštím roce bychom chtěli pokračovat v čištění a pasportizaci kanalizací
ve všech obcích a s tím spojené zaměření kanalizačních šachet, mělo by
proběhnout zaměření studní, vodojemů a hlavních uzávěrů vody. Je plánovaná
rekonstrukce čističky odpadních vod. Dále by se mělo pokračovat
v projektování nových parcel. Chystáme se na veřejné osvětlení v Sázavě a
v Řeženčicích, spojené s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace. Plánovaná je též
rekonstrukce zahrady mateřské školy. Ještě bychom chtěli pokračovat i
v instalaci vodoměrů, a to konkrétně v obci Čejkov.
Jsou to jistě smělé plány a finančně velmi nákladné, a ne všechny se
pravděpodobně podaří uskutečnit v příštím roce. Samozřejmostí bude i naše
snaha o získání dotací, které jdou zároveň ruku v ruce s nárůstem práce a
papírování.
Na závěr mi dovolte podělit se s vámi o svůj osobní postřeh a navrhnout
jedno společné předsevzetí do nového roku. Z toho, co sleduji a slyším, mám
pocit, že nejenom jednotlivé obce jsou rozhádané, ale i občané jednotlivých obcí
jsou rozděleny na dvě i více skupin a koneckonců i jednotlivé spolky nefungují
jako dřív. Pojďme, a usedněme opět k jednomu stolu, tak jako v minulosti a
vyříkejme si veškeré křivdy, ať již skutečné nebo domnělé, a pojďme společně
poposunout městys o kousek dál. Když už ne kvůli sobě, ačkoliv s nevraživostí
a záští se žije hůř všem, tak alespoň kvůli svým potomkům. Netvrdím, že to
bude jednoduché, ale pokusme se o to. Městys si to zaslouží. A myslím si, že
my také.
Vážení občané, dovolte mi popřát vám všem za celé zastupitelstvo krásné a
pohodové prožití vánočních svátků se svými rodinami a blízkými. Do nového
roku hodně zdraví, štěstí, pohody, a ať se vám splní všechna předsevzetí a přání,
která si do nového roku dáte.
Za Městys Nový Rychnov
Pavel Martínek
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Vždy, když jsem před lety hledala osobnost pro rozhovor do vánočního
vydání Poutníka, chtěla jsem, aby to byl někdo, kdo stránky časopisu pozvedne
na sváteční a slavnostní úroveň. Proto byla moje volba osobnosti pro vánoční
rozhovor tentokrát od začátku zcela jasná a v podstatě i jednoduchá. Vánoce
vždy byly, a jsou, především církevními svátky, v nichž křesťané během těchto
několika dní oslavují velkou událost, kterou je narození Ježíška, spasitele lidí.
Proto si teď můžete rozbalit nevšední vánoční dáreček, který vám, čtenářům
Poutníka, tak ráda přináším. Je jím rozhovor s místním duchovním pastýřem, tak
trochu tajuplným panem farářem, Ivem Valáškem.
S panem farářem Valáškem se občas potkávám v prostorách školy, kam
chodí každou středu vyučovat děti náboženství. Je to velmi charismatický a
oduševnělý člověk, který vzbuzuje úctu a respekt už jen sám svojí osobností,
aniž by musel promluvit. Na schůzku s ním jsem se vydala s doprovodem
v podobě Pavlínky Malátové, která zastává názor, že pan farář dokáže být také
velmi vtipný, a proto jsem se na setkání s ním velmi těšila.
Pan farář nás obě přivítal v zimní bundě. Shodou okolností se mu porouchal
kotel, takže kromě nás dvou zároveň aktuálně řešil jeho rychlou opravu, což se
moc nedařilo. Přesto nás pozval do své kanceláře, kde povídání s ním mohlo
začít…
Odkud, pane faráři, vlastně pocházíte?
Moje kořeny jsou na Jižní Moravě, v oblasti kolem Znojma. Moji rodiče
pocházejí ze dvou vesnic blízko Znojma. Já sám jsem se narodil v Ostravě,
kde jsme žili až do mých devíti let. Pak jsme se vrátili zpět na Jižní Moravu,
kde jsem vyrůstal.
Jak jste se dostal do Nového Rychnova a jaké byly Vaše první pocity?
Po určité době se vyměňujeme, kněz by si na žádném místě neměl
vytvářet stálé vazby. Přišel jsem z Jindřichova Hradce, kde jsem měl na
starost čtrnáct farností, což bylo velmi náročné. Zde jsem působil čtyři
roky. Tady se starám o farnosti v Novém Rychnově, Dušejově, Branišově,
Větrném Jeníkově a Smrčné. Bydlím na faře v Novém Rychnově, která je
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však velmi zchátralá. V současné době zde není ani slušná kancelář. Měl
jsem možnost bydlet i v Dušejově, avšak tam je situace velmi obdobná. Vše
uvnitř fary v Rychnově se rozpadá, vypadá to, že biskupství chce zdejší
stabilní pobyt kněze na rychnovské faře zrušit.
Jak se Vám tedy zde, v Novém Rychnově, za těchto podmínek žije?
Kněz je od toho, aby sloužil Kristu a lidem… Přesto zázemí je zde
špatné, biskupství zabavilo farnosti, ale nemá finance na opravy objektů.
Na jednu stranu je pro kněze dobré odstavení od materiálna, ale je to těžké.
Rád učím děti. Pravda je, že jsou zde jiné, duchovně čistší děti než ve městě.
V Dušejově a v Rychnově jsou si v tomto smyslu děti hodně podobné.
Máte tedy moc hezký vztah k dětem, to se mi líbí. Řekněte mi, jaké bylo vaše
předchozí působení v souvislosti s dětmi?
Velmi rád jsem pořádal dětské tábory. Když jsem pobýval v Soběslavi,
měli jsme šestnáct míst, kde jsme mohli pořádat dětské tábory. Jezdili jsme
na různá místa každý rok. Třeba na tábor v klášteře ve Vyšším Brodě děti
velmi hezky vzpomínají. Mám dva synovce, kteří mi pomáhali tábory
organizovat. Vymýšleli různé zajímavé aktivity, byli pro mě motorem a
motivací. Na to velmi rád vzpomínám.
Ve městě jste kolem sebe míval hodně lidí. Jak to vnímáte tady, ve vesnickém
prostředí?
Lidi jsou tu hodně sami pro sebe. Říkám si, že je to asi tím, jak je to tady
v kopcích – není vidět z vesnice do vesnice, tak jak to třeba je na Jižní
Moravě. Teď o Štědrém dnu budou tři večerní mše. V Branišově bývá na
Vánoce v kostele tak sto padesát lidí, v Dušejově také bývá podobně nabitý
kostel, jen tady v Rychnově je to tradičních dvacet pět lidí. Rád vzpomínám
na Soběslav, kde ve sboru zpívalo čtyřicet dětí, to byla krása. Vánoční
období je pro kněze náročné, říkám tomu vánoční maraton. Slouží se tři
mše denně.
Můžu se Vás zeptat, proč jste si zvolil právě tuto životní cestu a kdy jste se pro
ni rozhodl?
Bylo to složité období. Vystudoval jsem stavební průmyslovku, a pak
jsem šel na vojnu. Pro cestu duchovního jsem se rozhodl právě během svého
pobytu na vojně. Když jsem se z vojny vrátil, hlásil jsem se do semináře.
Avšak měl jsem problém se stranou a vládou, která mě nechtěla uvolnit.
Podařilo se mi to až napodruhé, na odvolání mě vzali. Studoval jsem
Teologickou fakultu, která byla tenkrát v Litoměřicích, jako odnož
Univerzity Karlovy v Praze.
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A proč jsem se rozhodl pro tuto cestu? Pán Bůh oslovuje každého člověka,
říká se tomu vokace – volání. Někdo toto volání slyší více, někdo méně a
někdo na to prostě nereaguje. Já jsem se rozhodl po té vojně. Měl jsem v té
době kolem sebe skvělé lidi, kteří měli víru a zároveň nás dokázali
formovat. Vždycky jsem měl jasno v projevování respektu a úcty ke starším
a zkušenějším, což se v současné době někdy vytrácí.
Máte nějakého svého patrona?
Ano, je to svatý Ivo, který žil v letech 1253-1303, patron chudých a
právníků.
Pocházíte z Jižní Moravy, kde je rovina. Jak se Vám líbí krajina na Vysočině?
Mám tady rád různá místa, na která chodím pěšky. Velmi jsem si oblíbil
třeba Křemešník. Krásná příroda je také třeba směrem na Čejkov.
Teď trochu osobní otázka. Smím se zeptat, kolik Vám je let?
Je mi nedožitých padesát osm let.
A co byste na závěr vzkázal všem lidem?
Přeji všem obyvatelům Nového Rychnova a okolí a zároveň všem
čtenářům tohoto jedinečného média požehnaný a milostiplný advent.
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Svatý Ivo Bretaňský celý život zachovával, čemu ho naučila maminka.
Zbožně žil, vyhýbal se přepychu a hříchům, rozdával almužny. A protože se stal
správcem diecézního soudu reunského biskupa, měl navíc mnoho příležitostí to,
čemu se jako chlapec naučil, dále rozvíjet. Ujímal se lidí, kterým bylo
ukřivděno, hájil zájmy opuštěných a sirotků, domáhal se spravedlnosti pro křivě
obviněné. Bez ohledu na štědré nabídky odmítal zastupovat ty, kdo vedli
nespravedlivou při a naopak zdarma se ujímal těch, kdo byli bez prostředků.
Není proto divu, že se stal proslulým v širokém okolí a je vlastně přirozené, že
ho už za života Bůh oslavil zázraky podporujícími jeho dobré dílo – svědkové
zaznamenali, že při několika příležitostech rozmnožil chléb, který rozdával. A
pěkná je i historka ze závěru jeho života: Jako obvykle prodával přebytky obilí
hned po sklizni. Chytráci mu radili, aby s prodejem počkal, až stoupnou ceny.
Světec si byl ale vědom toho, na co lidé obvykle nemyslí a odpověděl: Kdoví,
budu-li v té době ještě živ. Bylo mu padesát let, když si ho Bůh vzal k sobě.
Kresbu postavy svatého patrona advokátů provází znakový štít rodné Bretagne a
znak papeže Klimenta IV., který dal jeho jméno vřadit do seznamu svatých už
pouhých čtyřiačtyřicet let po jeho blažené smrti, pohnut k tomu nejen světovou
proslulostí a zázraky uzdravení na jeho hrobě, ale i, jak se vypráví, andělským
zjevením.
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Narodila se počátkem 3. století do rodiny zavilého nepřítele křesťanů. Aby
otec uchránil svou dceru před světskými svody, nechal ji zavřít do věže. Mezi
sloužícími se však našel jeden křesťan, který Barboru obrátil na svou víru. Když
u ní otec objevil kříž, rozzuřil se a chtěl dívku zabít, ale dívce se podařilo
uprchnout do hor. Otec jí však vypátral a předal soudci, ten jí nechal mučit, aby
se dívka zřekla své víry. Nakonec jí otec sťal hlavu mečem. A v tu samou chvíli
ho stihl Boží trest. Byl zasažen bleskem a zemřel.
V předvečer svátku chodívaly ženy a děvčata zahalené do prostěradel a šátků,
většinou bílé barvy, symbolizující panenskou čistotu. V ruce držely košík
s ovocem a sladkostmi, které dávaly hodným dětem a v druhé metlu, kterou
hrozily zlobivým dětem.
V řadě zemí řezali lidé toho dne třešňové větvičky „barborky“ nejen na
ozdobu světnice, ale jejich prostřednictvím se také věštilo. Děvčata pojmenovala
každou větvičku jménem některého chlapce a věřila, že si vezmou toho, jehož
větvička rozkvete jako první.

