Na úvodní straně: Každý rok v době adventní se v Řeženčicích objeví u hasičské zbrojnice
„Řeženčický Betlém“, který se neustále díky neutuchajícímu nadšení a nezištné píli místních hasičů a
hasiček obměňuje a především vylepšuje. V letošním roce nahradily slaměné postavy nově vyřezané z
dubového dřeva šikovnýma rukama paní Doskočilové.

V zimním období v parku stojím sám,
svý tělo kulatý od sněhu mám,
dívám se zdálky jak ten svět zase chvátá,
lidi spěchaj tam a zpět
v dnešním víru VÁNOČNÍM…
Jenom já, sněhulák,
jsem klidný, dokud mráz mě chrání,
víš, chci tu stát
a vidět zdálky lidský přání dál…
Pokaždý v mracích čekám na ten den,
kdy sněhem přikryje se celá zem,
já se znovu objevím a kolem koukám,
už tuším, co uvidím v dalším víru VÁNOČNÍM.
Totiž já, sněhulák,
jsem klidný, dokud mráz mě chrání,
víš, chci tu stát
a vidět zdálky lidský přání dál…
>> PROČ NEVIDÍŠ SKRZE SVÝ
SNĚHOBÍLÝ SRDCE LEDOVÝ,
ŽE V NAŠICH DUŠÍCH OHNIVÝCH
SPÍ SÍLA, CO TĚ PROMĚNÍ? <<
Já, sněhulák,
jsem klidný, dokud mráz mě chrání,
víš, chci tu stát
a vidět zdálky lidský přání dál…

(text byl použit ze stejnojmenné písně „Sněhulák“ Václava Polanského
z CD „Doma nejlíp“)

Krásné, klidné a pohodové Vánoce, kdy je nejdůležitější, že jste všichni spolu a
do nového roku pak hlavně zdraví, ale i sílu dokázat se radovat z malých věcí...
vám přeje celá redakce Poutníka.

Děkujeme všem za spolupráci a příspěvky do Poutníka.

Vážení spoluobčané,
měsíc prosinec je již ve své polovině a v mnoha domácnostech začínají vrcholit přípravy na nejkrásnější svátky v roce - na Vánoce a následný konec roku. S tím je neodmyslitelně spojeno i bilancování roku končícího a dávání si předsevzetí do roku nového.
Dovolte i nám trochu bilancovat a připomenout některé z větších akcí, které se nám povedly, které nepovedly a které plánujeme na příští rok.
V prvním pololetí roku došlo k rekonstrukci vodovodu v Řeženčicích. Přesto, že se
nejednalo o akci plánovanou, díky rychlé reakci, operativnímu řešení nastalých problémů a téměř šibeničnímu termínu jsme tuto akci nakonec zvládli. Občanům Řeženčic a
firmě Voka Humpolec bychom chtěli touto cestou ještě jednou poděkovat za vstřícnost,
pomoc, pochopení a rychlou reakci na vzniklou situaci.
Další, tentokrát již plánovanou akcí byla rekonstrukce bytu v č. p. 1. Vzhledem
k rozsahu a nepředpokládaným komplikacím, se nám tato rekonstrukce protáhla až do
konce roku. Stejně jako řada domácností, i městys musel reagovat na zákon o ochraně
ovzduší, který nám nařizuje výměnu starých, byť funkčních kotlů za kotle nové, které
splňují emisní normu. A proto jsem již letos začali s přípravou, kdy jsme opravili komíny v č. p. 1 a v č. p. 160. Zároveň jsme s předstihem objednali i nové kotle, které však
do současné doby nedorazily a termín dodání nám není nikdo schopen sdělit.
Před letními prázdninami se podařilo oplotit areál mateřské školy. V průběhu prázdnin měly být dodány i nové herní prvky. Nakonec se vše podařilo až v prvním zářijovém
týdnu. I na příští rok plánujeme nakoupení několika herních prvků do mateřské školy.
Na začátku měsíce září začala největší a finančně nejnákladnější akce tohoto roku.
Jedná se o celkovou rekonstrukci vody, kanalizace a povrchu v jedné z ulic v Novém
Rychnově. O stavu našeho vodovodu a kanalizace jsme se zmínili v minulém čísle. Při
této rekonstrukci byly provedeny i přípravy pro budoucí uložení elektrického vedení do
země a následného rozmístění veřejného osvětlení. Dále jsme využili přítomnosti stavebních strojů a opravili i kus zborcené kanalizace v blízké ulici a opravili spadlé panely u hasičské nádrže v Řeženčicích.
V podzimních měsících došlo k rekonstrukci střechy na přístavbě školy v Novém
Rychnově. Další celková rekonstrukce střechy proběhla na bývalé škole v Sázavě.
Oproti plánu jsme zde nechali opravit i komíny, které již byly v havarijním stavu.
Do této doby jsme psali o tom, co se nám povedlo. Jsou však i věci, které se nám nepovedly. Jedná se o opravu několika uzávěrů vody a oprav kanalizačních šachet. Toto
bychom chtěli napravit ihned, jakmile nám to počasí dovolí. I přes rozvoz popelnic na
tříděný odpad a veškerou snahu, stále prohráváme boj s odpady a černými skládkami.
Uvědomujeme si i neutěšený stav některých nemovitostí, které by měly být dominantou
jednotlivých obcí, ale nejsou. V budoucnu bychom se chtěli právě na tyto nemovitosti
zaměřit.
I přes to, že nevíme, co nás v příštím roce čeká, již nyní plánujeme akce na další rok.
Jedná se o akce vynucené, ale i akce dlouho plánované a připravované. Chtěli bychom
dokončit rekonstrukci vody v Řeženčicích a vyřešit tak dlouholeté problémy s dodávkou
pitné vody. Vynucenou investicí je pak měření odtokových vod v zemním filtru
v Sázavě a příprava úpravny vody v Čejkově. Největší, časově nejnáročnější a finančně
nejnákladnější by pak mělo být zhotovení základního technického vybavení pro dvanáct

