Na úvodní straně: Momentky Nového Rychnova a místních částí (ze shora: Novorychnovský betlém
před kostelem Nanebevzetí Panny Marie, společenský dům v Čejkově, Řeženčický betlém u hasičské
zbrojnice, kaplička v Sázavě)

Vážení a milí spoluobčané…
…. opět stojíme na konci roku, který byl pro nás všechny těžší než ty jiné, předchozí,
poznamenaný mnoha neustálými omezeními a opatřeními…Pro mě samotnou byl rok
2020 zatím snad nejtěžším rokem v životě, protože mi v květnu odešel jeden
z nejbližších členů rodiny, člověk, kterého jsem bezmezně obdivovala, respektovala a
vzhlížela k němu z hlubokou láskou, již stále cítím a budu cítit už navždy…Dlouhou
dobu jsem bojovala, a vlastně stále ještě bojuji s pocitem, že nemá smysl, abych cokoliv
dělala a o cokoliv se snažila, když ON už to neuvidí…
Aby toho všeho nebylo málo, tak v tuto chvíli sedím u stolu a píši pro vás tento úvod
do Poutníka nejen se zlomeným srdcem, ale také se zlomeným kotníkem, a tak na vlastní kůži zažívám pocit, že bez pomoci rodiny a toho nejúžasnějšího manžela pod sluncem bych spoustu věcí nezvládla.
Co z toho tedy plyne? …Že tím nejdůležitějším na světě byla, je a vždycky bude láska…
Proto vám všem z celého srdce přeji, aby láska, která je s obdobím Vánoc tak silně propojená, vás provázela nejenom v tomto adventním čase, ale po celý život. Abychom
všichni oplývali dobrým slovem, trpělivostí a chápáním těch druhých, protože se všichni navzájem potřebujeme. Víc, než by si kdo z nás dokázal kdy představit…
Krásné Vánoce
a šťastný nový rok všem

Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku, který byl v mnoha směrech výjimečný a doufám, že i na dlouhou
dobu poslední. Po mnoha letech jsme znovu zažili omezení a zákazy, které mladší generace zažila vůbec poprvé a střední generace na ně již úspěšně zapomněla. Některé zákazy zažili pouze naši rodiče či prarodiče, vždyť zavírání škol a zákazy nočního vycházení
byly naposledy při stanném právu za druhé světové války, po atentátu na zastupujícího
říšského protektora Reinharda Heydricha.
Na začátku tohoto roku nic nenasvědčovalo tomu, že by měl být něčím zvláštní.
Měli jsme naplánováno mnoho oprav, rekonstrukcí a akcí. Náhlý zlom však nastal
v měsíci březnu, kdy přišla první vlna dosud neznámé nemoci covid. Prakticky ze dne
na den jsme raději odvolali veškeré naplánované akce, aby do našich obcí nejezdili pracovníci firem, kteří se pohybují i v jiných lokalitách, a tím bychom nechtěně ohrozili
naše spoluobčany. S odstupem času se toto opatření ukázalo jako téměř zbytečné, protože naše obce začali navštěvovat a jezdit k nám nakupovat i lidé, které jsem zde v životě
neviděl, nebýt covidu. Přesto tohoto opatření nelitujeme. Díky tomu jsme mohli svoji
veškerou energii a snahu vložit do shánění roušek a následné distribuci vám, našim spoluobčanům. Jsme přesvědčeni o tom, že se nám to povedlo v rekordním čase, neboť během čtrnácti dnů se nám podařilo zajistit výrobu více jak dvou tisíc roušek a dodat je do
vašich domovů. Přitom jsme se museli potýkat i s takovými problémy, jako byl nedostatek látky nebo tkalounů. Podařilo se nám zajistit i nemalé množství rukavic a dezinfekce, které byly v té době nedostatkovým zbožím. Chtěli bychom touto cestou ještě jednou všem lidem a firmám, které se na výrobě roušek, dezinfekce a její následné distribuci podíleli, poděkovat. Jmenovitě je zde nechceme vypisovat, neradi bychom na někoho zapomněli, což by nás velmi mrzelo. Tento stav měl paradoxně i pozitivní stránku.
Dokázali jsme si, že nejsme až tak zkažení, jak se v poslední době zdá a v případě nouze
jsme schopni a ochotni si navzájem bezostyšně pomoci a až na některé výjimky respektovat zákazy a nařízení. Opět nám byl připomenut význam slov jako je respekt, úcta a
pokora.
S létem přišlo uvolnění, úleva, ztráta obezřetnosti a radost z toho, že jsme již covid
porazili a máme to nejhorší za sebou. Pozvolna se rozjely i plánované akce. V půlce měsíce září přišla druhá, daleko horší vlna covidu a s ní i nové zákazy, příkazy a doporučení. Některé rozdělané akce se musely přerušit na dobu neurčitou. Při dopředu sjednaných termínech nebo při rozpracovaných akcích jsme začali narážet na problémy typu –
jsem v karanténě, jsem pozitivní, čekám na testování, mám OČR. Nouzovému stavu
podléhal i náš úřad. Otevřen pro veřejnost byl pouze deset hodin v týdnu. I přes toto nařízení jsme se snažili občanům vyhovět a i mimo otevírací dobu vyjít občanům vstříc a
pomoci.
I přes výše uvedené problémy se nám podařila většina plánovaných akcí dotáhnout
do konce. Z těch větších zmíním dokončení čištění a monitorování kanalizace v Novém
Rychnově, výměna hlavních uzávěrů vody, pokračujeme na projektové dokumentaci
stavebních parcel, dokončena byla rekonstrukce ordinace praktické lékařky, ke konci
spěje rekonstrukce čistírny odpadních vod, úspěšně byla dokončena rekonstrukce veřejného osvětlení v Sázavě, opravilo se hřiště v Sázavě, stále pracujeme na projektové