Narodil se kolem roku 250 v rodině zbožných křesťanů. Již jako mladý přijal
duchovní vysvěcení. Po smrti rodičů rozdal část majetku chudým. Legenda
vypráví, že se v té době dostal jistý muž do takových dluhů, že mu nezbývalo
než prodat své tři dcery do nevěstince. Když se o tom dozvěděl Mikuláš,
vhazoval otevřeným oknem do ložnice dívek peníze, jimiž otec splatil veškerý
dluh. Aby unikl vděčnosti, odešel na dalekou pouť. Stal se biskupem, a to ho
ještě více utvrdilo v pokoře a odříkání. Zemřel mezi léty 345 a 352.
V některých zemích je považován za patrona šťastného manželství a jako
ochránce dětí před nemocemi a v neštěstí. V české tradici se mikulášská nadílka
odbývala vždy v předvečer světcova svátku. Rozpustilé maškary obcházely
domácnosti již ve středověku. Teprve později se změnily na nadílku dětem.
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Časem se doprovod Mikuláše zredukoval na čerty a anděly, jen výjimečně i
další masky (sluha a smrt).
Narodila se ve 3. století do rodiny zámožných křesťanů. Její matka ji chtěla
provdat za bohatého pohanského mladíka, ale dívka to odmítla. Požádala matku,
aby veškeré dívčino věno rozdala chudým. Když se nápadník dozvěděl, že dívka
rozdala veškerý majetek, obžaloval ji u soudu jako křesťanku. Nakonec dívka
zemřela rukou kata.
Sv. Lucie je uctívána jako patronka švadlen a kočích, v minulosti jí lid
považoval za ochránkyni před čarodějnicemi. Pořekadlo „Svatá Lucie, noci
upije“ znamenalo, že od tohoto dne by se měl zimní den zkracovat. Den se ale
zkracuje až od zimního slunovratu. Dříve se používal juliánský kalendář, ten se
v důsledku určitých nepřesností posunoval každých 128 let o jeden den dopředu.
Tak se mohlo stát, že svátek sv. Lucie připadl podle kalendáře na den zimního
slunovratu. Po reformě kalendáře přestalo mít pořekadlo pravdu, ale lidová
tradice si ho zachovala.
V českých zemích se dávala sv. Lucie do souvislosti s předením lnu. V tento
den nesměly přadleny příst len. V mnoha vsích chodily ženy a dívky oblečené
v bílých prostěradlech s dřevěnou maskou, která měla obří špičatý nos, a
kontrolovaly, jestli hospodyně nepřede len.

Liturgicky se Štědrý den označuje jako vigilie, tedy předvečer slavnosti narození
Ježíše Krista. Adventní půst končil s východem první hvězdy. Teprve tehdy
mohla rodina zasednout k slavnostní večeři. Lidé dříve věřili, že počet sedících u
stolu nesmí být lichý. Večeře měla několik chodů a byla jiná, než jak ji známe
dnes. Objevoval se kuba, muzika, pukance s mákem a medem, hrachová, nebo
čočková polévka, hubník (nákyp s houbami), teprve v 19. stol. se stal kapr
hlavním pokrmem. Část pokrmů se dávala dobytku, ke stromům, do zahrady a
do studně, mělo to vyjadřovat přání zdaru v příštím roce.
Ježíš Kristus se narodil v jeskyni poblíž města Betléma. Spojení narození
Krista s chlévem a jeslemi připomíná svátek Panny Marie „u jeslí“ v římské
bazilice Panny Marie Větší. Zde mají část dřevěných jeslí pocházejících údajně
z Betléma. U počátku rozšíření kultu jesliček stál také sv. František z Assisi,
který nechal postavit jesle v jeskyni nedaleko Assisi. Od té doby je lidé
především františkánského řádu, začali šířit po celé Evropě. Záhy začali žáci
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škol předvádět Ježíšovo narození v kostelích jako divadlo a hry, ještě později je
předváděli dům od domu při vánoční koledě. S tím souvisí podoba lidových
koled.
Zdobení vánočního stromku je mladším zvykem než stavění jesliček. První
zmínka o ozdobeném stromku pochází z 16.stol. Poté se pomalu šířil po
německém území. Na českém území se stromek nejprve objevil v jídelnách
české šlechty. Ozdobený si ho šlechtici věšeli nad štědrovečerní stůl.
Se Štědrým dnem je spojena nadílka. Dárky si dávají děti, příbuzní, přátelé,
ale ani na zvířata by se nemělo zapomínat. Nejdříve se nadílka dávala na sv.
Mikuláše, ale protože protestantský reformátor Martin Luther nechtěl děti
obdarovávat na katolický svátek sv. Mikuláše, začal jim dávat dárky o Štědrém
dni. Vlivem německého protestantismu se Vánoce změnily ve svátky dětské
radosti.
Štědrý den byl podle lidové víry nejlepší na předpovídání budoucnosti. Ráno
se lidé chodili umývat ke studni či potoku, aby pak byli celý rok zdraví. Po
večeři se rozkrajovala jablíčka a podle tvaru jádřince lidé odhadovali osud.
Pokud měl jádřinec podobu hvězdičky, přinášelo to štěstí a majetek, pokud měl
tvar kříže, měla přijít nemoc, nebo dokonce smrt. Červivé, nebo zkažené jádro
znamenalo nepříznivou budoucnost. Do vody se lilo roztavené olovo a jeho
ztuhlý tvar napověděl, co se stane. Děvčata pouštěla po vodě skořápky od
vlašských ořechů s malými svíčkami. Jedna skořápka byla děvčete, druhá
ženicha, a pokud se k sobě přiblížili, bylo to dobré znamení. Přes rameno se
házel ke dveřím střevíc, pokud dopadla špičkou ke dveřím, měla být do roka
svatba. Pokud znáte báseň K. J. Erbena „Štědrý den“ tak víte, že vodní hladina
mohla ukázat budoucnost. Stačilo se o půlnoci vydat k rybníku a vodní hladina
ukázala obraz budoucnosti.