stavebních parcel v Novém Rychnově.
Vážení spoluobčané, Vánoce budou opět s největší pravděpodobností jiné, než na jaké jsme byli v minulosti zvyklí. Covid nás neustále pronásleduje na každém kroku a
více či méně ovlivňuje náš každodenní život. Společnost je rozdělena na dva nesmiřitelné tábory. Každý den jsme ze všech stran masírováni negativními zprávami všeho druhu, což se pochopitelně podepisuje na nás všech. Vánoce jsou tou nejlepší příležitostí,
jak si odpočinout od každodenních starostí, od negativních zpráv, jak se radovat s těmi
nejbližšími. Nový rok je zase tou nejlepší příležitostí pro nová předsevzetí. Zkusme si
společně dát jako předsevzetí pro příští rok, že budeme pokornější, jeden k druhému se
budeme chovat s větší úctou, vážností, pochopením a laskavostí. Člověk, který je neustále negativně naladěný, stále něco kritizuje a je se vším nespokojen, ubližuje nejen lidem kolem sebe, ale hlavně sám sobě.
Chtěli bychom využít této příležitosti a poděkovat všem občanům, kteří nám
v průběhu roku pomáhali s údržbou zeleně, úpravou a krásnou vánoční výzdobou v jednotlivých obcích, všem spolkům za jejich práci během celého roku. Poděkování patří i
všem firmám, které se podílely na jednotlivých opravách a rekonstrukcích.
Vážení spoluobčané, jménem zastupitelů vám všem přejeme krásné prožití vánočních svátků, hodně pohody a odpočinku. Do nového roku hlavně hodně zdraví, spokojenosti a vyplnění všech vašich přání a předsevzetí.
Pavel Martínek

