Na úvodní straně: 17. března 2022—Kostel v Novém Rychnově za rozbřesku na počátku jara.

Když je mi těžko
usedám
s tužkou i papírem
k oknu
v kuchyňské lince
Vede do světa
Ukazuje slunce
nad mojí Vysočinou
Někdy i duhu ukáže mi
Po ní pak utíkám
do světa snů a fantazie
znovu věřím dětským hrám
v nichž spravedlnost vítězí
jak v babiččiných pohádkách
(úryvek ze sbírky básní Svatavy Šlajchrtové)
Vážení a milí čtenáři Poutníka,
dlouho jsem přemýšlela o tom, jak uvést jarní číslo v této složité době, v níž se nacházíme. Velké potěšení nám všem určitě působí probouzení se přírody po zdánlivě nekonečné zimě, které jako by v těchto časech bylo nepatrným a klíčícím příslibem naděje,
kdy uondáni nekonečným covidem a zasaženi nejistotami plynoucími z války, si uvědomujeme svoji křehkost a nejistotu lidského bytí… Tohle všechno kolem ve mně navozuje touhu po jakési rekapitulaci hezkých vzpomínek, které jsou neobyčejně uklidňující a
naplňující pocitem, že všechno je prostě jenom tak, jak má být…
Vzpomínám tedy na úplně prvního, tenkrát Rychnovského poutníka, kterého jsme vydali na jaře roku 1999 a který od té doby vycházel a vychází čtyřikrát ročně až do dnešního dne. Možná jste nevěděli, že celý první časopis a všechna následující vydání dlouhou dobu přepisovala paní Jaruška Dvořáková – za to jí ještě dodatečně patří můj velký
dík. Vzpomínám také na setkávání s místními osobnostmi, namátkou třeba setkávání a
rozhovory s bývalým kronikářem panem Robertem Svobodou, s následující kronikářkou
Mgr. Jaroslavou Valentovou a jejím manželem Přemyslem Valentou, nebo s rodákem panem Václavem Roubalem, s panem Václavem Floriánem z Čejkova, s paní Martou Nenadálovou a Mgr. Jiřím Chadimem ze Sázavy a mnoha dalšími velmi zajímavými lidmi.
Nemohu ovšem pominout osudové setkání s Mgr. Růženou Matějů, jejíž nesmrtelné památce jsem věnovala vzpomínku v tomto vydání Poutníka.
Vzpomínám na těžké období let 2002 a 2003, kdy probíhala krize v českém školství
v souvislosti s nedostatkem dětí a rozhodovalo se, která ze tří základních škol – Nový
Rychnov, Vyskytná, Dušejov bude muset zrušit druhý stupeň. Tenkrát jsme s Růženkou
Matějů zcela inkognito vyrazily na schůzi do Vyskytné, kde jednání probíhala a nabízely
jsme rodičům přestup do Rychnova. Ještě teď nechápu, že jsme to přežily, byla to docela
mela. Pak jsme také s Růženkou a tehdejším starostou Petrem Měkutou vyjížděli na jednání s rodiči do Rohozné, protože Rohozná dávala svoje děti do své spádové

školy v Batelově, a my jsme bojovali za to, aby postupně všichni přestoupili k nám, do
Rychnova, což se nakonec povedlo. S následujícím starostou Pavlem Martínkem se
v těchto jednáních dál úspěšně pokračovalo a Růženka s Pavlem dokonce vymýšleli
možnosti další spolupráce s Rohoznou (a tím samozřejmě upevnění dobrých vztahů mezi oběma obcemi), např. to, aby děti kromě tradičního rozsvěcování stromečku
v Rychnově jezdili také rozsvěcovat stromeček do Rohozné. Pak se k nim připojila také
ještě dnes již bývalá ředitelka MŠ Miluška Roubalová, která s Pavlem přišla na myšlenku vánočních trhů během rozsvěcování stromečku, a která byla hned realizována nejenom v Rychnově, ale také v Rohozné, kde se z ní stala v současné době skoro mega akce. Velkou radostí pak pro nás bylo, že druhý stupeň základní školy se nakonec po nekonečných jednáních a dlouho trvajících nejistotách zrušil ve Vyskytné, protože my jsme si
ten náš prostě vybojovali…
Další krásnou vzpomínkou pro mě bylo založení cvičení pro dívky a ženy, k jejímuž
zrealizování jsem se odhodlala v roce 2007. Absolvovala jsem nejenom za tímto účelem
mnoho speciálních kurzů pro dospělé i děti, ale i dlouhá léta před tím jsem se věnovala
cvičení aerobiku a posilovacím technikám cvičení s vlastním tělem. Početnou skupinu
žen a dívek jsme pojmenovali CHICASTAR, mělo to být něco jako ,,hvězdná děvčata,“
s tímto nápadem tenkrát přišla Petra Komárková a nám se to moc líbilo. Celé cvičení narostlo do velkých rozměrů. Kdesi v historii Rychnova (ke které mám celkově láskyplný
vztah) jsem ,,vyštrachala“ babský bál a další různé tradice a zvyky dívek a rychnovských žen z minula, které s ním souvisely. A tak vzniknul současný ,,babský ples,“ na
který jsme tradičně každým rokem nacvičovaly nové taneční vystoupení. Všechny plesy
nám tehdy slavnostně moderovala Růženka Matějů, která už jenom svojí přítomností a
vysoce elegantní noblesou posunula celou tuto akci kamsi do vyšších sfér. Ve spolupráci
s hasičským sborem vzniklo také pořádání pálení čarodějnic, pořádání dětského dne,
dětského karnevalu a další mnohé aktivity, na nichž jsme se podílely..
Protože si myslím, že historie je jednou z nejdůležitějších součástí přítomnosti – hledáme v ní poučení, odpovědi na otázky i svoji vlastní podstatu a smysl veškerého lidského žití – moc ráda bych se k ní v následujících číslech Poutníka vrátila. Nejenom
proto, že jsem již o něco starší než v době začátků Poutníka, ale také proto, že stále se
stejnou úctou vzhlížím k moudrosti stáří a k tichým výpovědím starých předmětů nebo
objektů kolem nás a stále tak trochu pohrdám současným povrchním kultem mládí úplně
stejně, jako kdysi. Ale také proto, že vždycky jsem si hluboce vážila a vážím osobností,
které mě mohou obohatit a posunout dál a že nade všechno si cením a vždycky budu cenit čestnost, poctivost, pravdomluvnost, láskyplnost, pokoru a schopnost empatie, tedy
vlastností, které se ve své práci snažím a vždy budu snažit předat svým žákům už jen
proto, aby byl náš svět lepší..
Z celého srdce vám všem přeji krásné a harmonické jarní dny,
s láskou