dokumentaci rekonstrukce vodovodu v Řeženčicích, došlo k opravám vodovodního řádu spojeného s instalací vodoměrů v Čejkově.
I přesto, že nevíme, jak se bude nemoc dál vyvíjet, jsem optimista a věřím, že příští
rok bude lépe. Proto již nyní plánujeme akce na další rok. Z těch větších akcí bychom
rádi zmínili tyto: celková rekonstrukce jedné z ulic v Novém Rychnově, vyprojektování nového parkoviště u hřbitova, dále pokračování v monitorování kanalizace v jedné
z místních částí, podílení se na přípravě stavebních parcel, rekonstrukce druhé etapy
veřejného osvětlení v Sázavě, rekonstrukce vodovodu v Řeženčicích a příprava na vybudování úpravny vody v Čejkově. Vše se však bude odvíjet od ekonomického dopadu
na náš městys.
V průběhu roku jsme zaznamenali i mnoho podnětů od našich spoluobčanů, které se
týkají investic do budoucna. Tou největší je bezesporu žádost TJ Start Nový Rychnov
na vybudování nového zázemí na fotbalovém hřišti. Konkrétně se jedná o vybudování
umělého zavlažování, výstavbu nových kabin, nové klubovny, toalet pro veřejnost, pergoly a tribuny. Počítá se s finanční podporou národní sportovní agentury.
Abychom byli objektivní musíme uvést i věci, které se nám nepovedly dotáhnout do
zdárného konce - jedná se o oplocení mateřské školky, kdy největší překážkou byl názorový nesoulad mezi zastupiteli na podobě oplocení. V současné době je vypracován
projekt a čeká se na stavební povolení. Druhou věcí, která se nepodařila dotáhnout do
konce je bezbariérový vchod k obvodní lékařce, a to díky administrativním překážkám.
Samotnou kapitolu pak tvoří lesy. Krajina se nám mění před očima a je to velmi
smutný pohled. Aktuální informace o hospodaření v lese vám poskytneme v příštím vydání Poutníka.
Vážení spoluobčané, jménem zastupitelů vám všem přejeme krásné a klidné prožití
vánočních svátků a hlavně mnoho zdraví v roce 2021.
Iva Reichová
starostka městyse

Pavel Martínek
místostarosta městyse

Nový systému svozu odpadů „door-to-door“ D2D
Naše svozová společnost SOMPO a. s. chystá změnu systému svozu odpadů. Novému
systému se říká DOOR to DOOR (od domu k domu) nebo také D2D a začne fungovat v
dubnu 2021. Na základě přiznané dotace na pořízení nových popelnic obdržel náš městys
217 sad popelnic (PLAST, PAPÍR, BIO). Tyto sady budou poskytnuty domácnostem zdarma na základě smlouvy o výpůjčce.
Protože počet nedostačuje pro všechny nemovitosti, není povinné mít doma 4 popelnice. Stávající kontejnery na tříděný odpad zůstávají zatím zachovány. Změní se ovšem termíny svozu odpadů, především pak běžný směsný odpad se nebude odvážet 1x týdně, ale
1x za 14 dní. Popelnice s bioodpady pak 1x za 14 dní před jaro až podzim a v zimě jen 1x
za 28 dní. Plasty a papír (popelnice i kontejnery) pak budou odváženy jen 1x za 28 dní, tj.
měsíčně.
Nový systém jako každá novinka přináší plusy i minusy. Především je velké minus tohoto systému, že je současná fáze „startu“ financována z evropských dotací, a tak musí
splňovat parametry, které byly stanoveny poskytovatelem dotace. Tento systém se týká
všech obcí, které jsou akcionáři společnosti SOMPO a. s.—117 obcí i měst od velkým k
malým. Bylo zakoupeno více než 29 000 nových popelnic, což je investice cca 30 000
000,- Kč. Jistě nikdo nechce, aby se dotace musela krátit nebo vracet. Naše obec je součástí soukolí, které nemůže po dobu udržitelnosti tohoto projektu drhnout. Velké plus je,
že již nemusíte řešit, zda jsou kontejnery plné nebo že je máte příliš daleko. Popelnice
jsou očipované a s napevno vyraženým logem, je velmi malá pravděpodobnost, že vám je
ukradnou.
Proto bych chtěl touto cestou vyzvat všechny občany, kteří mají možnost mít 4 nové
240litrové plastové popelnice doma a kterým svážejí popelnici od domu či z blízkého stanoviště, aby si nové sady popelnic objednali na úřadu městyse. V současné době je ještě
více jak 100 sad volných a k dispozici ZDARMA. Nikdo z nás na úřadu dnes neví, co
nám přinese budoucnost a jaká opatření v systému odpadů bude muset městys udělat, aby
naplnil literu zákonů a vyhlášek. Návrhy nových předpisů počítají dokonce např. i s tím,
že městys bude platit „pokuty“ za to, že se málo třídí. To, jaké zákony budou schváleny a
v jaké podobě, záleží na našich poslancích a jejich vůli. Bohužel procento zákonných paskvilů je stále větší a i těmito paskvily se musí obce řídit. Několik věcí je však do budoucna skoro jistých:
- nic nebude zadarmo; dokud máte možnost dostat tyto popelnice zadarmo, využijte toho!
- odpadů neubude; náš životní styl nám neumožňuje žít bez odpadů a na změnu to nevypadá
- neobnovitelných zdrojů nepřibývá, lidí přibývá; recyklace bude nezbytnou součástí výroby
Nemohu zde napsat, že lepším tříděním ušetříme finance, protože této teorii sám nevěřím a dle mého názoru se tak nestane. Věřím ale tomu, že třídění odpadů má smysl a stejně jako před lety nikdo z nás neznal třídění odpadů a vše se sypalo do jedné popelnice