Na Boží Hod Vánoční měli věřící zbožně rozjímat, podle lidové víry se vůbec
nesmělo pracovat, dokonce ani lůžka se neustýlala.

Hlásal, že Kristus je mesiáš předpověděný proroky. Proto ho nesnášeli
židovští horlivci, kteří ho obžalovali z velezrady a odsoudili roku 37
k ukamenování.
Sv. Štěpán se považoval za patrona koní. Tento den se světil oves a hospodáři
házeli na kněze hrst ovsa jako symbol ukamenování. Potom následovalo
koledování. Na žádný jiný svátek se tak nerozmohlo koledování jako na

~ 12 ~

Vánoce. V 19 stol. chodili malí koledníci s betlémem ve skříňce a zpívali
„Koleda, koleda Štěpáne“, nebo „Štěstí zdraví, pokoj svatý, vinšujeme vám“….
Podle textu evangelia: „Když Herodes poznal, že ho oklamali mudrci, rozlítil
se a nechal povraždit všechny chlapce v okolí ve stáří do dvou let. S touto
událostí se spojuje památka mláďátek. Nejčastějším zvykem bylo, že zrána děti
dostávaly metlou, dokud neřekly, kolik bylo mláďátek (chlapců). Mláďátek bylo
„čtyři tisíce čtyři sta čtyřicet čtyři“.
Konec starého a začátek nového roku provázel vždy a všude přípitek,
s přáním zdraví a štěstí. Lidé navštěvovali kostel, aby poděkovali za vše dobré
v uplynulém roce. Přes silvestrovskou noc nesměla hospodyně nechat sušit
prádlo, posměchu byl vystaven člen rodiny, který tento den nejpozději vstal.
V evangeliu sv. Matouše čteme „Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za
dnů krále Heroda, hle mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě… Vešli do
domu, padli na kolena a klaněli se a přinesli dary – zlato, kadidlo a myrhu.
Obchůzka duchovního společně s ministranty, často i učitelem a žáky, mívala
stejnou podobu. S modlitbou a zpěvem se dům vykuřoval kadidlem a
vykropoval svěcenou vodou, na dveře či rám nad nimi se psala písmena K+M+B
(Bože, požehnej tomuto domu) a datum. Později se této povinnosti ujal kantor,
který za to dostával výslužku. Dnes ve většině měst i vesnic chodí děti.
Svátkem sv. Tří králů se končil cyklus Vánočních svátků. Toho dne se
obvykle odstrojil stromeček. V některých krajích ho však nechávali spolu
s betlémem až do Hromnic.
Pavlína Malátová

~ 13 ~

Vážení čtenáři Poutníka,
dovolte mi krátkou rekapitulaci roku 2019 v našem sboru.
Letošní rok jsme, jako již tradičně, zahájili hasičským plesem, který se konal
v sobotu 19. ledna. O vydařený večer se postarala hudební skupina „Prezent“. 2.
března jsme uspořádali masopustní průvod. Spolu s oddílem Chicastar a TJ Start
Nový Rychnov jsme uspořádali „čarodějnické odpoledne“ pro děti. Nechyběly
soutěže a hry, opékání špekáčků a samozřejmě upálení čarodějnice.
Během roku se naše družstvo mužů zúčastnilo několika soutěží v požárním
sportu - v Čejkově, Kamenici nad Lipou, Batelově, Kališti a v Rynárci.
Dále jsme se spolu s naší Tatrou zúčastnili 140. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů Větrný Jeníkov, 130. výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů v Dolní Cerekvi, svěcení nového automobilu v Křelovicích. Naší
techniku a pěnu jsme předvedli i ve Svépravicích na oslavách k výročí založení
tamního sboru a také na „Putimovské lávce“.
1. června jsme spolu s taneční skupinou Chicastar uspořádali zábavné
odpoledne u hasičské zbrojnice u příležitosti Dne dětí. Dne 8. června jsme se již
tradičně podíleli s naší technikou na oslavách Dne dětí na Pístově, který se
pořádá pro děti z dětských domovů Kraje Vysočina. Ani zde nemohla chybět
pěna. S touto dětmi oblíbenou atrakcí jsme o týden později zajeli i do Dušejova.
Dne 20.7.2019 proběhla oslava 135. výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů v Novém Rychnově. K vidění zde byly jak současné vozy a vybavení, tak
i historická hasičská technika. Naši nejmladší členové zacvičili na písničku a
předvedli ukázku zásahu k hořícímu domu. Celé odpoledne zpříjemňovala
účastníkům oslavy kapela Otisk. Pro děti byly připraveny různé atrakce malování na obličej, nafukovací skákací hrady, AquaZorbing a pěna.
V průběhu roku jsme prováděli práce na údržbě techniky a práce na hasičské
zbrojnici.