Vážení spoluobčané,
opět po čase se píše rychnovský Poutník a slovo faráře se adresuje k vám, se kterými zde
žiji.
V době adventní každoročně provází všechny křesťany píseň: „Rosu dejte nebesa,
shůry.“ Její latinská, originální verze, Rorate caeli, dalo označení časné ranní mši svaté
v době adventní. Jako o Vánocích slavíme Půlnoční, tak v Adventu slavíme tzv. Roráty.
U nás v Novém Rychnově jsou každý pátek o půl sedmé ráno a poslední budou 23. prosince. Zvony naší věže ohlašují i tuto radostnou událost přípravy na Vánoce. Roráty nás
připravují na vánoční dny. Prorok Izaiáš říká: „Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnám, cesty hrbolaté ať
se uhladí! A každý člověk uzří spásu.“ Připravit se! Připravit se opět po roce oslavit narozeniny betlémského dítěte. O tom je celý Advent, letos celých 27 dní. Příprava na Vánoce, na co všechno se nesmí zapomenout, aby na Štědrý den vše klaplo. Stihnu se ale v
tom chvatu zastavit a pobýt sám se sebou? Každý z nás oslavuje svoje narozeniny i narozeniny svých blízkých a přemýšlí, čím oslavence obdarovat, něčím, z čeho by měl radost
a o Vánocích oslavujeme narozeniny Mesiáše, Vykupitele, toho, kdo uzdravuje nejen tělo, ale i duši. Každý nemocný hledá pomoc u lékařů, ale často mnohdy zapomínáme, že
nám může pomoci i to malé dítě z betlémské stáje. Spasitel znamenal pro židovský národ
velkou naději, proto o něj prosili s velkou vroucností. Když se narodil, mnozí v Něj uvěřili, mnozí se přesvědčili právě díky těm, které On uzdravil nebo i probudil ze smrti k životu že je to On, ten na kterého dlouhé generace čekali. Mnohé zázraky ukazovali na Jeho božství, že je to Syn Boha Stvořitele nebe i země. Často prosíme, ale ne možná právě
Jeho, proto možná zůstáváme nemocnými.
Spasitel, o kterém zpíváme v koledách, přichází i dnes do našeho všedního života,
který je možná plný zoufalství a beznaděje v současné době koronaviru a nejrůznějších
omezení. Zkusme proto během adventního času, který ještě zbývá, „zavlažovat“ naše
vztahy i sebe pokojem a pozvat to malé Dítě, narozené z Marie, do svého nitra, našich
rodin, do práce nebo do školy. Dovolme mu, aby naše vztahy pro-měnil, a tak mezi námi
mohl vyrůst kousek nebe a pokoje, který si v čase Vánoc přejeme.
Přeji vám pokojné dny a vše dobré v novém roce 2022, ať se stane zase o něco lepším
než byl tento.
Váš farář
P. Petr Vavřinec Konopík

Betlémské světlo je plamínek zapálený v betlémské jeskyni, v níž se podle tradice narodil Ježíš Kristus. Tento plamínek je symbolem míru, naděje a přátelství. Připomíná, že
ty nejdůležitější věci jsou velmi cenné a křehké. V roce 2021 je plamínek zapálený již po
šestatřicáté. Za těch několik desítek let se stal pro mnohé neodmyslitelnou součástí Vánoc. Celá akce je inspirována starou pověstí o mládencích z Florencie, kteří se vydali na
křížovou výpravu. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se,
donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla, které hoří v Betlémské bazilice.
V betlémské jeskyni si plamínek převezme kluk nebo dívka, kterému se říká „Dítě
světla“, a letecky ho přepraví do Rakouska, kde tato novodobá tradice vznikla. Letošním
Dítětem světla je dobrovolný hasič Tobias Nussbaumer. V Rakousku si při ekumenické
mši Betlémské světlo převezmou delegace skautů z celé Evropy, aby poselství v podobě
plamínku v lucerně šířily dál do svých mateřských zemí, říká se jim „světlonoši“. Za
Českou republiku byli v letošním roce vybráni světlonoši Amálie z Břeclavi a Martin z
Lužic, kteří se dobrovolně zapojili do pomoci při odstraňování následků ničivého tornáda
na Moravě.
Kvůli pandemickým opatřením rakouské vlády se v letošním roce nemohou čeští světlonoši vydat přímo na ekumenickou mši, ale Betlémské světlo si převezmou na českorakouských hranicích. Amálie a Martin dovezou Betlémské světlo do Brna a předají ho v
katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově, kde se ho dále ujmou dobrovolní skautští kurýři.
V sobotu 18. prosince se plamínek díky těmto dobrovolníkům rozšíří do všech koutů naší
země. Rozvoz probíhá celý den již od časného rána po železničních trasách. Pelhřimovští
skauti si pro plamínek dojedou do Horní Cerekve a donesou na večerní mši do kostela sv.
Bartoloměje v Pelhřimově. Následující den v neděli 19. prosince Betlémské světlo rozvezou do kostelů a do domovů pro seniory. V Pelhřimově budou skauti rozdávat Betlémské
světlo na Zlatou neděli ve stánku u fary od 15:00 do 18.00 hodin.
V Novém Rychnově bude Betlémské světlo předáno v neděli 19. prosince při mši svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Letošní motto je „zasejte pokoj—sklízejte spravedlnost“.
Pavlína Malátová