dohromady a kolikrát odvezlo „za kopec“, dnes třídění odpadů považujeme za samozřejmost a podvědomě víme, že žlutá = plast a modrá = papír a odpady nám krajinu nehyzdí,
tak za několik let budeme považovat za samozřejmost i nový D2D systém.
Důležité je zmínit, že tento systém není novinkou. Svoz modrých, žlutých a hnědých
popelnic od domu funguje v mnoha obcích, a to blíže než si myslíme—např. v Třešti či
Rohozné.

Odpady a odpadky—co s nimi, kam s nimi, jak s nimi
Psát neustále o tom, jak třídit správně a co se nemá nebo naopak má kam házet, je věc
možná záslužná, ale bohužel nutná. I dnes se najdou lidé, kteří s odpady nakládají jako s
odpadky. Prostě je vyhodí kam buď, v přeneseném významu slov „ty věci od nich odpadnou“. Jen aby to z očí zmizelo, nic to nestálo finančně ani časově a hlavně, aby to nebylo
namáhavé. Tito lidé se zřejmě řídí teorií: „vždyť za to platím ne? tak ať se starají“. Teorie
jistě správná, ale stejně jako všude jinde platí: co ušetří jeden, musí uhradit druhý. V tomto případě je ten první občan a ten druhý obec. Svozové a odpadové společnosti tu nejsou
proto, aby dělali charitu, musí si na sebe vydělat a tak všechny náklady účtují obcím. Obce navíc mají povinnost od občanů všechny odpady přebírat, proto zavádějí systémy svozu, kontejnery, D2D aj.—aby to mělo nějakou efektivitu. Je pak logické, že čím víc obec
za odpady zaplatí, tak buď vybere od občanů z místního poplatku za odpady (jak se vžilo
„za popelnice“) nebo z jiných zdrojů (daně, nájmy apod.) a tyto finance budou scházet na
jiné veřejnosti prospěšné věci.
Pracovníci městyse i svozových firem by jistě mohli vyprávět, co vše musí uklízet a
přetřídit a jak často jen pokyvují nevěřícně hlavou. S nadsázkou řečeno, a snad mi to prominou: jsou ještě mladí a tak toho ještě v životě uvidí, nad čím budou hlavou kroutit.
Na závěr několik rad:
- neházejte do kontejneru na listí a trávu větve a jiné bioodpady. Listí a tráva se dále zpracovává levněji, když je bez příměsí.
- jedlé oleje a tuky nalévejte do plastových PET lahví. Skleněné lahve se při manipulaci a
dopravě rozbíjí a znečištěné plochy od vyteklého oleje jsou velmi těžko čistitelné.
- veškeré elektrospotřebiče velké i malé můžete odkládat do zámeckého průjezdu (č. p. 1),
ale prosím, aby jste tyto věci odkládali tak, aby průjezd zůstal průjezdný a dveře do sklepů
nebyly zataraseny; v ledničkách a mrazácích nám nechávejte prázdno, také pračky není
nutné vyplňovat malými věcmi
- zářivky a úsporné žárovky do elektroodpadu nepatří, noste je přímo na radnici
Úplně závěrem si zkuste malý domácí test. Statistiky z roku 2014 uvádějí, že v průměrné domácnosti u nás se nachází 49 různých typů baterií a akumulátorů. Zjistěte sami, zdali
jste nadprůměrní či podprůměrní. Někdy jsou baterie i tam, kde být nemusí a kde bychom
je ani nečekali. Souvisí to bezesporu s nástupem věku digitálního. A každá i ta nejmenší
baterie má v sobě suroviny, které jednou dojdou. Skutečně jich potřebujeme tolik?
Jan Malát

Svoz popelnic přes Vánoční svátky 2020 bude probíhat v těchto dnech:
PÁTEK 25. 12. 2020—POPELNICE SE NESVÁŽÍ!!!
SOBOTA 26. 12. 2020 - svoz popelnic v Novém Rychnově a všech místních částech
PÁTEK 01. 01. 2021 - svoz popelnic v Novém Rychnově a všech místních částech
Vzhledem k většímu vytížení svozových linek je možné, že popelnice budou svezeny v
odpoledních či večerních hodinách.