~ 14 ~

Kolektiv mladých hasičů v Novém Rychnově byl obnoven po několika letech
v září loňského roku. K dnešnímu dni máme registrováno 17 dětí ve věku 5 až
14 let. Trenéři a instruktoři kolektivu jsou Klára Martincová, Eva Vilímková,
Petr Tomandl. S dětmi nám také pomáhá Kristýnka Janočková.
Scházíme se pravidelně každý čtvrtek, v případě potřeby též v úterý. K našim
setkáním využíváme louku u hasičské zbrojnice. Na „hasičáku“ společně
tvoříme, připravujeme se na získání odznaků odbornosti, učíme se vázání uzlů,
topografické značky a vše, co potřebujeme ke hře Plamen a na ostatní soutěže.
Hrajeme i různé hry. V zimních měsících využíváme klubovnu místní hasičské
zbrojnice a prostory tělocvičny základní školy pro sportovní vyžití.
Letos na jaře jsme se zúčastnili okrskové soutěže v Čejkově, v září jsme se
pak zúčastnili podzimního kola hry Plamen v Častrově. Zde děti absolvovaly 3
disciplíny – požární útok s překážkami CTIF, štafetu požárních dvojic a závod
požárnické všestrannosti.
Nacvičili jsme a předvedli malý kulturní program na naší listopadové
Výroční valné hromadě.
V příštím roce bychom rádi pro děti a případně jejich rodiče uspořádali i
výlety – např. do hasičské zbrojnice nebo hasičského muzea, návštěvu
plaveckého bazénu, popřípadě další akce.
Na závěr bych chtěla všem popřát pohodový zbytek adventu, klidné prožití
svátků vánočních, do nového roku 2020 hodně zdraví, štěstí a lásky.
Bc. Klára Martincová DiS.
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Vážení čtenáři Poutníka,
dovolte mi, abych vám přiblížil naši práci od posledního vydání do současné
doby a naše plány na nejbližší měsíce:
Dne 28. 9. proběhl již třetí ročník Václavského opékání brambor. I tentokrát
celá akce proběhla v přátelském duchu, kdy jsme měli možnost sejít se společně
se sousedy a popovídat si. Velkou radost z této akce měly i děti. Celkem se na
této akci sešlo kolem třiceti spoluobčanů. Pevně věřím, že se z této akce stane
tradice a u opékání brambor se budeme scházet i nadále.
Dne 12.10. jsme v místní restauraci U Zmátlů uspořádali tradiční Vinobraní.
Celým večerem, vlastně až do brzkých ranních hodin, nás provázela kapela
Ursus.
Dne 30.11. se rovněž v restauraci U Zmátlů konala výroční valná hromada,
které se zúčastnili nejen zástupci okrsku, ale svou návštěvou nás poctili i
kolegové ze spřátelené obce Sázava u Žďáru nad Sázavou.
Dne 1.12. jsme společně rozsvítili vánoční stromek před budovou bývalé
školy, kde se sešlo celkem dvacet pět lidí, z toho třináct dětí.
Na nejbližší měsíce plánujeme:
Dne 26.12. turnaj ve stolním tenise, který se uskuteční opět v restauraci U
Zmátlů. Při tomto turnaji nejde tolik o výsledky, ale o dobrou náladu, pohyb a
shození nějakého toho kila.
Dne 5.1. pořádáme hasičský ples, tentokrát nás bude celou akcí provázet
skupina Akord. Rád bych vás již nyní touto cestou srdečně pozval na tuto akci.
Dne 2.2. se v naší obci uskuteční masopustní průvod. Již nyní se na tuto akci
těšíme a doufáme, že se sejde spousta masek a užijeme si společně mnoho
zábavy.
Za celý sbor přejeme všem občanům krásné prožití vánočních svátků a do
nového roku mnoho štěstí a zdraví.
za SDH Sázava
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Vážení a milí,
dovolte mi, abych se s vámi podělila o zprávičky z Čejkova.
Dne 29.11. jsme se v 18.00 hodin sešli v kapličce, kde jsme si pod vedením
Hanky Lisové společně zazpívali koledy. Zpěvníky nám připravila Jana
Floriánová a Maruška Sihelníková. Děti zpěv doplnily hrou na hudební nástroje
– triangl a rolničky. Poté se všichni přítomní přesunuli na náves, kde jsme
rozsvítili vánoční strom. U něho zazněly opět vánoční písně – Vánoce,
Rolničky. Všichni zúčastnění byli odměněni zdobenými perníčky.
Dne 5.12. projde obcí Mikuláš, anděl a čerti. Mikuláš bude nadělovat nejen
dětem, ale i dospělým.
Dne 26.12. v 18.00 hodin se opět sejdeme v místní kapličce, kde si za
doprovodu hudebních nástrojů pod vedením Hanky Lisové společně zazpíváme
koledy.
V lednu se v naší obci uskuteční Tříkrálová sbírka. Každou chalupu navštíví
Tři králové a zazpívají. Každý bude mít možnost dobrovolně přispět do
pokladničky.
Na přelom února a března se v naší obci plánuje masopustní průvod.
30. 4. dojde k pravidelnému pálení čarodějnic spojené s fotbalem a dalšími
hrami.
V jarních měsících plánujeme účast na úklidu obce a okolí.
Na závěr bych chtěla všem občanům městyse Nový Rychnov popřát krásné a
pohodové prožití vánočních svátků. Do nového roku hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti.
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S podzimem přišly nejen šedivé dny, ale i naše již skoro zavedené
radovánky. Jednou z nich je
HALLOWEEN.
Chystali jsme se na něj hlavně dýňovou tvorbou – však se materiál letos vydařil.

Hasičárna opět „ožila“ strašidly, pavouky, duchy, slizy, houpajícími se
netopýry, pavučinami všeho druhu, cukrovými hrobečky a jinými odpudivými
pochutinami, což vůbec neodradilo ani děti natož rodiče.
Už z minulých akcí víme, že děti se nebojí - což je dobře. A tak jsme zvolili i
strašidelné obličeje
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a přidali irský oblíbený zvyk – lovení jablíček. V Irsku o halloweenu se loví
jablíčka plavající ve vodě, ale alternativa zavěšených jablek a pokusů se do nich
zakousnout bez pomoci rukou pobavila nejen malé děti.

Listopad se překulil a přiblížil se poslední měsíc roku. S ním i Vánoce.
Štědrodenní odpoledne v Řeženčicích je už tradičně zasvěceno
zpívání u řeženčického betlému.
Přijďte si navodit štědrovečerní pohodu a zahřát se nejen zpěvem.
O. Sekavová
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Obecní knihovnu už několik let spravuje paní Hana Římalová. Pokud se do
knihovny vydáte za účelem obstarání duchovní potravy, setkáte se zde
s příjemnou a milou paní Hanou, která velice profesionálně zajišťuje
bezproblémový chod knihovny, o níž se zároveň moc pěkně stará.
V současné době je v knihovně zaregistrováno sto třicet čtenářů – dospělých i
dětí. Knihu si můžete vypůjčit na dobu, kterou potřebujete na její přečtení, tedy
v podstatě na dobu, která není nijak zásadně omezená.
Výběr v knihovně je na zdejší poměry široký, takže si určitě vyberete. A proč
bychom měli číst? Čtení knih do velké míry především kultivuje osobnost
člověka, rozšiřuje mu slovní zásobu i obzory v různých oblastech.
Výpůjční doba je každé úterý od 16.00 do 18.00 hodin. Tak neváhejte a
určitě sem zavítejte.
Vybíráme z nabídky nových knih:
Pro děti a studující
Jane Austenová: Rozum a cit, Pýcha a předsudek
Emily Bronteová: Na větrné hůrce
Oscar Wilde: Obraz Doriana Graye, Cantervillské strašidlo
Wiliam Shakespeare: Romeo a Julie
Karel Havlíček Borovský: Křest sv. Vladimíra, Král Lávra, Tyrolské elegie,
Epigramy
Romain Rolland: Petr a Lucie
Beletrie pro děti
Andy Shepleerdová: Chlapec, který pěstoval dráčky
Astrid Fossová: Hvězdy ze sněhového království
Lilly Small: Zvířátka z Kouzelného lesa, Štěňátko Štefi
Daniela Krolupperová: Vánoční pohádka
Senzační příběhy čtyřlístku – Velká kniha
Naučná literatura
Bitvy, které změnily svět
Vlastimil Vondruška: Breviář pozitivní anarchie
Hana Kotíková: Hana Mašková
Eliška Hašková Coolidge: Pět amerických prezidentů, česká babička a já
Jaroslav V. Mareš: Největší záhady české historie
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Beletrie pro dospělé
C. J. Tudor: Jáma
Jo Nesbo: Nůž
Alena Damio: Mé anglické sezóny
Tim Weaver: Žena mého života
Elena Ferrante: Tíživá láska
Sofia Lundbergová: Otazník je polovina srdce
Rodica Doehnertová: Hotel Sacher
Anne Jacobsová: Venkovské sídlo
Mgr. Michaela Martínková
Vánoční svoz odpadů
Svoz popelnic bude na konci letošního roku probíhat v nezměněných
termínech. V částech obce Nový Rychnov, Chaloupky, Křemešník, Močáry,
Čejkov, Sázava a Řeženčice vám tedy vyvezou popelnice v pátek 27. 12. 2019 a
v pátek 03. 01. 2019. Je možné, že vývoz proběhne až v odpoledních hodinách
nebo k večeru!
Vánoční provozní hodiny Úřadu městyse pro veřejnost
Úřad městyse Nový Rychnov nebude mít otevřeno pro veřejnost v těchto
dnech: 23. 12. 2019 - 31. 12. 2019.
Jan Malát
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Spaní 6. Třídy ve škole
Hned na začátek školního roku nastal pro žáky „šestky“ večer, na který se
všichni moc těšili od začátku školního roku. Naše spaní ve škole, bylo spojeno s
akčním programem, které mělo za úkol lépe se seznámit a poukázat na
schopnost žáku spolupracovat a pomáhat si. Všechny aktivity zvládli skvěle, a
tak mohla následovat večeře, tzv. „hostina šestky“, která byla nezbytná pro
načerpání nových sil, a kde moli žáci zkusit různé dobroty, které jim maminky
připravily. Večer na nás čekalo hřiště, kde jsme si společně hrály na babu. Ale
večer tím zdaleka neskončil… večerní program byl strašidelný, protože si holky
pro nás připravily stezku odvahy. Poté již byli žáci vyčerpání a potřebovali
načerpat nové síly na druhý den, kde jich čekalo normální vyučování.
Školička bruslení – říjen 2019- březen 2020