Vážení spoluobčané,
čas plyne jako voda, máme za sebou první tři měsíce nového roku a další vydání Poutníka. Na konci loňského roku v nás svitla naděje na lepší zítřky. Těšili jsme se na rozvolnění opatření proti covidu, spojené s odložením roušek, pořádání společenských akcí a
návratu k normálnímu životu. Tehdy nikdo z nás netušil, že může přijít něco, co většina
z nás nikdy nezažila a co známe pouze z filmů, knih, vyprávění starších spoluobčanů
nebo ze školy z dějepisu. A tím je válka. Válka, která, dalo by se říci, probíhá daleko od
našeho domova, ale která se v mnoha ohledech dotkla i nás osobně. Došlo ke skokovému zdražení téměř veškerých surovin, což se projevilo v přehodnocení rozpočtu v jednotlivých domácnostech. O to větší cenu má obrovská vlna solidarity k ukrajinským občanům, která proběhla i napříč naším městysem. Všem občanům a spolkům patří velké
uznání a poděkování.
Pochopitelně došlo i k přehodnocení rozpočtu městyse. S obavami sledujeme stoupající růst cen, jelikož některé akce máme již rozdělané, jiné jsou již tak daleko, že by byla škoda je odložit, nebo jsou to akce, které nám nařizují nadřízené orgány. I přesto, že
ceny materiálů neustále rostou a narážíme na nové a nové překážky, snažíme se na těchto akcích intenzivně pracovat. Týká se to především větších akcí jakou je rekonstrukce
vody v Řeženčicích, měření odtokových vod ze zemního filtru v Sázavě a zhotovení základního technického vybavení stavebních parcel.
Na posledním zastupitelstvu byla odhlasována veřejná zakázka týkající se pořízení
nové komunální techniky. Konkrétně se jedná o koupi nového traktoru včetně příslušenství. Tímto krokem bychom chtěli zefektivnit práci čety, a to hlavně v zimním období.
Na pořízení nového traktoru byla z rozpočtu městyse vyčleněna částka 1.500.000,- Kč.
Probíhá i výběrové řízení na dodavatele nových herních prvků do mateřské školy, kdy
instalace těchto prvků proběhne o letních prázdninách a z rozpočtu městyse byla uvolněna částka v celkové výši 850.000,- Kč.
Jaro už nám několik dní klepe na dveře, a proto jsme zahájili i pravidelné předjarní
práce. Stříhají se stromy, prořezávají cesty, zametají chodníky a silnice, svážejí hromádky, natírají lavičky a opravují ty nejhorší úseky cest po těžbě dřeva. Z důvodu opravy lesních cest jsme navozili veškerý použitelný materiál do Koubkovny, kde jsme jej
nechali nadrtit. V současné době čekáme na výsledky vzorků. Tato akce zatím vyšla na
114.000,- Kč, kdy další nemalé finanční prostředky vynaložíme na rozvoz a samotnou
úpravu lesních cest.
Po zimě se začínají objevovat i první havárie na hlavních vodovodních řádech a jejich přípojkách. A to konkrétně v Sázavě, kde jsme opravili již tři tyto havárie. A u Sázavy se ještě krátce zdržím. Od začátku února probíhají práce na rekonstrukci klubovny
a volební místnosti v bývalé škole. Zásluhou členů SDH Sázava a spolku Sázaváci bylo
ze zdí odstraněno několik vrstev malby, opravily se omítky, bylo vyměněno osvětlení a
v současné chvíli se čeká na pokládku nového lina. Všem brigádníkům, kteří se na rekonstrukci podíleli, patří velké poděkování.

Vzhledem k tomu, že se v poslední době hromadí žádosti o změnu územního plánu,
čím dál častěji se hovoří o jeho aktualizaci. Proto s dostatečným předstihem vyzýváme
občany, aby své podněty, připomínky a žádosti doručovali na úřad městyse, a to do 30.
6. 2022.
Další změna se týká jednotlivých spolků. Byl projednán nový způsob jejich podpory.
Tyto spolky již nebudou od městyse automaticky dostávat finanční dar na svoji činnost
jako doposud. Nově každý spolek předloží zastupitelstvu plán činnosti na konkrétní rok
včetně předpokládaného rozpočtu i s žádostí finanční podpory včetně částky.
Na závěr se ještě vrátím k zimě. Ta letošní nebyla nikterak bohatá na sníh ani na nízké teploty. O to náročnější byla na údržbu komunikací a chodníků. Přes noc napadlo pár
centimetrů sněhu, který se prohrnul a ošetřil posypem. Přes den tento sníh povolil, posyp se propadl, vytvořil se led a mohlo se sypat znovu. Letos se použilo posypu nejvíce
za posledních několik let. Mírná zima, málo sněhu a silný vítr ovlivnil i jaro. Jistě jste si
všimli, jaké je po zimě sucho. Neuplyne snad týden, aby hasiči nevyjížděli k několika
požárům. Žádáme občany, aby pálení klestu odložili na příhodnější počasí, případně
dbali zvýšené opatrnosti. Současné suché počasí se však netýká pouze častých požárů,
ale hrozí, že by mohl být v blízké budoucnosti i nedostatek pitné vody. Prosíme občany,
aby už nyní, kdy je vody zatím dostatek, si jí vážili a zbytečně s ní neplýtvali.
Vážení spoluobčané,
užívejme si společně jara,
plného sluníčka,
které si po zimě zasloužíme.
Pavel Martínek—místostarosta městyse

POMOC UKRAJINĚ
K válečnému konfliktu na Ukrajině už není co dodat.
Náš městys podpořil částkou 20.000,-Kč veřejnou sbírku „Získání finanční pomoci
pro občany Ukrajiny-pomoc uprchlíkům postižených válečným konfliktem“, kterou vyhlásilo Město Pelhřimov. Dále jsme z rozpočtu uvolnili pohotovostní částku 80.000,-Kč
pro případnou okamžitou reakci na příliv uprchlíků do naší obce.
Pokud se zhorší situace, městys poskytne ubytovací kapacity pro krátkodobé nouzové ubytování ukrajinských uprchlíků v prostorách školy v Sázavě, v hasičárně
v Řeženčicích , v klubovně v Čejkově a v neposlední řadě ve sportovní hale
v Rychnově. Je jisté, že pokud k tomu dojde, prvotní náklady na teplo, světlo, hygienu a
základní stravování půjdou z našeho rozpočtu. Momentálně připravujeme prostory pro 4
osoby v bývalé masérně v č.p. 160.
Zvyšuje se poptávka ze strany organizací a kraje na možnost dlouhodobějšího ubytování. Pokud máte volné ubytovací kapacity ve své domácnosti, nebo na chatě, či chalupě a jste ochotni pomoci a upozadnit své vlastní potřeby, prosíme o sdělení bližších informací na úřadu městyse.
Dále chceme požádat, pokud někdo z vás již ubytování ukrajinským lidem poskytl,
aby nám na úřad nahlásil počet, věk a pohlaví ubytovaných. O tyto údaje nás průběžně
žádá Kraj i Policie ČR.
Zakládáme písemný mobiliář drobného vybavení pro případ zařizování ubytovacích
kapacit. Pokud máte k dispozici např. starší postel, matraci, policový regál, přikrývku,
ledničku, lampičku, atd., opět prosíme, nahlaste tuto možnost zapůjčení, nebo darování
na úřad městyse. My si vaši nabídku zaevidujeme a věci od vás převezmeme, až bude
potřeba.
Aktuálně žije v naší obci, konkrétně v Rychnově, 9 Ukrajinců – 6 žen a 3 děti. Děti
budou navštěvovat naši základní a mateřskou školu.
Děkujeme všem za projev solidarity a ochotu pomáhat, za finanční i věcné dary potřebným zasažených válkou. Sázavákům za jejich bezprostřední pomoc rodině Kolodyasznych. Rychnovským hasičům za uspořádání materiální sbírky, Řeženčákům za finanční dar, který vybrali na masopustu, víme, že proběhla sbírka v kostele atd. Děkujeme vám všem.
S přáním klidu a míru
Iva Reichová—starostka městyse