Milí Šikulkové,
advent je v plném proudu, na věnci jsme rozsvítili už třetí svíčku a Štědrý den se kvapem
blíží.
Letos poprvé najdete u nasvíceného stromu u kostela v Novém Rychnově schránku
Ježíškovy pošty.
Do ní můžete třeba při procházce vhodit dopis s vašimi vánočními přáními! Hlavně
nezapomeňte napsat své jméno, příjmení a adresu! Ježíšek je sice dobrý detektiv, ale přece jen mu tu práci chceme usnadnit, a on se vám taky odmění…

Sluší se poděkovat všem, kteří se zúčastnili podzimního tvoření. Věříme, že výrobky našich šikovných dětí – květinové dýně, ušaté myši z dýní, krmítka pro ptáčky, čarodějnice,
sluníčka z makovic a dekorace z papíru – dělaly po celý podzim radost a zkrášlily váš domov nebo zahrádku.

Současná omezení nám nedovolila uskutečnit Vánoční dílny a ani Mikulášskou diskotéku pro děti. A protože věříme v příznivější příští rok, plánujeme další nová tvořivá
setkávání s vámi.
Na závěr bychom chtěly opět moc poděkovat všem, kteří nám pomáhají s přípravou
dílen, jmenovitě to jsou:
•
Městys Nový Rychnov: podporuje nás finančně i tiskem plakátů a letáčků
•
Manželé Karpíškovi: vždy ochotně poskytnou pro dílny prostor restaurace
•
pan Josef Rohovec: hlavní dodavatel chvojí na výrobu věnců
•
Jantra Šímová: vymýšlí a vytváří plakáty na všechny akce a všechny grafické práce
kolem Ježíškovy pošty
•
Filip Bartoň: velké poděkování za nádhernou schránku Ježíškovy pošty a protože
máme odezvy, že se schránka moc líbí, tady je odkaz na šikovného kováře:
Filip Bartoň, Kovářské a zámečnické práce, tel.723960224, e-mail: bartonfil@seznam.cz
A na závěr díky vám všem malým i velkým účastníkům našich dílen, kteří si společná
odpoledne užíváte a domů odcházíte s radostí a pýchou ze svých výrobků. Bez těchto pocitů by naše snažení nemělo smysl.
PŘEJEME KRÁSNÉ A POHODOVÉ VÁNOCE
A DO NOVÉHO ROKU 2022 HODNĚ ZDRAVÍ, OPTIMISMU A ŠTĚSTÍ !!!
VAŠE ŠIKULKY