Úřad městyse Nový Rychnov vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu, bude mít
v závěru roku 2020 pro veřejnost otevřeno v omezených hodinách, a to pouze v tyto
dny:
16. 12. 2020 (středa)
07,00—12,00
18. 12. 2020 (pátek)
07,00—12,00
21. 12. 2020 (pondělí) 12,00—17,00 (bez agendy stavebního úřadu)
23. 12. 2020 (středa)
07,00—12,00
V ostatní dny je pro veřejnost zavřeno. Omlouváme se občanům za způsobené
komplikace. V listopadu 2020 byl úřad městyse na 3 týdny uzavřen, kdy oba zaměstnanci úřadu byli v karanténě a od té doby jsou úřední hodiny omezeny na 10 hodin
týdně.
Řešit úřední záležitosti však lze i mimo výše uvedenou dobu, a to pouze po předchozím sjednání termínu na tel. 723 307 666 (Jan Malát). Budu se snažit vám vyjít
maximálně vstříc. Jistě je vhodnější individuálně dohodnutý termín, než aby se v omezeném čase na úřadě tvořila fronta a hrozba přenosu koronaviru tak byla větší. Věřím,
že se našemu úřadu nouzové uzavření vyhne oklikou po dlouhý čas a vrátíme se opět
do „normálu“.
Jan Malát

Není to dávno, co se potkal Advent s Vánocemi. Společně
se ptají co je nového, co dělají lidé a čím žije společnost.
Oba dva se shodují, že Covid 19 je neskloňovanějším tématem celého lidstva.
Chvíli setrvají v tichosti a říká jeden druhému: Ještě že nás
Bůh stvořil a my můžeme lidi z jejich ponurosti povzbudit.
Co myslíte vážení spoluobčané, že tyto dva kamarády Advent a Vánoce spojuje a co je naopak rozděluje? Odpovědí
můžeme najít mnoho nebo naopak někdo nenajde vůbec nic.
Co je tedy spojuje?
Je to osoba Ježíše Krista, Božího Syna. V době adventní si
připomínáme a čteme z Bible, co o tomto Boho-člověku píší proroci, kteří jej po dlouhé
generace očekávali jako Spasitele světa. Dále čteme o tom, jak se vlastně tento očekávaný člověk přišel na svět.
Čím se tato období liší?
V době adventní zdobí naše domácnosti věnec se čtyřmi svícemi a o Vánocích stromeček. Dalším velkým rozdílem je soubor písní. O Vánocích jsou to koledy, ale co
s Adventem? Adventní a rorátní písně.
Možná jste si povšimli, že každý pátek ráno okolo půl sedmé ráno zvoní zvony jako v neděli před bohoslužbou, a že je v kostele ne světlo, ale pološero. Ano, v tento den od půl
šesté jsou slouženy Staročeské rorátní mše svaté v setmělém kostele při svitu svíček. Tyto bohoslužby byly zavedeny v době, kdy na Hradě vládl Karel IV. a na svatovojtěšském
stolci seděl první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Český národ dostal výjimku od
papeže, že mše svatá může být doprovázena zpěvem v českém jazyce a může se přidat i
věřící lid. Dosud byl zpěv v liturgii pouze v jazyce církve, latině. Texty Staročeských rorátů jsou uzpůsobeny na každý den v týdnu, deset různých písní. Takže rorátní písně obsahují na sedmdesát písní, proto si v kostele necháváme koledy až na dobu vánoční, která
začíná vigilií Božího hodu a končí svátkem Křtu Páně, který připadá na desátý leden. Vánoce tedy nekončí svátkem svatého Štěpána, ale trvají podstatně déle.
Jako mají Vánoce svoji půlnoční, tak Advent má své roráty. Tato bohoslužba má začínat
za tmy a končit při rozednění. Nový Rychnov tyto bohoslužby zažil naposledy asi před
šedesáti lety.
Chtěl bych vás, milí občané, osobně pozvat, alespoň na poslední rorátní mši svatou v
pátek 18. prosince od půl šesté ráno do zdejšího kostela.
Letošní rok nám nedovoluje slavit Vánoce v takové míře, jak jsme byli dosud zvyklí,
proto přijměte pozvání na tradiční, netradičně slavenou půlnoční bohoslužbu ke kostelu
Nanebevzetí Panny Marie, která začne letos po odbití půlnoci před kostelem u betléma.
Vážení spoluobčané, přeji vám všem poklidné prožití zbytku Adventu a krásné svátky
Vánoční a v roce nadcházejícím zdraví, spokojenost a Boží blízkost.
„V čem je základ věčné spásy“
„Hej mistře vstaň bystře“
„Roráte coeli de super“
„Tichá noc“
„Mnozí spravedlivý“
„Narodil se Kristus Pán“
„Vítej milý Jezu Kriste“
„Anděl k Panně poslán jest“
„Veselé vánoční Hody“
„Jazyk lidský boha chval“
„Jak jsi krásné neviňátko“