UPOZORNĚNÍ: S přílivem cizích osob do naší obce apelujeme na zvýšenou opatrnost
a bezpečnost, důsledné zamykání objektů, automobilů, zabezpečení zahrádek apod.

Velikonoce v Novém Rychnově
10.4. Květná neděle 8.00 mše svatá
15.00 zpívané pašije
Tuto neděli nazýváme také pašijovou nedělí. Světí se ratolesti (kočičky) a čtou se pašije.
Když Ježíš vjížděl na oslu do Jeruzaléma, všichni ho vítali a kladli mu na cestu pláště a
osekávali palmové ratolesti. Proto se světí tyto ratolesti, první jarní květy, které se v domácnostech dávají za kříž, svaté obrazy, na půdě pokládají za trám, aby byl dům chráněn
před ohněm a uhozením blesku a nosí se do polí, aby se v roce urodilo a úroda byla chráněna. Pašije je čtené evangelium o událostech z poslední večeře, Jidášovi zrady, zatčení a cesty na Golgotu, ukřižování, smrt a položení do hrobu.
Zelený čtvrtek 16.00 mše svatá na památku večeře Páně
Den, večer, kdy si připomínáme, kdy Ježíš naposledy večeřel se svými apoštoly a poprvé
pronesl posvátná slova, kdy z chleba učinil své tělo a z vína svoji krev. Proto kněz používá při mši svaté chléb a víno. Také je to večer, kdy si připomínáme Jidášovo podplacení
a zradu a Ježíšovo zatčení.
Velký pátek 17.00 velkopáteční obřady
Den, kdy byl Ježíš Ponciem Pilátem odsouzen a veden na Golgotu a byl ukřižován mezi
dvěma lotry. Jeden z nich se mu vysmíval a ten druhý chtěl aby na něj pamatoval až bude
ve svém království. Je to den velikého ticha, smutku a soucitu a přísného postu. Je to jediný den v roce, kdy se neslouží mše svatá, ale uctívá se kříž.
Bílá sobota 20.00 vigilie Vzkříšení
Den, kdy pokračuje velkopáteční ticho a až po setmění se slaví bohoslužba bohoslužeb.
Je to posvátná noc, kdy Ježíš vstal z mrtvých. Žehná se oheň, křestní voda, velikonoční
svíce - paškál, který svítí lidem při křtu a při pohřbu, obnovují se křestní sliby a křtí se
dospělí lidé.
Neděle Zmrtvýchvstání 8.00 Boží hod velikonoční
Slavná mše svatá, plná radosti z vítězství nad smrtí. Ježíš je ten, který po třech dnech
smrti je Otcem probuzen k životu a zjevuje se vyvoleným.
Pondělí velikonoční Nový Rychnov 8.00
Sázava 14.00
Všem přeji pokojné a radostné prožití velikonočních svátků plných víry, naděje a lásky.
Váš farář

Petr Vavřinec Konopík

Motto:
,,Špatná společnost lidskou povahu samozřejmě kazí. Vždycky je důležité umět rozeznat
ty, kterým jde skutečně o dobro, i když se dopouštějí omylů, a ty, kterým jde jen o politiku
nebo o osobní zisk a kteří se sice prohlašují za zbožné, ale přitom klidně ublíží každému,
kdo se jim postaví do cesty.
Věřím, že člověk může proti zlu a zkaženosti bojovat a vyváznout nejen mravně nedotčený, ale možná ještě pevnější, než byl předtím. Ale myslím, že každý, kdo vidí lidi takové, jací opravdu jsou, se časem změní – dříve nebo později přestane být naivní.
S moudrostí přichází smutek. Moudrost je ovšem k cílevědomému životu nezbytná a je zapotřebí o ni usilovat…“
(úryvek z knihy Na život a na smrt)

Přítel

,,Tak takhle nějak se teď, Míšenko, cítím..,“ pronesla Růženka, když mi před více než
sedmi lety dala do ruky tento úplně poslední citát a zapálila si cigaretu. Stávalo se často,
že jsme si spolu vyměňovaly citáty a různé myšlenky, o kterých jsme pak vedly nekonečné diskuze a polemiky, stejně jako o knihách, které jsme přečetly, ale také o zdánlivě
obyčejných i neobyčejných věcech, které nás v životě potkaly. Měly jsme tajemství, o
kterých nikdo nevěděl a sdílely jsme pocity a myšlenky, o nichž se normálně s nikým nebavíte, pokud ovšem ten dotyčný není váš přítel. Chci říct skutečný a opravdový přítel,
tedy ten, který vás má rád se vším, kdo jste a co představujete, a zároveň vás nesmírně
obohacuje a posouvá dál. Dnes vím, že jsem vlastně měla obrovské štěstí, když se moje
životní cesty zkřížily právě s touto nevšední a výjimečnou osobností, v níž jsem našla dokonalý odraz svých niterních myšlenek. S touto láskyplnou paní učitelkou, zástupkyní
ředitelky, dlouholetou předsedkyní SPOZ a úchvatnou moderátorkou i organizátorku nespočetného množství akcí, Mgr. Růženou Matějů… S jednou z nejinteligentnějších bytostí, které jsem kdy v životně potkala, ženu s tak obrovským duchovním rozměrem a darem řeči, že jsem chvílemi skoro pochybovala, zda se opravdu přátelím s člověkem, tak
byla nadpozemská a éterická. Po jejím náhlém a nečekaně rychlém odchodu jsem nakonec dospěla k názoru, že mým drahým životním přítelem nebyl člověk, ale anděl…
Někdo, koho jsem nikdy před tím nepotkala a už nepotkám…

Rodina

Svoji rodinu Růženka nade všechno milovala a obětovala pro ni úplně všechno. Byla velmi vzdělaná v oboru českého jazyka i dalších humanitních oborů, zvláště aktivně se také
zabývala otázkami psychologie a vlastně vším, co nějak souviselo s její prací. Úroveň
svého vzdělání stále rozšiřovala, klidně mohla psát knihy nebo přednášet na fakultě, mít
soukromou psychologickou praxi nebo se věnovat dětem s poruchami učení. Ona však o
tohle všechno nestála. Záleželo jí nejvíce na pohodě svých vlastních dětí a na pohodě
nejbližších lidí, kterými byla obklopena, tihle všichni pro ni byli tím nejdůležitějším, její
podstatou, vším, pro co žila.