Činnost jednotky SDH Nový Rychnov v roce 2021.
V roce 2021 zasahovala jednotka sboru dobrovolných hasičů Nový Rychnov celkem u
46 událostí, z toho bylo 9 požárů. První požár byl 12.1. ve Vyskytné, zde hořely saze
v komíně rodinného domu, stejně tak hořely saze v komíně domu 11.3. v Milíčově. 30.3.
jsme zasahovali spolu s dalšími pěti jednotkami u požáru klestí na Mešnici. Další požár
byl 5.4. v Opatově, zde hořela sláma na poli. 23.4. jsme zasahovali u požáru odpadu na
skládce v Horní Cerekvi. A 11.5. jsme likvidovali požár lesa u Turovky. Požár sušky na
prádlo jsme likvidovali 24.6. na Křemešníku v hotelu. 9.8. jsme zasahovali u požáru motocyklu po srážce s traktorem, došlo zde ke zranění řidiče motocyklu. Dále zde zasahovala jednotka HZS Pelhřimov. Za tento požár byla naší jednotce pojišťovnou vyplacena náhrada nákladů za zásah ve výši 16 800 Kč. 21.10. jsme likvidovali požár lesa u Dolní Cerekve spolu s místní dobrovolnou jednotku.
Do firmy Sito Vyskytná jsme 28.1. vyjížděli na požár hlášený čidlem elektronické požární signalizace, zde se naštěstí jednalo o planý poplach.
26.7. došlo po přívalovém dešti k nastoupání hladin potoků a rybníků v Novém Rychnově a k zaplavení domů. Zasahovali jsme ten den u 12 událostí, prováděli jsme rozvoz
pytlů s pískem pro odklonění protékající vody, pročištění propustí tak, aby mohla voda
odtékat, čerpali jsme vodu z objektů a odstraňovali nánosy bahna z komunikací.
Zasahovali jsme také u nehody cyklisty 21.6., který naboural do spadlého stromu a
způsobil si zranění. 7.8. jsme byli vysláni na pátrání po pohřešované osobě na Křemešník,
osobu se podařilo nalézt. Odstraňovali jsme také spadlé stromy z vozovky na celkem 13
místech. Likvidovali jsme také obtížný hmyz v 5ti případech.
Jednotka má od srpna ve svém vybavení přístroj AED, který je nasazován v případě
zdravotních problémů osob, například při zástavě srdce. Náš výjezd si vyžádá záchranná
služby přes krajské operační středisko hasičů, které nám vyhlašuje poplach. Členové jednotky byli vyškolení dodavatelem přístroje AED, dále bylo nutné projít školením od
Zdravotní záchranné služby Kraje Vysočina a další školení provedl PhDr. Radek Benda.
16.11. bylo vyhlášeno prověřovací cvičení v Sázavě kde jsme prověřili připravenost členů
jednotky na zásah spojený s použitím AED a resuscitací osoby. Jednotka se na místo zásahu dostavila za 6 minut od vyhlášení poplachu, což je výborný čas vzhledem k tomu, že
limit výjezdu jednotky je 10 minut a cesta do Sázavy trvá standardně kolem 3 minut. Resuscitace i použití AED proběhlo dle nacvičených standardů, na což dohlížel PhDr. Radek
Benda.
Ing. Milan Vopálenský
velitel jednotky SDH Nový Rychnov

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Uplynulé tří měsíce nám v mateřské škole utekly sice jako voda, ale byly naplněny
spoustou krásných událostí a zajímavých okamžiků, o které bychom se s Vámi rádi podělili.
ČINNOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V rámci tématu ,,Co nám podzim nabízí“ jsme si spolu s dětmi upekli jablečný štrůdl,
věnovali jsme se hrám v pestrobarevné záplavě spadaného listí, tvoření z přírodnin či výrobě strašidel.
ŠABLONY III - PROJEKTOVÉ DNY
V měsíci říjnu k nám zavítala lektorka z Malé technické univerzity s krabicí plnou stavebních kostek a speciální soupravou prvků a výkresů. Lektorka pracovala s dětmi s
podporou dětských technických výkresů, metodických listů a stavebnice. Na konci děti
získaly osvědčení (diplom), který byl pro ně odměnou (nikoli hodnocením) a zároveň
sloužil jako informace pro rodiče. Projektový den byl hrazen z Šablon III.
V měsíci listopadu jely starší děti z mateřské školy na výlet do jihlavské zoo, kde na ně
čekal připravený program ,,Zvířata na dlani.“ Děti si během programu při povídání o
zvířatech osahaly, prohlédly a očichaly různé přírodní materiály (kůže zvířat, ptačí vejce,
peří) a seznámily se s živými zvířaty. Celý projekt, včetně cesty, byl taktéž hrazen
z Šablon III.
KULTURA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Na podzim naše mateřská škola zavítala do Horáckého divadla v Jihlavě, kde děti
shlédly pohádku O pejskovi a kočičce. Tímto moc děkujeme městysi, protože vše bylo
hrazeno z příspěvku na vzdělávání dětí.
V předvánoční době se nemocnost nevyhnula dětem ani zaměstnancům, nicméně vše
dobře dopadlo. Přesto se nám zadařilo přivítat společně adventní čas, s dětmi jsme tvořili
adventní věnce, které si mohly odnést domů. Vyrobili jsme si krásného čerta a Mikuláše
a společně si natrénovali pár vánočních koled, které měly zpívat v kostele při rozsvícení
vánočního stromečku. Z důvodu nepříznivé situace byly obě akce zrušeny, přesto byla
pro děti přichystána odměna od městyse v podobě perníčků.