Váš nový farář Petr Vavřinec Konopík

POŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB
kostel Nanebevzetí Panny Marie Nový Rychnov
24. 12. 2020 09,30 rozdávání Betlémského světla
24. 12. 2020 24,00 Štědrý den
25. 12. 2020 08,00 Slavnost Narození Páně
26. 12. 2020 08,00 Svátek sv. Štěpána
27. 12. 2020 08,00 Svátek sv. Rodiny
29. 12. 2020 17,00 5. den oktávu
31. 12. 2020 16,00 Silvestr
01. 01. 2021 08,00 Slavnost Matky Boží Panny Marie
03. 01. 2021 08,00 2. neděle po Narození Páně

kaple sv. Václava v Sázavě
26. 12. 2020 14,00 Svátek sv. Štěpána

Vánoce se slaví v mnoha zemích po celém světě. Dokonce i tam, kde křesťanství nemá
silnou tradici. Samotná oslava se pak ale značně liší s ohledem na historické tradice či víru obyvatel. Stejně tak se liší název postav, jež rozdávají dárky. Kromě našeho Ježíška tak
můžete slyšet i jména sv. Mikuláš (St. Nicholas) a od něj odvozené postavy jako Santa
Claus, Pére Noel, Sinterklaas či Weihnachtsmann. V Rusku pak dárky rozdává Děda
Mráz, ve Finsku Joulupukki, ve Švédsku skřítek Jultomten, v Norsku skřítek Julenissen.

Francie
Ve Francii nosí dárky Pére Noel - starý vousatý muž, který dostává od dětí dopisy a podobně jako Santa Claus létá na saních se soby. Nedává dárky pod stromeček, ale ukrývá
je na nejrůznějších místech v bytě. Nejdůležitější dekorací je vánoční stromek, nejčastěji
jedlička. Tradičním vánočním pokrmem je krůta s lanýžovou či kaštanovou omáčkou, ale
podávají se i žabí stehýnka, pečená šunka, husí játra, ústřice, sýry a samozřejmě dobré víno. Večeře trvá velmi dlouho, a proto i nadílka, která následuje, začíná mnohdy až pozdě
večer.

Belgie a Nizozemsko
Stejně jako u nás jsou i Vánoce v Belgii a v Nizozemsku především obdobím, kdy se setkávají celé rodiny a přátelé. Hodné děti dostávají dárky už na svátek svatého Mikuláše
od Sinterklaase (ve Vlámsku) nebo Saint Nicholase (ve Valonsku). Těm zlobivým se pohrozí, že je odnese Černý Petr. V posledních letech se i zde objevuje Santa Klaus či Pére
Noel, kteří nadělují dárky pod vánoční stromeček nebo do punčoch zavěšených na krbu.
Samotný Štědrý den je ale zde běžným pracovním dnem. O Vánocích se zde konzumují
většinou ryby, mořské plody a krocan. Tradiční pochoutkou na vánočním stole je tzv. vánoční poleno. Je to měkká roláda plněná krémem a zdobená čokoládou tak, aby připomínala poleno.

Velká Británie
V Anglii děti na Štědrý den věší ke krbu punčochu. V noci před Božím hodem se k nim
krbem spustí Father Christmas (Duch Vánoc) a naplní punčochu dárky. Father Christmas
je velmi podobný Santa Clausovi. Angličané velmi rádi zdobí domy a nad dveře zavěšují
jmelí, pod kterým se líbají. Tradičním pokrmem je krocan s kaštanovou nádivkou, podává
se s pečenými bramborami, zeleninou a brusinkovou omáčkou. Tradičním pokrmem je i
vánoční pudink, který se připravuje dlouho před Vánoci a připomíná bábovku (obsahuje
ale velké množství alkoholu). Většinou se podává s koňakem nebo punčem.

Španělsko
Ve Španělsku se Vánoce slaví v náboženském duchu. Štědrý den La Noche Buena (Dobrá
noc) se slaví celý den. K večeři se podává kachna, jehněčí maso nebo různé druhy ryb.
Typickou sladkou pochoutkou je turrón (podobný chalvě), marcipánové figurky a polvorones (sádlové cukroví se skořicí a mandlemi). Největší mše probíhá 25. prosince či 1. a
6. ledna. Dárky přivážejí dětem Tři králové až 6. ledna. Novodobou událostí bývá Vánoční loterie, která funguje již od roku 1763.