HC Lední medvědi nabídnul naší škole možnost výuky základu bruslení pro
všechny žáky zdarma. Rádi jsme tuto možnost využili, a tak každou středu ráno
dojíždějí žáci ze dvou tříd po dobu jednoho měsíce na zimní stadion
v Pelhřimově, kde se dětem věnuje trenér HC Lední medvědi pan Pavel
Martínek. Dětem se bruslení moc líbí, zabruslit si mohou také učitelé s panem
ředitelem Vladimírem Srbem, kteří vykonávají pedagogický dozor.
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Projekt 72 hodin – 11. 10. 2019
Žáci naší školy se sešli v pátek 11. 10. 2019 před školou v plné síle a velkého
odhodlání pracovat. A už to je na pochvalu. Nejprve přesadili školní květiny v
květináčích, které již neměli z čeho žít a tak trochu živořily. U školy vypleli
skalku, zasadili vřesy a okrasné stromečky u vchodu školy a vytvořili podzimní
výzdobu. Ještě vytvořili zahrádku pro školního skřítka, který nás po celé dny ve
škole chrání a někdy dělá i neplechu, ale to mu odpustíme. Jako vždy si všichni
úklidové odpoledne užili a těší se již na příští rok. Dokonce bychom mohli mít
pořadník, jak velký je zájem o projekt 72 hodin. Tak ahoj příští rok. :)
Halloween v 5. třídě
Halloween v 5. třídě probíhal letos formou přípravy halloweenských pokrmů.
Celá třída se s chutí pustila do pečení a zdobení perníčků s motivem duchů,
rakve, čarodějnice a dýně. Dále si páťáci pomocí párků a listového těsta
připravili mumii a na závěr z papriky a okurky halloweenskou zeleninu. Kromě
kuchařské zástěry téměř celá třída přišla stylově oblečená a tak se celý čtvrtek
31. října v 5. třídě prohánělo několik čarodějnic, pirát, dýně a mnoho krvavých
obličejů. Celý den byl velice vydařený a z dvouhodinového pečení odpoledne
nezbyl ani drobeček. Všechno se snědlo.
Exkurze do science centra VIDA v Brně.
31.10. jsme navštívili VIDA centrum v Brně. Exkurze se zúčastnilo celkem
54 žáků ze 2. stupně. Žáci s nadšením vyzkoušeli všechny vystavené interaktivní
exponáty a přestože jsme ve VIDĚ strávili téměř celý den, měli stále co
objevovat. Součástí exkurze byly také labodílny. Šestý a sedmý ročník si zahrál
na mladého detektiva, žáci osmého ročníku obdivovali barevnou chemii a
deváťáci si sáhli na zvuk.
Projektový den v 5. třídě
Dne 7. listopadu nepatřil v 5. třídě k normálním školním dnům, ale netradiční
výuce v podobě tvorby celotřídního projektu na téma: Planety sluneční soustavy.
Téma bylo vybráno z důvodu právě probírané látky v rámci přírodovědy. Od
rána žáci pracovali ve 4 týmech. Každý tým měl za úkol zpracovat papírový
laptop na 2 planety sluneční soustavy. Všechny odpovědi na otázky od paní
učitelky žáci hledali v encyklopediích a knihách o vesmíru. Nic se nemohlo
„vygooglit.“ Jednotlivé týmy se toho zhostily zodpovědně, rozdělily si práci,
aby vše za dopoledne stihly. Závěr projektu patřil prezentacím o jednotlivých
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planetách. Třída projekt vystavila na chodbu k nahlédnutí pro ostatní žáky a
připravila pro ně kvíz.
ČEPS CUP – Florbalový turnaj
V 5. třídě rádi sportujeme, a proto jsme letos neváhali a zúčastnili se
okresního kola florbalové soutěže ČEPS CUP v Pelhřimově. Ve čtvrtek 14. 11.
2019 jeli bojovat o postup do krajského kola chlapci. Dva zápasy se jim podařilo
s přehledem vyhrát, porazili tým z Horní Cerekve a z Rynárce, bohužel 3 zápasy
se prohrály. Chlapci nakonec skončili na pěkném 4. místě. 18. 11. 2019 vyrazily
do Pelhřimova dívky, ty také 2 zápasy vyhrály, a to nad ZŠ Komenského a ZŠ
Hradskou. Dvěma týmům děvčata nestačila. Přesto vybojovala nádherné 3.
místo. Sportu zdar a už nyní se všichni páťáci těší na další sportovní utkání.
1. třída – výlet do knihovny
15.11.2019 jsme vyjeli na náš první společný výlet do Pelhřimova. V
dětském oddělení městské knihovny na nás čekala paní knihovnice s knihou
Štaflík a Špagetka. Zaposlouchali jsme se do příběhu, jak si Štaflík, Špagetka a
ostatní zvířátka chtěla upéct houbový dort. My jsme jim pomáhali houby třídit
na jedlé a jedovaté. Pak jsme si zacvičili s neodbytnou vránou, vybarvili obrázky
a pospíchali do hudebního oddělení.
Ještě před vstupem nás trochu zarazily strašidelné zvuky. Potom se otevřely
dveře a v nich stál středověký rytíř s opravdovým mečem. Když si sundal přilbu,
oddechli jsme si – byl to nový pan knihovník. Pozval nás dál a pomocí
obrázkové prezentace nám vysvětlil, jaký je rozdíl mezi hradem a zámkem, jací
duchové nebo jaká strašidla zde přebývají. Po napínavém povídání jsme se
vyfotili jako bílé paní nebo bezhlaví rytíři.
Spaní ve škole – 5. třída
Na spaní ve škole se celá 5. třída těšila již 14 dní před vypuknutím akce. Noc
ze 6. prosince patřila trávení času ve škole jinak než v lavicích. Žáci si museli
připravit večeři v podobě pečení domácí pizzy, po naplnění bříšek se šlo na
tvořivou dílničku, kde se vyráběli vánoční věnečky pro maminky a dárečky k
Vánocům. Mezitím se pro děti připravila stezka odvahy po zhasnuté škole.
Všichni páťáci, ač někdo se strachem, stezku úspěšně absolvovali a všem se
podařilo najít lísteček se svým jménem a tajným písmenem. Z písmen žáci
složili slovo „stromeček“ a později náš třídní vánoční stromeček i našli. Po
stezce následovala noční schovávaná pouze s baterkami. Všichni jsme se u toho