ADVENTNÍ ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Napadaný sníh byl pro děti velkým nadšením, ale i přes menší sněhovou nadílku dětem
nic nebránilo vystačit si alespoň s tou trochou sněhu a na několik hodin ozdobit naší
školní zahradu pořádnými sněhuláky. S jízdou na lopatě to už bylo těžší, na druhou stranu i na blátě to jelo! Bohužel, přes špatně vyvíjející se epidemiologickou situaci a vzhledem k doporučení MŠMT jsme se rozhodli pro letošek návštěvu Mikuláše odložit, přesto
však děti o tuto atmosféru nepřišly a za pomoci zaměstnanců děti krásné balíčky dostaly.
Mikulášský balíček byl opět hrazen od zřizovatele ze zvýšeného příspěvku pro mateřskou školu na provozní náklady. Moc si toho vážíme a děkujeme. Jejich nadšení a jiskra
v očích, je pro nás všechny velkou odměnou.
Na závěr nám dovolte popřát vám krásné a spokojené prožití vánočních svátků v kruhu
rodinném, v novém roce mnoho zdraví, lásky, osobních úspěchů a radostných dní.
Zaměstnanci MŠ Nový Rychnov

PODĚKOVÁNÍ
Mateřská škola tímto děkuje zastupitelům městyse za finanční podporu ve výši
10 250,- Kč. I díky této podpoře byl pro každého žáčka naší školky připraven balíček od Mikuláše.

Podzim nás letos kupodivu nechal užívat babího léta a nepokazil pohodu venkovních posezení předčasným ochlazením a nevítaným sněžením, které nejednou v minulosti navštívilo Vysočinu už koncem září.
Úroda hub byla slabší, ale to bylo díky lesní kůrovcové kalamitě, která po sobě zanechávala
pusté mýtiny a tak hodně chybělo správné klima na růst podhoubí. Ale i tak se našly docela milé
kousky.

Podzimní sklizeň také většinou přinášela radost i překvapení. Halloween za dveřmi, prvotřídní materiál na skladě.

A tak jsme se sešli v hasičárně a pod vedením zkušené
„mistrové“ vyrobili lampiónky, které neosvítí výročí VŘSR,
ale tajemný halloweenský podvečer. Zvlášť když není zodpovědné hromadné divočení v uzavřeném prostoru …
… zato venku – průvodem po Řeženčicích … Zkrátka děti se
pobavily, akce se vydařila.
Přiblížil se advent. Slaměné
postavy z minulého roku
vytvořily průvod k úplně
novému betlému. Tvůrce,
resp. tvůrkyně nezměněna.
Prostě kdo umí, umí …
Co jinak přinesl podzim do Řeženčic?
Především to byla oprava havárie panelů v místní vodní
nádrži, za což náleží dík těm, kdo se zasloužili. Příští
léto bude koupačka pro děti daleko bezpečnější.
Inu moc se neudálo. Nemohlo. Snad příště, snad
v zimě, snad příští rok …

Co přinese zima?
To dnes nikdo neví. Nezbývá než se poohlédnout po jistotách, které přináší vesmír:
Budou to zase meteorické roje Geminidy (13.-14.prosince).
Na začátku ledna Kvadrantidy, díky temné obloze by mohly být dobře pozorovatelné.
A hlavně přijdou Vánoce a snad přinesou poklid a pohodu. Máme ji dost zapotřebí.
To sobě a všem přeje z Řeženčic
OlSek a spol.