Itálie
Vánoční svátky zde začínají většinou až na Boží hod, kdy se po slavném papežově požehnání sejde široká rodina ke slavností hostině. Jen v některých oblastech se lidé scházejí již
24. prosince. Hlavními pokrmy se liší podle regionů. Někde si lidé dopřávají jehněčí s
rozmarýnovými bramborami, jinde artyčoky či mořské ryby. Typickou sladkou pochoutkou je panettone, vánoční bábovka s rozinkami a kandovaným ovocem. V některých částech dárky nosí La Befana, hodná, ale škaredá čarodějnice, která 6. ledna sestoupí komínem do domů a nechá tam dětem balíčky. Befana dle pověsti nesla Ježíškovi do Betléma
dárky, ale protože přišla pozdě, Ježíška už tam nenašla, dárky ale nosí dodnes. V dalších
částech Itálie nosí dárky Babbo Natale, který jezdí na saních se sobím spřežením, a to už
24. prosince. S rozbalováním dárků se buď čeká do půlnoci, nebo je děti najdou až druhý
den u jesliček či pod stromečkem. Po snídani pak chodí většinou rodina do kostela. Hlavním symbolem italských Vánoc jsou jesličky. Rodinné betlémy se pak obvykle dědí z generace na generaci.

Švédsko
Vánoce ve Švédsku se nazývají Jul a začínají už 13. prosince na svatou Lucii. U nich tento
svátek připomíná spíše našeho Mikuláše. Lidé se převlékají za anděly, na hlavách mají korunu s hořícími svíčkami a nadělují dětem cukroví. Dárky na Štědrý den naděluje po štědrovečerní večeři shrbený dědeček - Vánoční muž Jultomten, kterého doprovázejí vánoční
skřítci Julnissary a někdy také kozel Jullbock, který má na zádech dárečky. Kozel je tradiční vánoční ozdobou. Maličcí slamění kozli se věší na stromeček, velcí zdobí vchody
domů. Na Tři krále se figurky symbolicky házejí do ohně. Na dárky se místo jména obdarovaného často píšou verše charakterizující danou osobu. Kdo se v popisu pozná, musí se
přihlásit. Svátečním pokrmem bývá sušená treska s bílou omáčkou či kořeněný chléb s
hřebíčky a zázvorem. Oblíbené jsou vařené fazole se slaninou a cibulí či malé klobásky.

Ukrajina
Na Ukrajině používá většina věřících juliánský kalendář, který je proti tomu gregoriánskému zpožděn o 13 dnů. Vánoční stromek se tak dříve strojil až odpoledne 6. ledna, kdy dle
jejich kalendáře začínají svátky. Dnes se obvykle zdobí s předstihem již na Nový rok, kdy
se také rozdávají dárky. Na Svatý večer 6. ledna se lidé sejdou u Svaté večeře, o které se
podává tradičně 12 jídel, která symbolizují 12 apoštolů. Všechna jídla jsou postní, tedy
bezmasá. Hlavním pokrmem je kuťa (med, pšenice, mák), dále se připravují lívance, houbový boršč či pirohy. Večeře trvá obvykle až několik hodin. Po večeři následuje koleda.
Oslavy pokračují i následující dny - 7. ledna se slaví narození Krista, 8. ledna svátek Panny Marie, 9. ledna svátek svatého Štěpána, 13. ledna Štědrý večer, kdy se koná další večeře, 14. ledna se pořádá zabijačka a vánoční svátky končí 19. ledna svátkem Jana Křtitele,
kdy se světí voda.

Rusko
Vánoce byly v Rusku zakázány v roce 1918, proto většina Rusů slaví Nový rok s dárky od
Dědy Mráze, který cestuje z Čukotky a doprovází ho Sněhurka v bílém kožíšku. Tradičním jídlem jsou plněné taštičky se zelím a houbami, vepřová pečeně s křenem a oblíbeným sladkým pokrmem je bula (obilná kaše s medem, rozinkami, ořechy a mákem). Vánoční stromek se nazývá „jolka”. Třicátého prvního prosince se sejde celá rodina a vyměňují si dárky. O půlnoci jdou do ulic vítat Nový rok. V poslední době se ale někteří Rusové vrací k pravoslavným Vánocům (Roždětsvo).

Indie
Indové převzali vánoční tradice od Britů - 25. prosince bývá v Indii velké horko, proto výzdoba působí dost nepatřičně. Nicméně Indové pořádají různé festivaly, na kterých zpívají
koledy a rozdávají dárky. Oblíbenou tradicí je pečení koláčů. Na Boží hod se koná obřad
„méla”, kdy jsou před kostely postaveny betlémy s Jezulátkem. Večer bývá tradičně zakončen ohňostrojem.

Filipíny
Na Filipínách žije asi 90 % křesťanů, Vánoce se zde tak slaví ve velkém stylu. Již od podzimu se zde prodávají vánoční stromečky a Filipínci soupeří o nejkrásnější vánoční výzdobu. Děti si doma věší punčochy se svým jménem, v nichž druhý den najdou dárky.
Tradičním vánočním pokrmem je bumbong - sladká, lepivá rýže v ruličkách z bambusu,
která je symbolem rodinné soudržnosti.