~ 24 ~

náramně pobavili. Závěr večera patřil filmu, čištění zubů a šlo se spát. Ráno na
žáky čekal velký úklid, bohatý snídaňový piknik, ranní rozcvička a hurá domů.
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Již od září jsme s dětmi do našich činností zapojili aktivity z projektu
„Chceme zdravě jíst a pít.“
Cílem projektu je seznámit děti se zásadami zdravého stravování, stolování,
apod. Projekt obsahuje výtvarné, pracovní, pohybové a další zábavné činnosti a
pokusy. Prostřednictvím těchto činností se děti dozví, jak je důležitý pohyb,
správná strava a že i vánoční cukroví lze upéci zdravější.
V září a říjnu jsme s dětmi poznávali ovoce a zeleninu. Připravovali jsme si
ovocné a zeleninové saláty. Děti byly seznámeny s exotickými druhy ovoce.
Také sestavovaly rozstříhanou výživovou pyramidu s rozhovory, čeho bychom
měli jíst nejvíce.
V listopadu jsme se zaměřili na zdravé potraviny. Děti si samy vytvořily svůj
chléb, který si obložily zdravými potravinami. Další aktivity nás čekají.
Ve dnech 2. a 3. prosince bylo rozsvícení vánočních stromů v Novém
Rychnově a Rohozné.
Pilně nacvičujeme vánoční básničky a koledy. Děti ze třídy Sluníček kreslí a
malují vánoční pohlednice.
Kombinujeme různé druhy technik, při některých vznikají zajímavé struktury,
například malování přes pytlovinu, kterou zkusíme s dětmi v prosinci.
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Kulturní akce
Výchovný pořad: „ Hudební výlety“
Do mateřské školy jsme pozvali profesionálního varhaníka Martina Kubáta,
který netradiční formou ukázal dětem, jak se dá vnímat hudba, ne jenom
poslechem, ale i hmatem. Učil děti vcítit se do hudby i příběhem a mluveným
slovem. Hudba nás obohacuje a bez hudby by bylo vše smutné. Ukázal dětem,
že je hudba bude provádět celým životem. Příklad: Představte si svatbu bez
hudby…
Z projektu „Staročeské vánoce u nás“, zařadíme zvyk
Štěstíčka
Na malé papírky se napíší zpravidla jednoslovná hesla, přání (štěstí, zdraví,
hodného kamaráda, půjčit kamarádovi hračku atd.) a ty se vloží do nádobky.
Převládají samozřejmě pozitivní hesla, negativním se vyhneme. Použité heslo se
vrací do nádobky zpět, aby si další děti mohly vytáhnout své přání z plné škály
štěstíček.
12.12. – pozveme rodiče na „ tvořivé odpoledne“, kdy se rodiče na chvíli
zastaví a prožijí se svými dětmi střípky přicházejících Vánoc / při poslechu
koled a vánočních básní budeme vytvářet ozdoby, řetězy, připomeneme si
tradice s vůní cukroví a vánočního čaje.
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Den před příchodem adventu jsme uzavřeli druhý rok Tvořivých dílniček pro
děti, rodiče a prarodiče z Nového Rychnova a blízkého i vzdálenějšího okolí.
Nejdříve jsme v půlce října vyráběli podzimní dekorace. Jako v loňském
roce, tak i letos byl největší zájem o vyzdobení dýní vřesem, živými květy i
sušinou, mašlemi a krajkou a vznikaly tak nádherné pestrobarevné kytice. Dále
jste si mohli z dýní vyrobit krásný svícen zdobený břečťanem nebo buxusem,
šípky, žaludy, kaštany a podobně. Dýně jsme i malovali různými motivy i
typickými veselými obličeji. Anebo jste si vytvořili do truhlíku figurku
zahradníka v slamáku i s hráběmi.
A taky něco halloweenského. Pavouci z vlny, strašidýlka vyrobená z ruliček od
toaletního papíru, ježci u domečků ze dřevěných špachtlí, dýně z vlny.
Poslední sobota v listopadu patřila Adventnímu a vánočnímu tvoření. Opět
jsme vše připravily v obecní restauraci, kde pro tuto činnost máme skvělé
zázemí manželů Karpíškových. Napekly jsme nějaké to vánoční cukroví,
abychom si navodily atmosféru adventu. Přestože souběžně v Rohozné probíhal
Mikulášský průvod, byly jsme mile překvapeny velkou návštěvou dílen. A děti
si opět zdobily perníčky napečené Jitkou Hernovou a Vendulou Wienerovou a
tvořily tak milé dárečky pro své blízké. Petra Nováková připravila výrobu
jednoduchých ozdob ze zbytků vlny a dřevěných kroužků, papíru, sněhuláků z
plastových lžiček, sobů z dřívek od nanuků. Blanka Bartáková s dětmi zdobila
věnce na dveře i na stůl. Použili různé přírodniny, ale i ozdoby z plsti, kouličky.
Dorka Bartáková ukázala dětem jak si vytvořit obrázek pomocí voskovek a
žehličky (technika enkaustika). Lenka Marešová připravila dětem různé druhy
těstovin, z kterých děti pomocí tavné pistole vyráběly andílky, ozdoby na
stromek, ale i větší díla. Na papírový kužel nalepovaly těstovinové mašličky,
které se pak nastříkaly zlatě nebo stříbrně a vznikl tak krásný vánoční stromek.
Dále si z velkých borových šišek pomocí filcových odstřižků vyrobily krásné
sovy, posadily je na dřevěný špalík a dozdobily větvičkami. A velký zájem
sklidily andílci z provázkem omotaného kužele.
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Máme radost, že tvořivé dílny našly svoje pravidelné návštěvníky, kteří se
těší na další. Že se u jedné činnosti sejde vnučka, maminka, babička, děda a
tráví čas spolu nad nějakým svým výtvorem. Není to jen o několika sobotních
odpoledních za rok. Příprava zabere spoustu času a chtěla bych touto cestou
poděkovat kolegyním ze Šikulek za dobrý a tvořivý tým. Prostě to musí bavit.
Chci poděkovat i městysi za příspěvek na nákup materiálů a přispěvatelům na
každých dílnách. Bez toho bychom vám nemohly vytvořit tematicky celkem
širokou paletu nápadů.

A ještě co nás čeká v příštím roce 2020:
7.2.
tvořivé dílny speciál
29.2. masopustní karneval pro děti
28.3. jarní tvořivé dílny
26.6. hurááá prázdniny, tvoření venku
24.10. podzimní dílny
28.11. vánoční dílny
Krásný adventní a vánoční čas,
přeje za Šikulky Ing. Lenka Marešová
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Pro Ty, co ještě netuší, jak funguje a co náš „Klub dříve narozených“ podniká,
dovolím si malou rekapitulaci a nástin našich plánů.
Postavením Betléma, vánočním posezením a návštěvou Vánočních trhů
v Jihlavě ukončíme třetí rok našeho „setkávání se“. Ještě v listopadu jsme
ochutnali a vychutnali „čokoládové pohlazení“ ve výrobně čokolády KAMILA
ve Vyskytné nad Jihlavou. Báječné.
Tady je na místě, abych já osobně poděkovala několika dalším
rychnovským spoluobčanům, kteří se podíleli na zhotovení našeho Betléma.
Paní Šťáskové za pomoc při tvorbě postav. Pani Zdeně Bláhové, která nám pro
betlémské postavy zhotovila slušivé oblečení. Díky patří panu Romanu Popkovi
za zajištění veškerého materiálna pro stavbu Betléma. Velké díky patří i mému
zeťovi, panu Petru Martincovi, který Betlém postavil. Děkuji pak i Lukáši a
Kačce Nečadovým za pomoc při dostavbě a dohotovení Betléma a dále paní
Janě Vandákové a Draze Nečadové za servis v podobě malého občerstvení
v průběhu stavby, dokončování a „doladění“. Jim všem patří velké díky, protože
bez každého z nich by Betlém vlastně nebyl.
Co nás čeká v roce následujícím? I když žádná z nás nejsme „duše
hříšné“, navštívíme Peklo a trochu si popovídáme a pobavíme se při čertovinách
s jeho obyvateli. Nejen peklo se nám otevře, ale po 104 schodech vystoupáme
blíže k „nebesům“ na rozhlednu Orlík u Humpolce, rozhlédneme se a
pokocháme krásami Vysočiny. Možná dohlédneme až k Blaníku, a i když asi
rytíře nespatříme, můžeme ale vidět spousty jiného. Podle nálady, a hlavně naší
kondičky, navštívíme opět jihlavské ZOO, vyšlápneme na Křemešník a
naplánujeme další odpolední výlet na některou z okolních památek. Mimo to,
hlavně si pravidelně, alespoň jednou za měsíc dáme „kávu či čaj o páté“, trochu
poklábosíme, posedíme v dobré společnosti a určitě nám bude dobře.
Závěrem bych chtěla všem čtenářům Poutníka a ostatním lidem dobré vůle
popřát pohodový advent, svátky vánoční a báječný rok 2020.
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Vážení a milí čtenáři Poutníka,
dovolte mi, abych vám přiblížila práci Sboru pro občanské záležitosti
Městyse Nový Rychnov. Sbor se od letošního roku pravidelně schází v tomto
složení:
Jaroslava Šoulová – předsedkyně
Julie Zemanová, Magdalena Pechová, Markéta Kotrčová, Jaroslava Vlčková, Iva
Reichová – členky.
Úkolem sboru je pořádat a podílet se na různých veřejných akcích. Dále má
v náplni práce vítaní občánků, blahopřání jubilantům, kteří dosáhli věku
sedmdesáti let. Na jaře již několik let pořádáme Setkání seniorů a
Novorychnovské stezky. Před prázdninami se loučíme s dětmi z mateřské a
základní školy. Ke konci roku pravidelně pořádáme Příjezd svatého Martina a
Rozsvěcení vánočního stromku.
V průběhu letošního roku nám bylo ctí navštívit celkem 32 jubilantů,
přičemž nejstaršímu občanovi bylo úctyhodných 98 let.
V posledním čtvrtletí tohoto roku oslavili svá životní jubilea následující
spoluobčané:
70 let - pan Lubomír Bláha z Nového Rychnova
75 let - paní Jaroslava Vlasáková z Nového Rychnova
85 let – paní Dagmar Chadimová ze Sázavy
Výše jmenovaným ještě jednou přejeme vše dobré, pevné zdraví a spoustu
radosti ze života.
Dne 11.11. proběhl již tradiční lampionový průvod spojený s přivítáním
svatého Martina. Sraz byl jako obvykle u kostela a celý průvod se poté vydal
uličkami městyse. Po návratu zpět ke kostelu byli všichni obdarováni zlatým
grošem pro štěstí, mohli ochutnat cukroví, škvarky a chléb se sádlem. Děkujeme
panu Romanu Popkovi a jeho koni Hakovi, rodině Karpíškových, kteří připravili
pro všechny přítomné občerstvení, a hlavně také všem účastníkům průvodu.
Chtěla bych využít této příležitosti a vysvětlit pravidla při vítání nových
občánků:
- městys může přivítat nové občánky pouze se souhlasem rodičů
- dítě je u nás přihlášeno k trvalému pobytu
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Dne 2.12. po tradičním svátečním vystoupení dětí ze základní a mateřské
školy jsme si rozsvítili vánoční strom. Mohli jsme si zakoupit adventní výzdobu
a drobné vánoční dárečky u stánků mateřské školy a spolku Šikulky. Nechyběla
pěkná písnička v podání kapely Otisk, ani svařené víno a jiné teplé nápoje od
Karpíšků. Děkujeme paní Uhlířové, Šťáskové a Bláhové, které se postaraly o
přírůstky do Betléma. Poděkování patří i panu faráři za krásné požehnání.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří nám v průběhu celého roku
pomáhali s pořádáním akcí. Přejeme všem pokojné vánoční svátky a vše dobré
do nového roku.
Za SPOZ
Jaroslava Šoulová
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Nový Rychnov „A“ – I.A třída skupina A
Kolo
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.