Škola

Práce učitelky ji absolutně naplňovala, vnímala ji jako poslání. Kromě své rodiny tak žila
i svojí prací a dětmi ve škole. Stále pro ně vymýšlela rozmanité učební a vzdělávací aktivity i zajímavé a nevšední náplně do vyučovacích hodin, byla v tomto směru velmi kreativní a měla stále spoustu nápadů. Všechny žáky vnímala velmi intenzivně a snažila se ve
svých hodinách i mimo ně předat jim všechno to nejlepší, co v sobě měla. Na každého
z nich si kdykoliv udělala čas, vyslechla, poradila, pomohla… Její charisma i uklidňující
aura, která ji obklopovala všude tam, kde se pohybovala, měla velký vliv také na prostředí i atmosféru školy, jíž právě svojí osobností a působením zde posunula na ten nejvyšší
možný stupínek a na období zlatých časů, které byly prostým odrazem jejího obrovského
potenciálu a neobyčejné niterní záře, jež přesahovala všechny možné rozměry…
Připomeňme si tedy společně památku Mgr. Růženy Matějů, která pracovala a žila
v Novém Rychnově, a která by nikdy neměla být zapomenuta už jen proto, že se podílela
na utváření osobností, na budování životních i morálních hodnot mnoha dětí, dnes již dospělých lidí, kteří si nesou ve svých duších její otisk. Otisk anděla, který svůj pozemský
život zasvětil šíření a rozdávání lásky, pravdy, cti, respektu, pokory a úcty plnými hrstmi
všem lidem tak, až rozdal i sám sebe…
,,Sbohem,“ řekl.
,,Sbohem,“ řekla liška, ,,tak tady je to mé tajemství, úplně prostinké. Správně vidíme jenom srdcem, co je důležité, je očím neviditelné.“
,,Co je důležité, je očím neviditelné,“ opakoval malý princ.
,,Lidé zapomněli na tuto pravdu… Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži,“ pokračovala liška.
,,Jsem zodpovědný za svou růži…,“ řekl malý princ, aby si to zapamatoval.
(Antoine de Saint Exupery, Malý princ – úryvek z knihy)

A JAK PLYNUL ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Po Vánocích jsme se zase všichni rádi
sešli, abychom společně ještě chvíli
prožívali vánoční čas. Leden je měsíc
nových začátků, nadějí, ale i novoročních předsevzetí. I s dětmi jsme si dali
různá předsevzetí. Hlavně jsme si slíbili, že dny strávené ve školce si
chceme užít naplno a udržet si společnou radost. Další týden jsme se věnovali pohádkám v rámci tématu ,,Pohádko, pojď mezi nás“. A pohádky přišly. Byly známé i neznámé,
čtené i sledované, dlouhé, krátké, veršované a i malované. Nejdůležitější byla jejich
moudra a ponaučení. Když už jsme byli dostatečně připraveni, nastal čas, aby se z nás
stali herci. Pomalovali jsme si velkou krabici, ze které se stala budka a zahráli jsme si
pohádku ,,Boudo, budko“.
Chodili jsme na zimní procházky a
pozorovali přírodu. Navštívili jsme
krmelec a zvířátkům donesli něco
k snědku. Když bylo dostatek sněhu,
jezdili jsme ze svahu na lopatách.
Povídali jsme si o zimě, jak se máme
správně oblékat, zopakovali jsme si
hlavní znaky zimy, experimentovali
jsme se sněhem. Pohybové schopnosti jsme prověřili nejen v herně,
ale především venku při hrách na
sněhu a se sněhem- tvoření cestiček,
stavba sněhuláka, klouzání, koulování, lyžování, ale i odhazování sněhu před školou.
Děti ze třídy hvězdiček dostaly
medaile za Olympijské hry.

NÁVŠTĚVA MÍSTNÍ KNIHOVNY

Během měsíce února děti navštívily v Rychnově
knihovnu. Měly možnost si ji prohlédnout a prolistovat se dětskou četbou. Dozvěděly se, jak se knihy
dostanou do knihovny a jak si je mohou lidé půjčit.
Během návštěvy proběhlo společné čtení s paní
knihovnicí, které děti opravdu zaujalo. Na závěr
byly obdarovány perníčky za snahu při společném
čtení a především za to, jak byly hodné. Tímto moc
děkujeme paní Hance Římalové za bezvadné dopoledne.
MASOPUSTNÍ REJ
Na začátku března jsme si užili týden her,
dovádění, nošení a střídání pěkných karnevalových kostýmů, tvořivosti a zpívání písní. Cílem bylo seznámit děti s lidovými tradicemi v období masopustu, společně prožít
radost a veselí. V pátek proběhl karneval,
kde měly děti připravené hry a občerstvení
ve formě ovoce.

SPONZORSKÝ DAR
Naším společným cílem je, aby škola dále vzkvétala a děti měly dostatek vyžití.
Proto byl osloven zaměstnanec firmy, která naší krásnou školu budovala. Požádali jsme
ho o podporu a pomoc při financování mateřské školy. Naší snahou je, aby prostředí, ve
kterém se děti pohybují, bylo příjemné a odráželo se na jejich spokojenosti a především
na výsledcích vzdělávání.
Příspěvek v hodnotě 10.000,- Kč byl od firmy STATUS Stavební a.s. schválen a odeslán
na začátku března na účet mateřské školy. Příspěvek byl využit na zkvalitnění školní zahrady, samozřejmě za další podpory zřizovatele, který doplatil přesahující hodnotu objednávky v částce 3.000,- Kč. Tímto moc děkujeme.
Vážení rodiče a veřejnosti,
rádi bychom na tomto místě poděkovali firmě STATUS Stavební a.s., především
panu Josefu Tůmovi, který se nám o schválení daru postaral. Nesmírně si vážíme
vstřícného kroku, laskavosti a velkorysosti. Ještě jednou děkujeme firmě a též zřizovateli za přispění finanční částky.
Teď už se ale všichni těšíme na jaro, hezké dny a nové zážitky, se kterými se s Vámi podělíme zase příště.
Kolektiv mateřské školy.