Spojené státy americké
Dárky zde nosí Santa Claus, který žije na severním pólu, kde má továrnu na hračky. V noci 24. prosince se vydává na saních se sobím spřežením na dlouhou cestu. Navštíví všechny domy, sestoupí komínem dovnitř a do připravených punčoch nadělí dárky. Dárky děti
rozbalují ráno 25. prosince a Santovi jako odměnu nechávají mléko a sušenky na krbové
římse, spolu s mrkvemi pro jeho devět sobů. K tradičním pokrmům patří pečený krocan s
nádivkou. V některých oblastech je ale krocan nahrazován jiným jídlem, např. lutefiskem,
což je speciálně upravená ryba s tuřínem (zejména na středozápadě), nebo masem ze soba,
vačice či křepelky, případně pečenou husou, langustou či mořskými plody. Jako příloha se
podává kukuřice nebo dýně. Na závěr se servíruje dýňový nebo jablečný koláč, případně
sušenky. Mezi typické vánoční tradice patří bohatá vánoční výzdoba, pořádají se v ní soutěže.

Mexiko
Mexiko je křesťanskou zemí a od 16. prosince se zde každý večer konají „posady”, což
jsou průvody se svíčkami, které představují narození Ježíše. Na Štědrý večer (La Noche
Buena) se lidé scházejí v kostelech a nosí dárečky Jezulátku v jesličkách. Tradiční událostí
je půlnoční mše a ohňostroje po půlnoci. Typickým mexickým vánočním zvykem je
„piňata”. Jedná se o veliký hliněný džbán, který se nazdobí peřím, naplní dárečky a zavěsí
ke stropu. Večer se džbán rozbije a děti si mohou vybrat z dárků, co samy chtějí. Předtím
ale chodí se svíčkami v rukou po domě, zpívají koledy a klepou na zamčené dveře v domě. Tato tradice připomíná, jak Josef s Marií hledali v Betlémě místo, kam by se uchýlili s
novorozeným Ježíškem. Tradičním pokrmy jsou kukuřičná polévka, tamales (taštičky z
kukuřičného těsta plněné masem), rýže, fazole a tortilla s pálivou salsou. Oslavy trvají až
do Tří králů - 5. ledna dávají děti své dopisy s přáními před dům k botám, které naplní senem, které je určeno pro velbloudy tří králů.

Argentina
Místo jehličnanů zdobí Argentinci palmy či jiné stálezelené stromy. Dárky zde nosí kůň
Magio, kterému děti chystají před dům seno a misku s vodou. Naděluje do bot, které si ale
děti musí nejprve pořádně vyčistit a pak je připraví pod stromeček nebo k posteli.Večeře
se podává pod širým nebem a hlavním chodem bývá pečený páv nebo selátko. Slavnostní
tabule bývá zdobena pavími péry.
Pavlína Malátová

Zveme vás k nahlédnutí do nedávné historie před 100 lety v naší obci a okolí. Mnoho zajímavých informací najdeme v místní kronice, v Pelhřimovském státním archivu,
v matričních knihách a určitě i v soukromých archivech. Pro toto číslo jsme čerpali
z obecní kroniky Nového Rychnova a tehdejších matrik. V roce 1920 nebyly součástí Nového Rychnova okolní vsi Sázava, Čejkov, Řeženčice a osady Trsov (uváděné tehdy ve
farní matrice jako Trsovy), Křemešník a Chaloupky. Kronikářem v té době byl pan Alois
Němeček, který již rok předtím chtěl svou práci kronikáře ukončit. V Pamětní knize obce
Nov. Rychnova (tak zní doslovný název z roku 1904, kdy kniha začíná) tak na konci roku
1919 čteme toto: „Tímto svým popisem událostí jak v obci tak i celé vlasti naší, končím
po 15leté činnosti, a prosím, aby i následovníci v mých zápiscích v pravdě a ku zdaru obci poznámky důležitých událostí v obci připojovali“. Upozorňujeme, že se nejedná o vše,
co je v kronice zapsáno.
Vzhledem k vydanému zákonu republiky, kdež nařizuje se obcím čítajícím více jak 500
obyvatelů zařízení obecní knihovny a kroniky (ve větších městech i zařízení čítárny) zaslalo mě obecní zastupitelstvo díky za mnou práci s těmito zápisky a požádalo mě, bych
zápisky do obecní kroniky i nadále činil, což jsem přijal a chci pokud to mé stáří a síla
dovolí. Obecní knihovna dosud zde zařízena nebyla ale jedná se o převzetí knihovny bývalého spolku „Čtenářské Besedy“ jenž se rozpadl a o další její udržování, neboť knihovna dle stanov obci přináleží, ale dřívější starosta se o knihovnu nestaral. Až teprve nyní
nově utvořený odbor Jednoty Sokolské se knihovny ujal a do pořádku uvádí.
První volby poslanců do Národního Shromáždění byly vypsány na dne 18. dubna a do
senátu o týden později.
V měsíci červnu odbývá se všesokolský slet v Praze, ku kterémuž přijíždí mnoho hostů
z daleké ciziny i z Francie a Ameriky.
Obce Dolní a Horní Hutě byly k jejich žádosti od obce Nového Rychnova odtrženy a
utvořily samostatnou obec Hutě.
Nové peníze papírové jsou již v oběhu. Bankovky jsou vesměs velmi pěkně provedeny a
byly zhotoveny částečně v Americe, částečně v Čechách. Drobné peníze máme dosud haléře a dvouhaléře kovové měděné i železné, desetihaléře niklové a dvacetihaléře železné.
Stříbrné a zlaté peníze nejsou k vidění, ponejvíce byly vládou do zlatého státního pokladu staženy, dílem od židov. a jiných švindléřů (nyní zvaných keťasů), kteří s nimi za hranicemi vedou neoprávněný obchod a republiku naši tím poškozují, pryč odvezeny. Avšak
nejen podvody penězi, ale vším potřebným zbožím tak se rozmohly, že to je úžasné, jak
ceny zboží, tak potravin, mzdy a surovin stále stoupají a bídu rozmnožují. Vláda republiky vydala sice zákon lichev. (soudní), ale marně. Naši nepřátelé republiky pracují proti
nám zde i za hranicemi a jsou to hlavně jen Němci, Maďaři a jich stoupenci židé a klerikálové.
Před volbami do národního shromáždění za účelem reklamy ustavily se zde dva konsumy
(prodejny smíš. zboží) a sice od socialistů a strany lidové v č. 77 a 149. Následkem stěhování lidů z Rakous a odjinud dále násl. toho, že po čas války se nic nestavělo, nastala
nouze o byty ve většině měst i vesnic a vzhledem k tomu vláda musela vydati nový zákon tzv. bytový, jimiž se omezuje právo výpovědi z bytů a nuceného stěhování.