Datum
10.8.
17.8.
25.8.
31.8.
8.9.
14.9.
21.9.
29.9.
6.10.
12.10.
19.10.
27.10.
2.11.

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

Domácí
Mírovka
Nový Rychnov A
Nový Rychnov A
Humpolec B
Nový Rychnov A
Rozsochatec
Nový Rychnov A
Štoky
Nový Rychnov A
Kostelec
Nový Rychnov A
Třešť
Nový Rychnov A

Hosté
Nový Rychnov A
Černíč
Telč
Nový Rychnov A
Leština
Nový Rychnov A
Světlá nad Sázavou
Nový Rychnov A
Kamenice n. L.
Nový Rychnov A
Košetice
Nový Rychnov A
Havlíčkův Brod B

TABULKA
Pořadí

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre Body

1.

Kamenice n. L.

13

11

1

1

43:21

34

2.

Světlá nad Sázavou

13

8

2

3

26:18

26

3.

Mírovka

13

8

2

3

34:19

26

4.

Telč

13

6

3

4

26:16

21

5.

Třešť

13

6

1

6

32:27

19

6.

Rozsochatec

13

6

1

6

32:26

19

7.

Košetice

13

5

4

4

22:18

19

8.

Havlíčkův Brod B

13

5

3

5

20:23

18

9.

Štoky

13

5

2

6

28:33

17

10.

Humpolec B

13

5

1

7

24:33

16
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Výsledek
6:2
2:3
3:1
6:2
1:2
4:4
1:1
6:0
3:6
1:5
1:2
3:0
2:2

11.

Kostelec

13

5

1

7

22:30

16

12.

Leština

13

4

2

7

21:31

14

13.

Nový Rychnov

13

2

3

8

26:43

9

14.

Černíč

13

2

0

11

16:34

6

Nový Rychnov „B“ – okresní přebor II. třída
Kolo
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.

Datum
11.8.
16.8.
23.8.
1.9.
7.9.
15.9.
22.9.
28.9.
5.10.
13.10.
20.10.
26.10.
3.11.

Čas
15:00
17:00
18:00
15:00
13:30
15:00
15:00
15:30
15:00
15:00
14:30
14:30
14:00

Domácí
Nový Rychnov B
SK Obrataň
SOKOL Plačkov A
Nový Rychnov B
Dálnice Speřice B
Nový Rychnov B
START Lukavec A
Nový Rychnov B
Kamenice B
Nový Rychnov B
SK Horní Cerekev
Nový Rychnov B
T. Červená Řečice A

Hosté
FC Žirovnice B
Nový Rychnov B
Nový Rychnov B
Sokol Černovice A
Nový Rychnov B
Slavoj Pacov B
Nový Rychnov B
FC Maraton PE
Nový Rychnov B
FC Ústrašín
Nový Rychnov B
SK Jiřice A
Nový Rychnov B

TABULKA
Pořadí

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre Body

1.

FC Maraton PE

13

11

2

0

66:22

35

2.

Dálnice Speřice B

13

9

0

4

46:29

27

3.

T. Červená Řečice A

13

8

1

4

42:33

25

4.

Kamenice B

13

7

2

4

41:24

23

5.

SK Horní Cerekev

13

7

1

5

45:32

22

6.

START Lukavec A

13

7

1

5

31:23

22

7.

Sokol Černovice A

13

5

5

3

43:25

20

8.

FC Ústrašín

13

6

1

6

34:29

19

9.

SK Jiřice A

13

5

2

6

41:41

17

10.

Nový Rychnov B

13

5

1

7

32:45

16
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Výsledek
6:4
2:4
2:5
1:6
4:0
0:2
1:0
1:5
1:1
5:2
9:2
5:3
4:2

11.

Slavoj Pacov B

13

4

2

7

24:36

14

12.

FC Žirovnice B

13

4

1

8

30:47

13

13.

SK Obrataň

13

3

1

9

25:49

10

14.

SOKOL PLAČKOV A

13

0

0

13

10:75

0

Nový Rychnov / Vyskytná – okresní přebor - mladší přípravka sk. B
Kolo Datum
Čas
1.
31.8. 10:00
2.
7.9.
10:00
3.
18.9. 10:00
4.
21.9. 10:00
5.
28.9. 13:00
6.
5.10. 10:00
7.
12.10. 10:00
8.
19.10. 10:00
9.
27.10. 10:00

Domácí
Sokol Želiv
Nový Rychnov / Vyskytná
Sokol Košetice
Nový Rychnov / Vyskytná
Sokol Hořepník
Nový Rychnov / Vyskytná
Sokol Želiv
Nový Rychnov / Vyskytná
Sokol Košetice

Hosté
Nový Rychnov / Vyskytná
Sokol Hořepník
Nový Rychnov / Vyskytná
Sokol Želiv
Nový Rychnov / Vyskytná
Sokol Košetice
Nový Rychnov / Vyskytná
Sokol Hořepník
Nový Rychnov / Vyskytná

Pořadí

Družstvo

Záp.

+

0

-

1.

Nový Rychnov/Vyskytná

7

7

0

0

53:9

21

2.

Sokol Košetice

7

5

1

1

34:20

16

3.

SOKOL Hořepník

9

1

2

6

21:43

5

4.

Sokol Želiv

9

1

1

7

15:51

4

Výsledek
0:12
6:2
2:6
7:2
0:9
přeloženo
1:7
6:2
přeloženo

Skóre Body

Nový Rychnov / Vyskytná – okresní přebor starší přípravka sk. B

Kolo
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
10.

Datum
8.10.
6.9.
14.9.
27.9.
4.10.
11.10.
18.10.
3.11.

Čas
17:00
17:00
10:00
17:00
17:00
16:00
17:00
14:00

Domácí
Sokol Senožaty
Nový Rychnov / Vyskytná
A.F.C. Humpolec B
Nový Rychnov / Vyskytná
Nový Rychnov / Vyskytná
Tatran Červená Řečice
Nový Rychnov / Vyskytná
Střepina Žirov
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Hosté
Nový Rychnov / Vyskytná
Tatran Červená Řečice
Nový Rychnov / Vyskytná
Střepina Žirov
Sokol Senožaty
Nový Rychnov / Vyskytná
A.F.C. Humpolec B
Nový Rychnov / Vyskytná

Výsledek
přeloženo
3:10
12:2
6:3
5:4
9:1
2:5
přeloženo

TABULKA
Pořadí

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre Body

1.