První zářijové zvonění, kdy na nás po letní pauze dýchla atmosféra dalšího školního
roku, je ta tam. A my den co den usedáme do svých lavic, abychom se přiučili něčemu
novému a zažili mnoho obyčejně neobyčejných školních dní. Školní rok 2021/2022 je v
plném proudu, kdy i kapacita plánovacích kalendářů a našich fotoaparátů se plní akcemi
neskutečnou rychlostí. Měli jsme to štěstí a podařilo se nám zachytit zážitkové dění na
půdě naší školy, proto bychom se rádi společně s vámi podělili o střípky z těchto akcí.
Prvňáčci – 1. září 2021
První školní den prvňáčky i s jejich rodiči hned u
vchodu školy přivítali nastávající patroni, žáci 9.
třídy se svojí třídní učitelkou Mgr. Barborou
Chaloupkovou, kteří je doprovodili do 1.třídy. Zde
se malí žáci seznámili se svojí novou paní
učitelkou, Mgr. Michaelou Martínkovou a vybrali
si místo v lavici, v níž je čekala spousta nových
školních pomůcek a dárečků. Celkem se nám letos
sešlo 11 prvňáčků, z toho dvě děvčata a devět
chlapců. Paní učitelka přivítala děti i jejich rodiče
a představila pedagogickou asistentku, paní Lenku
Vrátilovou, která se bude v 1.třídě starat o dva
chlapce a pomáhat jim se zvládnutím učiva. Nové prvňáčky přivítal také ředitel školy
Mgr. Vladimír Srb společně se starostkou Nového Rychnova Ivou Reichovou a
starostkou Rohozné Štěpánkou Šteflovou. Následně si děti společně se svými patrony
prohlédly celou školu a pohrály si ve školní družině, kde na ně čekala vedoucí
vychovatelka Ivana Vlasákova spolu s vychovatelkou Danou Dvořákovou. První den ve
škole pak děti stvrdily svým vlastním prvním školním podpisem na tabuli ke krtečkovi,
který je bude provázet celým školním rokem jako jejich kamarád.
Beseda v pelhřimovské knihovně
V polovině listopadu vyrazili naši druháčci na návštěvu pelhřimovské knihovny. Byl
to pro všechny nový zážitek, protože v tak velké městské knihovně ještě před tím nebyli.
Na naše žáky čekal krásně připravený program v hudebním oddělení na téma: Strašidla
na našich hradech a zámcích. Celou besedou děti provázel pan rytíř Benda. Žáci se
například dozvěděli, proč je zámek Červená Lhota červený, nebo proč byla vržena kletba
na Bílou paní. Po krátké přestávce na druháčky čekala ještě jedna přednáška, tentokrát
v dětském oddělení na téma: Hororová čítanka. Děti si zahrály na opravdové detektivy a
zkoušely odhadnout, jak daný strašidelný příběh skončí. Celé dopoledne v pelhřimovské
knihovně velmi rychle uteklo a nezbývalo nic jiného než se vrátit zpět do školy na oběd.
Beseda s paní policistkou 3. a 4. třída
To, jak se mají chovat na silnici chodci a cyklisté, si připomněli žáci 3. a 4. třídy na
besedě s paní policistkou. Nejprve si zopakovali základní pravidla silničního provozu a
dopravní značky. Popovídali si o tom, jak se má bezpečně pohybovat chodec a cyklista,
aby neohrozil sebe, ani jiného účastníka silničního provozu. Velká část besedy byla
věnována vybavení kola a využití reflexních prvků. Aby naši žáci byli správně vidět,

dostali od paní policistky reflexní pásky. Paní policistka žáky pochválila, že skoro
všechno věděli, ale neškodí si to všechno znovu zopakovat a připomenout.
Beseda s paní policistkou 2.třída
V pátek 5. 11. 2021 se naši druháčci zúčastnili besedy s paní policistkou na téma:
Bezpečnost dětí. Děti si zopakovaly pravidla pro bezpečnou cestu do školy, správné
přecházení na přechodu i mimo něj. Také se vášnivě debatovalo o tom, co je správné
dělat v případě, že se malý školák ztratí ve velkém nákupním centru, když ho osloví cizí
člověk na silnici nebo když bude svědkem dopravní nehody. Naši školáčci prokázali své
znalosti čísel tísňových linek a vyzkoušeli si vézt hovor s paní policistkou. Žáci, díky
své velké aktivitě, dostali policejní omalovánky a jako zážitek z této přednášky si určitě
odnášejí možnost sáhnout si na opravdová policejní pouta.
Dopravní hřiště 4. třída
Ve úterý 5. října čtvrťáci navštívili dopravní
hřiště v Pelhřimově. Celé dopoledne bylo
rozděleno do 3 částí. První část byla
věnována venkovní jízdě na kole, kde se
všichni žáci museli řídit dopravními
značkami a dávat pozor na dopravní situace,
např. blikající červené světlo na přejezdu,
přechod pro chodce. Po hodinové jízdě na
kole se žáci přesunuli do učebny, kde se s
panem instruktorem věnovali dopravním
značkám, křižovatkám a bezpečnosti na
silnicích. Na závěr se žáci opět přesunuli na
dopravní hřiště, kde je čekala jízda
zručnosti. Pro žáky byla připravena krátká
překážková trať, na které museli splnit několik úkolů např. projet brankou, mezi kužely,
zastavit na daném místě. Na závěr si ještě všichni vyzkoušeli, jak jsou zdatní v udržení
rovnováhy na kole a překonání určité vzdálenosti co nejpomaleji. Po celé dopoledne
nám přálo počasí, a i díky příjemným slunečním paprskům si všichni návštěvu
dopravního hřiště užili.
Náš úspěch ve výtvarné soutěži - 3. třída
V loňském školním roce 2020/21 se celá naše
třída zúčastnila národního kola mezinárodní
umělecko-kartografické soutěže České
kartografické společnosti, kterou pořádala ve
spolupráci s Katedrou geografie Technické
univerzity v Liberci. Téma soutěže znělo MAPA MÉHO BUDOUCÍHO SVĚTA. Při
hodinách výtvarné výchovy jsme popustili uzdu
své fantazii a představovali si, jak asi bude
vypadat náš svět za dvacet, padesát, sto, ... let.
Každý z nás se své představy pokusil co nejlépe
výtvarně zachytit a naše práce paní učitelka

poslala do Liberce na Katedru geografie. Velmi mile nás překvapilo, když 1. 11. přišel
naší třídě balíček s odměnami za účast v této soutěži a pro Marťu Svobodu jsme zde
našli dokonce diplom za 5. místo, které získal za svůj obrázek s názvem BLOUDÍCÍ
SVĚT. Moc mu jeho úspěch přejeme a máme velkou radost, že se jméno našeho kamaráda i jméno naší malé školičky objevilo v hodnocení této mezinárodní soutěže na
předním místě.