Blahopřání jubilantům
Vážení a milí čtenáři,
během těchto měsíců oslavili a do konce tohoto roku ještě oslaví své krásné životní jubileum tito naši spoluobčané:
75. narozeniny: pan Vít Císař, Nový Rychnov
8o. narozeniny: paní Marie Slavíková, Chaloupky
85. narozeniny: pan Jaroslav Slavík, Chaloupky
paní Jarmila Dvořáková, Řeženčice
paní Ludmila Šebestová, Nový Rychnov
90. narozeniny: paní Marie Koňáková, Sázava
91. narozeniny: pan Jiří Fuk, Nový Rychnov
Přejeme všem pevné zdraví, štěstí a spousty radosti prožité
v kruhu svých nejbližších.
Vážení a milí čtenáři,
stejně jako rok minulý, tak i tento rok byl jiný a stejně náročný. Už si pomalu začínáme
zvykat na různá omezení a opatření. A právě z těchto důvodů se nezdařilo zorganizovat
spoustu pravidelných aktivit a akcí. O některých, které se povedly, Novorychnovské stezky, rozloučení dětí s MŠ a ZŠ, vítání nových občánků, o tom jsme informovali
v minulých vydáních zpravodaje.
11.11. projížděl sv. Martin na svém bílém koni Rychnovem a děti ho kousek cesty doprovodily. Vesele svítily svými světýlky a za odměnu byly obdarovány zlatými dukáty a
cukrovím. Dospělým určitě chutnal chleba namazaný čerstvě škvařeným sádlem. Legendu o sv. Martinovi dětem letos přednesl náš pan farář, kterému tímto moc děkujeme. Musím prozradit, že šel s dětmi celou cestu. Jeho přítomnost navrátila celé této tradici důstojnost a glanc.
29.11. se rozsvítil v poklidu, bez slavností a sborového zpěvu našich dětí, vánoční
stromek. U kostela nechybí krásný betlém a dokonce přibyla pro naše nejmenší kouzelná
schránka pro Ježíškovu poštu. Přípravy na tuto akci byly po ročním půstu velkolepé.
V kostele mělo vystoupit celkem 89 dětí ze ZŠ a MŠ. Malý vánoční trh pro zakoupení
krásných drobných dárečků, perníkových dobrot, s kapelou Otisk, teplým svařákem a pučem… Všem, kteří se poctivě připravovali, aby nám předvedli, co umí, co dokáží, všem
dětem, pedagogům, hudebníkům, perníkářkám, keramickým umělcům, betlemářkám, řemeslníkům, Šikulkám… zkrátka všem těm, co tam měli být, za jejich snahu a píli moc
děkuji. Bude nám velikou ctí potkat se příští Vánoce.
Také děkuji všem aktivním v Sázavě, Čejkově a v Řeženčicích za překrásnou vánoční výzdobu. Zlatou medaili vyhrává bezkonkurenční betlém v Řeženčicích.
Vážení a milí, všem přejeme pokojné svátky, vše dobré a pevné zdraví. Těšíme se na
shledání v příštím roce.
Za SPOZ Iva Reichová

V čase adventním přejeme všem čtenářům Poutníka
– klidný a pohodový advent, žádný stres a žádné karamboly, úsměv na tváři, i když v této
době nemůže být, a není často ani vidět. A pokud promluvím slovy básníka, pak máme
krásné motto:
„Není lepší mít se rádi, hledět na svět zvesela? Nemalujte čerta na zeď – namalujte Anděla!!!!!“ / J. Žáček- Nemalujte čerta na zeď/
Doba covidová nám všem trochu „zamíchala a stále míchá kartami“, vše se stále podřizuje této situaci. Plány se mění, uzpůsobují.
Nicméně, v říjnu jsme si udělali odpolední výlet do jihlavské ZOO. Byl sice téměř konec října, ale krásné a slunečné počasí nám přálo, a tak se odpoledne báječně vydařilo.
V listopadu jsme jedno odpoledne při kávě „poklábosili“. Bylo to takové milé. Teď nás
čeká jen malé vánoční setkání. Co nám přinese rok nový, to se necháme překvapit, nějaké
plány jsou a budou a my se budeme těšit.
Ještě před první adventní nedělí jsme stačili postavit Betlém. Trochu jsme ho pozměnili, doplnili o nové postavy. Já osobně jsem spokojena, že se mi povedlo zrealizovat
představu, kterou jsem pro betlém měla. Naštěstí nám při stavbě počasí přálo, a tak jsme
první adventní neděli mohli rozsvítit. Sice skromně, ale svítili jsme. V pondělí jsme dokompletovali připojení k osvětlení vánočního stromu a hned je to jiné.
Tady je na místě poděkování. Poděkování mému zeťovi Petru Martincovi, dále Lukáši Nečadovi, Jarmile Šťáskové, Kačce a Draze Nečadovým, kteří se podíleli na stavbě.
Nemenší díky patří také paní Zdeně Bláhové, která opět jako „dvorní kostymérka“ nezklamala a postavy oblékla. Moc děkuji!!!!
Ještě jednou všem čtenářům Poutníka jménem našeho klubu přejeme:
- Pohodový a klidný advent, klidné prožití svátků vánočních a v celém roce 2022
přejeme zdraví, štěstí, pohodičku, stále dobrou náladičku!!!!!!!
Uhlířová Marta
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