Tatran Červená Řečice

6

6

0

0

59:12

18

2.

A.F.C. HUMPOLEC B

6

5

0

1

60:14

15

3.

Nový Rychnov/Vyskytná

6

2

0

4

19:43

6

4.

Sokol Senožaty

7

1

0

6

10:38

3

5.

Střepina Žirov

5

1

0

4

6:47

3

Oddíl stolního tenisu
Nový Rychnov „A“ – okresní přebor II
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Datum
2.10.
9.10.
21.10.
23.10.
2.11.
6.11.
17.11.
20.11.
28.11.
4.12.
15.12.
12.1.
19.1.
22.1.
2.2.
5.2.
16.2.
19.2.
29.2.
4.3.
13.3.
18.3.

Čas
18:30
18:30
18:00
18:30
18:00
18:30
17:00
18:30
18:00
18:30
10:00
17:00
18:00
18:30
10:00
18:30
17:00
18:30
17:00
18:30
18:30
18:30

Domácí
Nový Rychnov A
Nový Rychnov A
TJ Spartak Pelhřimov D
Nový Rychnov A
TJ Chmelná C
Nový Rychnov A
TJ Jiskra Humpolec G
Nový Rychnov A
SK Tenis Polesí B
Nový Rychnov A
TJ Slavoj Pacov C
TJ Jiskra Humpolec H
SKST Putimov A
Nový Rychnov A
SK Jiřice A
Nový Rychnov A
TJ Jiskra Humpolec F
Nový Rychnov A
SK Kamenice nad Lipou C
Nový Rychnov A
TJ Sokol Těmice
Nový Rychnov A
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Hosté
TJ Jiskra Humpolec H
SKST Putimov A
Nový Rychnov A
SK Jiřice A
Nový Rychnov A
TJ Jiskra Humpolec F
Nový Rychnov A
SK Kamenice nad Lipou C
Nový Rychnov A
TJ Sokol Těmice
Nový Rychnov A
Nový Rychnov A
Nový Rychnov A
TJ Spartak Pelhřimov D
Nový Rychnov A
TJ Chmelná C
Nový Rychnov A
TJ Jiskra Humpolec G
Nový Rychnov A
SK Tenis Polesí B
Nový Rychnov A
TJ Slavoj Pacov C

Výsledek
10:8
14:4
8:10
12:6
13:5
9:9
9:9
15:3
7:11

TABULKA
Pořadí

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre Body

1.

TJ Sokol Těmice

9

7

1

1

106:56

31

2.

TJ Jiskra Humpolec G

9

7

1

1

97:65

31

3.

TJ START Nový Rychnov A

9

6

2

1

95:67

29

4.

TJ Jiskra Humpolec F

9

5

1

3

89:73

25

5.

TJ Chmelná C

9

5

1

3

76:86

25

6.

TJ Slavoj Pacov C

9

3

2

4

77:85

20

7.

SK Kamenice nad Lipou C

9

3

1

5

75:87

19

8.

SK Jiřice A

9

3

1

5

72:90

19

9.

TJ Spartak Pelhřimov D

9

3

0

6

71:91

18

10.

TJ Jiskra Humpolec H

9

3

0

6

81:81

18

11.

SK Tenis Polesí B

9

2

2

5

77:85

17

12.

SKST Putimov A

9

0

2

7

56:106

11

Nový Rychnov „B“ – okresní přebor III sk. A
Kol
o
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Datum

Čas

Domácí

12.10.
20.10.
26.10.
4.11.
9.11.
15.11.
23.11.
1.12.
10.1.
18.1.
26.1.
1.2.
9.2.
15.2.
8.12.
14.12.

18:30
18:00
18:30
18:00
18:30
18:00
18:30
14:00
18:00
18:30
14:00
18:30
10:00
18:30
14:00
18:30

Nový Rychnov B
SK Olešná B
Nový Rychnov B
TJ Spartak Pelhřimov E
Nový Rychnov B
TJ Spartak Pelhřimov F
Nový Rychnov B
TJ Slavoj Pacov D
SKST Putimov B
Nový Rychnov B
SK Jiřice B
Nový Rychnov B
TJ Pelhřimov–Osvobození A
Nový Rychnov B
TJ Jiskra Humpolec I
Nový Rychnov B
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Hosté
SKST Putimov B
Nový Rychnov B
SK Jiřice B
Nový Rychnov B
TJ Pelhřimov–Osvobození A
Nový Rychnov B
TJ Jiskra Humpolec I
Nový Rychnov B
Nový Rychnov B
SK Olešná B
Nový Rychnov B
TJ Spartak Pelhřimov E
Nový Rychnov B
TJ Spartak Pelhřimov F
Nový Rychnov B
TJ Slavoj Pacov D

Výsledek
12:6
13:5
13:5
17:1
11:7
4:14
8:10
11:7

TABULKA
Pořadí

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre Body

1.

TJ Spartak Pelhřimov E

8

8

0

0

117:27

32

2.

SK Olešná B

8

7

0

1

105:39

29

3.

TJ Slavoj Pacov D

8

6

0

2

84:60

26

4.

TJ Jiskra Humpolec I

8

5

0

3

77:67

23

5.

TJ START Nový Rychnov B

8

4

0

4

71:73

20

6.

SK Jiřice B

8

2

0

6

53:91

14

7.

SKST Putimov B

8

2

0

6

55:89

14

8.

TJ Pelhřimov-Osvobození A

8

1

1

6

49:95

12

9.

TJ Spartak Pelhřimov F

8

0

1

7

37:107

9
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KULTURNÍ KALENDÁŘ MĚSTYSE NOVÝ RYCHNOV
NA ROK 2020
Datum konání

Název

Místo konání

Pořadatel/kontakt

LEDEN 2020
18. 01. 2020

Zimní futsalový turnaj muži

18. 01. 2020

Disco ples

25. 01. 2020

Hasičský ples Sázava

sportovní hala
TJ Start Nový Rychnov,
Nový Rychnov
z. s.
Obecní restaurace TJ Start Nový Rychnov,
Nový Rychnov
z. s.
místní pohostinství
SDH Sázava
"U Zmátlů"

ÚNOR 2020
01. 02. 2020

Hasičský ples Nový
Rychnov

07. 02. 2020

Hasičský ples Řeženčice

07. 02. 2020
13,00-16,00
22. 02. 2020 od
14,00 hodin
29. 02. 2020 od
15,00 hodin

Tvořivé dílny SPECIÁL

29. 02. 2020

Večerní masopustní disko

Masopustní průvod
Řeženčice
Dětský karneval Nový
Rychnov

Obecní restaurace
Nový Rychnov
hasičská zbrojnice
Řeženčice
Obecní restaurace
Nový Rychnov

SDH Nový Rychnov
SDH Řeženčice
Šikulky Nový Rychnov

Řeženčice

SDH Řeženčice

Obecní restaurace
Nový Rychnov
Obecní restaurace
Nový Rychnov

David Karpíšek +
Šikulky Nový Rychnov
David Karpíšek

BŘEZEN 2020
14. 03. 2020
nebo (21. 03.
2020)
28. 03. 2020
13,00-16,00

Setkání seniorů v Novém
Rychnově

Obecní restaurace
Nový rychnov

SPOZ + Městys Nový
Rychnov

Jarní tvořivé dílny

Obecní restaurace
Nový rychnov

Šikulky Nový Rychnov

DUBEN 2020
04. 04. 2020

Úklid všech obcí a cest

30. 04. 2020

Čarodějnice

Nový Rychnov a
okolí

Městys Nový Rychnov +
Šikulky + SDH

Za uvedené údaje zodpovídá kulturní koordinátor: Ing. Lenka Marešová
Změny termínů konání vyhrazeny. Plakáty a pozvánky na jednotlivé kulturní společenské akce s
podrobnostmi jejich konání jsou zveřejňovány na plakátovacích plochách.
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