Různí běžci, různá místa, olympijská myšlenka. To je heslo, s kterým je propojen
T-Mobile Olympijský běh už několik let. Je jedno, jestli jsi závodník, nebo běháš jen
občas, jestli jsi malý, nebo velký, jestli běháš radši ve městě, v přírodě, na louce nebo na
dráze. Na
T-Mobile Olympijském běhu jde především o to se hýbat a hlavně pro
radost.
Na T-Mobile Olympijském běhu oslavujeme radost z pohybu a sport jako takový. Akcí
si totiž připomínáme mezinárodní Olympijský den, tedy založení Mezinárodního
olympijského výboru. T-Mobile Olympijský běh je vůbec největší běžeckou událostí
u nás. V jeden den, přesně v jeden čas vybíhají tisíce běžců po celé České republice– ať
už jako součást hlavních závodů, ve školních bězích nebo v rámci individuální výzvy.
Školní běh se na naší základní škole uskutečnil dne 10. 9. 2021v dopoledních hodinách
na školním sportovním hřišti. Zde se setkali žáci celé školy a postupně si zaběhali pro
radost z pohybu. Celý běh se nesl ve sportovním duchu. Už se těšíme na další ročník.
Tandemová výuka fyzika- chemie- zeměpis
Tak trochu netradiční hodina čekala na žáky deváté třídy v pondělí 25. října. V rozvrhu
sice měli psanou chemii, ale do třídy vstoupilo hned několik vyučujících najednou.
Nejprve proběhla trochu vášnivá diskuse na téma svícení v prázdné místnosti a debata o
aktuální světové energetické krizi. Pak jsme se vrhli na výrobu energie z alternativních
zdrojů, obchodování s energiemi na světové burze, a přitom pořešili trochu politiky a
obchodování s energiemi na světové burze. Až nakonec přišlo téma baterií. Samozřejmě
nás zajímalo nejenom co je uvnitř, ale i jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými druhy baterií
a možnost podívat se dovnitř, co pohání počítač a mobil. K závěrečnému shrnutí jsme
pozvali pana Lišku (sice jenom prostřednictvím obrazovky, ale i tak to bylo velmi
zajímavé.)
Piškvorkový turnaj
Ve třídním piškvorkovém turnaji v 2. třídě vyhrál Tomášek Martinec a Ríša Malát, kteří
svou třídu úspěšně reprezentovali dne 7. 12. 2021. Tomášek se dokonce probojoval do
úplného finále mezi 3 nejlepší a skončil na krásné stříbrné příčce. Porazil ho jen
zkušenější žák ze 6. třídy Adam Herna. Všem piškvorkovým hráčům moc gratulujeme a
děkujeme panu učiteli Pohanovi za pěkné zorganizování akce.
Kolektiv učitelů ZŠ

Zastupitelstvo městyse poskytlo v roce 2021 základní škole zvláštní příspěvek
z rozpočtu obce na podporu pořízení učebních pomůcek a zlepšení možností výuky předmětů a zvýšení žákovských dovedností ve výši 41 500,- Kč. Za tyto peníze škola pořídila
spoustu drobného spotřebního materiálu do předmětů výtvarné výchovy a pracovních
činností, např. akrylové a temperové barvy, lepenkové papíry, barevné grafické papíry a
čtvrtky, lepidla, popisovače, lepicí pásky, modelovací hmoty, modelovací a kreslící šablony, laminovací folie, korálky, knoflíky, kuličky a další a další droboť, se kterou se dají dělat opravdu skvělé věci.
Částku 41 500,- Kč jsme zatím nespotřebovali celou, protože v roce 2021 přišlo rozhodnutí zastupitelstva městyse až na konci září, kdy již byl školní rok nastartován a činnosti
na několik týdnů dopředu naplánované. Čerpání jsme proto rozložili na celý školní rok
2021/2022. Jsme však velmi rádi, že tato podpora od městyse je, protože rodiče dětí díky
ní nemusí tyto výtvarné, grafické a tvůrčí potřeby kupovat ze svého rodinného rozpočtu
a díla žáků mohou dělat radost nejen ve škole, ale i jinde. Zatím jsme nakoupili potřeby
za 26 000,- Kč. Za zbývající finance dokoupíme vybavení do cvičných kuchyněk a nářadí na školní pozemky, abychom pokryli potřeby více předmětů.
Nakoupený materiál používají všechny třídy. Kromě klasických obrázků malovaných
různými technikami se materiál používá k výzdobě školy, výrobě vzdělávacích pomůcek
a drobných dárků. Dárky předáváme maminkám ke Dni matek, tatínkům ke Dni otců, na
Vánoce jsme udělali radost i pacientům dětského oddělení a oddělení dlouhodobě nemocných v nemocnici Pelhřimov.
Jménem Základní školy Nový Rychnov tímto zastupitelům městyse děkuji za poskytnutou podporu ve výši 41 500,- Kč. Díky této podpoře mohlo být žáky vytvořeno mnoho
krásných děl, darů a dalších věcí, z nichž některé vidíte na přiložených fotografiích a
s nimiž se setkáváte a můžete setkávat také na stránkách Poutníka.
Kateřina Coufalová

Najde se mnoho příležitostí, kdy je o naší obci zmínka i ve světě. Několik slavných rodáků nebo alespoň pár takových lidí, kteří svou profesní dráhou přesáhli hranice obce,
okresu, kraje či celé republiky, má nejspíš každá obec. Tyto informace se týkají většinou
těch, kteří již mezi námi nežijí nebo těch, kteří z naší obce odešli. Ale každý nějak začínal
a takových mladých nadějných talentů se i dnes najde u nás několik. V minulých vydáních jsme vám přinesli zmínku o slečně Tereze Haškové, která pořádá akce „Z nadhledu“ a vytvořila pěkné vyhlídkové molo, které časem bude samozřejmou součástí veřejného prostoru. Mezi nadějné mladé talenty patří zcela určitě i slečna Jantra Šímová.

Jantra Šímová se narodila v Třebíči, ale prakticky ihned po jejím narození se přestěhovala s rodiči do Nového Rychnova do hájenky Na Plácku nad Rychnovem. Po dokončení
rychnovské Základní školy nastoupila v roce 2014 na Střední uměleckou školu grafickou
v Jihlavě studovat obor grafický design. Po třech letech studia Fakulty výtvarných umění
VUT v Brně v ateliéru Kresby a grafiky přestoupila na bakalářský obor ilustrace a grafika na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Aktuálně je na studijní stáži v ateliéru
Sochařství. Pracuje nárazově jako ilustrátorka a grafička. Vede výtvarný kroužek pro děti v Praze a občas na festivalech maluje hennou.
Kreslení se Jantra chce věnovat i v budoucnu a věří, že se bude kreslením živit. Předpoklady pro to jistě má.
Ve svých 23 letech měla možnost spolupracovat s jihlavským grafickým studiem Dizen
a jeho knihařskou dílnou BUK, díky které vznikla celá výstava „3 Kroky od buku“, která
je v současné době k vidění v Oblastní galerii Vysočiny na Masarykově náměstí
v Jihlavě. Tato výstava byla zahájena za velkého zájmu veřejnosti dne 22. února 2022 a
potrvá až do poloviny května. Také se podílela na knize Ukradený déšť, kterou spolu
s ateliérem ilustrovala a která vyšla minulý rok v nakladatelství Baobab. Také přispěla
svými ilustracemi do veganské kuchařky brněnského sociálního družstva Tři Ocásci,
která vyšla před rokem v nakladatelství Nevim. Vystavovala již na 6-ti výstavách:
2019: Výstava v Pražských Bohnicích – V. Kolona
2020: Výstava Ahoj, jak se máš? /Skupina Čemer – Telčský židovský
hřbitov
2021: Příběhová hra/Skupina Čemer- Crashtest Benešov
2021: Výstava Pocem kamdeš? /Skupina Čemer - Telčský židovský
hřbitov
2021:Festival ilustrace Lustr /ilustrace k japonským povídkám
2021: Skupinová výstava ateliéru Ilustrace /Chleba s máslem/ ve Skautském institutu v
Praze
Se svojí kamarádkou spolužačkou nyní pracují na komiksu o nutriích a věří, že ho brzy
dokončí. Ve výhledu má tvorbu ilustrací a grafické úpravy různých povídek a příběhů
z Hojkovska, Rychnovska a okolí. Bakalářské studium by chtěla ukončit rozsáhlejší autorskou knihou a dále pokračovat v oboru ilustrace magisterským studiem.

S tvorbou Jantry se již nějaký ten rok také pravidelně setkáváme na plakátech pro akce
Šikulek – tradiční tvořivé dílny nejen pro děti. Věříme, že má Jantra do dalšího uměleckého života slušně našlápnuto a přejeme jí, ať se jí daří.
Pavlína a Jan Malátovi

Svítící čepice

Špekáček

Přírodní rezervace—
kombinovaná technika

Milí Šikulkové,
první teplé sluneční paprsky nás pošimraly na tvářích, příroda se probouzí a jarní nálada
se vlévá do žil.

Blíží se nám velikonoční svátky a s nimi i JARNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY.
V sobotu 9.4. od 13:00 hod v Obecní restauraci v Novém Rychnově se budeme těšit na
vaši společnost.
Zveme děti, maminky, tatínky, babičky, dědy a ostatní veřejnost ke společnému tvoření. Budeme vyrábět např. květináče s osením - zdobené
huňatým zajíčkem, kuřátka z vlny, březové mini věnečky, zápichy do
truhlíků… a abychom vše neprozradily, tak máme připravenou ještě jednu dekoraci jako překvapení.
Další akcí v pořadí budou tvořivé dílny ke DNI MATEK, výjimečně v NEDĚLI 8.5. od
13:00. Akce se bude konat na stálém místě v Obecní restauraci.
Jednou z největších akcí konaných v Novém
Rychnově byl DĚTSKÝ MASOPUSTNÍ
KARNEVAL. Sešel se nás po dlouhé době
plný sál. Děti měly úžasné nápadité masky,
z kterých byly vybrány 3 nejkrásnější. Nejen
tancem, ale i soutěžemi se zabavili jak děti,
tak i rodiče. Pro velký zájem byl karneval o
hodinu prodloužen.
S ohlédnutím stojí za zmínku i to, že si děti
v předvánočním čase mohly poprvé napsat
svá přání a vhodit je do schránky Ježíškovy
pošty. Věříme, že děti tato možnost potěšila,
Ježíšek jejich přání vyslyšel a v této tradici bude pokračovat i letos.
brzy na viděnou, těšíme se na vás

Vaše Šikulky

Vážení a milí spoluobčané a čtenáři Poutníka,
první jarní den je za námi, s přibývajícím sluníčkem a teplem všichni očekáváme
lepší zítřky. Náš sbor mohl letos konečně po dvouleté pauze uskutečnit tradiční hasičský
ples, který se konal dne 12. března. K tanci a poslechu hrála skupina Malá muzika. Letošní ples byl opravdu „stylový“. Krátce po jeho začátku se rozezněly sirény a hasiči
z výjezdové jednotky vyměnili vycházkové uniformy a společenské obleky za ty zásahové. Bohužel se „kluci“ již na ples nevrátili.
Týden před plesem, tj. 5. a 6. března, jsme uskutečnili sbírku na pomoc Ukrajině.
Mohly se nosit trvanlivé potraviny, hygienické potřeby pro děti i dospělé, deky, peřiny a
jiné. Lidé byli štědří, věcí se sešlo hodně. Vše bylo předáno společnosti „Diaspora Ukrajinců“ v Pelhřimově. Tímto chceme všem, kteří čímkoli přispěli, moc poděkovat.
Další nejbližší akcí, kterou máme v plánu pořádat, budou „Čarodějnice“. Spolu
s děvčaty z Chicastar připravíme poslední dubnový den sportovní odpoledne pro děti plné
her a soutěží. Samozřejmě dojde i na zapálení ohně a upálení čarodějnice. Všichni jste srdečně zváni.
Bc. Martincová Klára, DiS.

Vážení spoluobčané!
Letošní jaro se již ohlásilo a spoustu z nás vyzvalo k úklidu kolem svých příbytků.
Na sobotu 23.4.2022 od 14 h vyhlašujeme společný JARNÍ ÚKLID OBCÍ a okolí, tentokrát už v původní podobě. Tedy, že se sejdeme na návsích nebo městečku a po skupinkách obejdeme s vyfasovanými pytli jak obec, tak vyčistíme strouhy podél silnic, které
naše obce spojují. Uděláme si takovou jarní vycházku, při které spojíme příjemné
s užitečným.
Po úklidu nás čeká posezení s opékáním buřtů.
Těšíme se na hojnou účast
Šikulky a Městys Nový Rychnov

Máme tu jaro. Ale což se trochu ohlédnout?
Třeba na opět komorní oslavu silvestra, kterou jsme o půlnoci zapili šumivou sklenkou u
„Vodníka“, houslovou hymnou a množstvím prskavek. Snad se příští rok vrátí zase naše
tradičně bujnější ukončení uplynulého roku.

Covid nám omezil skoro všechny aktivity, ale
koncem února se přece jen situace trošku uklidnila …
… a tak mohlo masopustní veselí vyrazit do víru naší vesničky nestřediskové a pobavit
sebe i sousedy tradičními i originálními maskami.

Ve stejnou chvíli na Václavském náměstí byl jiný průvod, daleko smutnější. Proto jsme
obvyklou masopustní sbírku poslali na pomoc. Na pomoc Ukrajině. Bylo skvělé, že jsme
za tímto účelem vybrali 10000 Kč. V tak malé vesničce. Všem patří dík.
Mezitím začalo vykukovat jaro. Slunce si dalo říct, sněženky zaplavily zahrady.
No a můžeme se chystat! Konec
dubna se blíží. Spolu s pouhým
okem viditelným Merkurem
(večer nad severozápadním obzorem) můžeme zahlédnout i jiné úkazy… S tréninkem jsme už
začaly.

OLSEK a spol.

Jubilanti
Během prvních měsíců letošního roku oslavili své životní jubileum naši spoluobčané:
70. narozeniny: pan Pavel Komárek, Nový Rychnov
pan Vratislav Moudr, Nový Rychnov
pan Karel Rohovec, Nový Rychnov
pan Luděk Kubiska, Nový Rychnov
75. narozeniny: paní Eva Svobodová, Nový Rychnov
pan Petr Němec, Nový Rychnov
pan P. Josef Stolařík, Ševětín
8o. narozeniny: pan Stanislav Stolařík, Nový Rychnov
85. narozeniny: paní Jaroslava Procházková, Nový Rychnov
Přejeme všem pevné zdraví, štěstí a spoustu radosti prožité
v kruhu vašich blízkých.
Vážení a milí čtenáři,
gratulace našim jubilantům začaly probíhat podle zajetých pravidel. Už jsme si mysleli,
že náš každodenní život se dostává do normálu, a přesto je to jiné. Svět je jiný. Pomalu
přichází vytoužené jaro, ale doba je náročná, neuvěřitelná…
Konečně, po dvou letech, jsme se v neděli po obědě mohli sejít. V restauraci u Karpíšků proběhlo III. setkání našich seniorů. K poslechu i tanci zahrála Malá muzika pod taktovkou pana Mareše. Taneční vystoupení místních dívek, pod vedením paní Michaely
Martínkové, sice proběhlo v menším počtu tanečnic, přesto bylo velice vydařené a zatancované s radostí. Muzikanti z Řeženčic, Jonášek Sekava-flétnička, Šimon Sekavasaxofon a poslední z bratrů Štěpán Sekava-klarinet, hráli skvěle a jejich přítomní rodiče
byli právem hrdí při opakovaném potlesku. Z Řeženčic je také slečna Markéta Soukupová, která svým pěveckým projevem posluchače naprosto ohromila. Malý pár z Pelhřimovské taneční školy pana Václava Žoudlíka předvedl, s lehkostí perfektně a profesionálně, sérii ukázek latinskoamerických a standardních tanců. Dokonalá „StarDance“
v dětském provedení. K dobré náladě přispěla i výborná svíčková Davida Karpíška. Celé
odpoledne proběhlo v přátelském duchu. Ve tvářích 65 zúčastněných byla vidět spokojenost, a troufám si říct, i radost ze společného setkání po tak dlouhé odmlce. Čestným hostem akce byl náš pan farář P. Petr Vavřinec Konopík.
Děkujeme všem, kteří akci připravovali, všem učinkujícím, příjemné obsluze,… ale hlavně vám všem, dříve narozeným, že jste přišli. Vaše ohlasy a podněty jsou pro nás inspirací k pořádání dalších akcí.
Dále všechny čtenáře srdečně zveme na další ročník Novorychnovských stezek. Start
bude v sobotu 21. května ve 14:30 od Obecní restaurace.
Zatím se opatrujte a užívejte si jarní teplé sluníčko. Přejeme všem pevné zdraví a těšíme
se na setkání …
Za SPOZ Iva Reichová

19. prosince 2021 přinesli skauti do rychnovského kostela Nanebevzetí Panny Marie Betlémské světlo.

Již potřetí pořádala slečna Tereza Hašková akci nazvanou „Z nadhledu – pálení ohňů“.
Této krásné novoroční akce se zúčastnilo odhadem na 350 účastníků. Děkujeme
V neděli 09. ledna 2022 se v Novém Rychnově a
okolních vesničkách sešli dobrovolníci, kteří
s kasičkami vykoledovali dohromady 37 546,- Kč.
V Novém Rychnově koledovaly 3 skupiny koledníků: Kateřina Nečadová, Kristýna Janočková, Karolína a Markéta Svobodovi (první skupina); Marie
Svitáková, Šárka Hernová, Petra Nováková (druhá
skupina); Aneta, Tomáš, Jakub a Klára Martincovi,
Marta Uhlířová (třetí skupina). V Sázavě koledovali
členové pelhřimovské charity, v Čejkově paní Lisová s dětmi a Kamilou Klementovou, v Řeženčicích
paní Lendrová s panem Mezerou a v Chaloupkách
paní Martina Neprašová se synem Patrikem a neteří
Rozálkou. Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou
sbírkovou akcí v České republice. Děkujeme všem,
kteří do sbírky přispěli. Z výtěžku Tříkrálové sbírky
se mimo jiné tvoří Krizový fond Charity Česká republika, který má sloužit na pomoc obyvatelům stiženým nenadálou přírodní pohromou, či válečným
konfliktem. Aktuálně Charita ČR z tohoto fondu
uvolnila půl milionu korun na bezprostřední pomoc
na Ukrajině. I tam už tedy část vykoledovaných peněz zamířila.
Aby peníze v zasažené oblasti pomáhaly co nejúčinněji, to zajistí spolupráce s Charitou Ukrajina.
Pavlína Malátová

Po dlouhém období různých karantén a omezení jsme se opravdu pozvolna začali vracet
k fungování i našeho klubu.
Začali jsme posezením 9.3.2022 a to v „duchu“ oslavy MDŽ s nezbytnou květinou, zákuskem a dobrou kávou. Příští měsíc už snad budeme mít vhodné počasí k opékání špekáčků, výletu anebo jiných aktivit. Zatím velké plánování neděláme, prostě se necháme
inspirovat časem a náladou.
Poznámka pro všechny čtenáře:
Chtěla bych tímto poprosit všechny věrné čtenáře Poutníka, kdo by mezi svými staršími fotkami našli fotografie z počátku dvacátého století až cca do roku
1960/1970/1980, lokality lihovar, pivovar a obchod s hospodářskými potřebami, starý splav u Popkových, Panská hospoda a kovárna, „koubkovna“, špejchar, obě záložny apod., aby je v obálce se zpětnou adresou nechali na úřadu městyse u pana
Maláta. Pouze bych si je ofotila a vrátila majitelům.
Děkuji za vstřícnost a laskavost
Marta Uhlířová

ZMĚNA HODIN
PRO VEŘEJNOST
OD 01. DUBNA 2022
Česká pošta bude od 01. dubna 2022 z provozních důvodů dočasně měnit rozsah provozních hodin pro veřejnost na pobočce v Novém Rychnově. Po projednání s vedením městyse bude dočasně na dobu 3 měsíců (od 01. 04. 2022 do 30. 06. 2022) provoz pošty upraven takto:
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

08:00—09:30; 14:00—17:00
08:00—09:30
08:00—09:30; 14:15—17:00
08:00—09:30; 14:15—15:45
08:00—09:30; 14:15—15:45

Uvítáme od občanů zpětnou vazbu na tuto změnu. Věříme, že prodloužení provozní doby
po 2 dny do 17:00 bude přínosem především pro ty, kteří odpoledne jezdí z práce později.
Jan Malát

Příští číslo Rychnovského Poutníka vyjde 27. 06. 2022 (Léto 2022)
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