Loni i letos odbývají se lidové májové slavnosti (stavění máje v středu obce), což již po
mnoho zde se nekonalo a čemuž bylo i polit. úřady zabraňováno. Ohně na návrších okolních dosud jako jindy před 1. květnem se odbývají.
Zákon o zabavování velkostatků v celé republice se teprve nyní uplatňuje, k čemuž byl
zřízen Národním shromážděním pozemkový úřad, který přijímá veškeré žádosti o prodej
neb nájem pozemků dříve od velkostatkářů a šlechty užívaných.
Po učitelce sl. Berounské nastupuje sl. Brožová Josefa od 1. září ve zdejší obec. škole. 1.
září začal se spisovati jednotlivcům majetek, z něhož se bude platiti majetková daň a daň
z přírůstku jmění za dobu války. Za dobu války se pro nedostatek lidu a materiálu skoro
nic nestavělo. Teprve letos začínají se stavby opravovati a nové stavěti, ač domů pro drahotu staví jen, kdo je k tomu takřka přinucen. Zde v Novém Rychnově přestaví pan Ant.
Kratochvíl dům č. 86 pod 1 patro, pan J. Podhrázský stodolu při č. 82, Svoboda K. při č.
96 novou kovárnu. Nový domek stavěl zde p. J. Chlebeček č. 151. Následkem vysokých
cen byl nucen každý zvýšiti obnos pojištěných budov 3 až 5 násobně. K žádosti některých chudých občanů bylo více pozemků od velkostatku arcibiskupského pronajato. Velké kusy byly rozděleny jako role „na Chmelnici“ pro 6 pachtýřů, „v Lomech“ pro 11
pachtýřů, „u Čisťátka“ pro 11 pachtýřů a jiné.
Jako kolkovní poplatky jsou nyní též zvýšené poplatky poštovní již potřetí. Na obyčejná
psaní byla původně lepena známka 10 haléřů, nyní je to 60 haléřů.
V neděli 22. 08. 1920 pořádali zdejší Sokolové při prvém veřejném cvičení tělocvičném,
které se odbývalo po konaném průvodu městečkem při průvodu hudby v zahradě p. Fr.
Kratochvíla č. 95. Počasí bylo příznivé, takže se mnoho hostů i z cizích obcí slavnosti
účastnilo. Též bližší sokolské jednoty z Dolní a Horní Cerekve, Pelhřimova a Batelova
dostavily se v hojném počtu. Celkový příjem při slavnosti činil 8 000 K. Večer odbývala
se taneční zábava v hostinci u B. Vopálenskýho.
Dne 31. října byli zvoleni do nového zastupitelstva od strany živnostensko obchodní spojené s domovinou agrární Josef Podhrázský obchodník, Jos. Vítek kolář, Klain Jiří správec velkostatku, Kužel Jos. domkář, Šejnost obchodník a J. Koch rolník. Za stranu sociálně demokratickou Pech Fr. truhlář, Chaloupka Karel domkář, Jul. Böhm obch. cestující. Za stranu lidovou Fiala Fr. chalupník, Urban Jos. varhaník, Honza Fr. mlynář, Strnad
Jan kovář, Homolka Jos. rolník, Mareš K. kameník, Veselý Fr. rolník, Cupka Jos. truhlář,
Smrčka kolář.
Jak stoupla cena domů a hospodářství ukazuje prodej některých budov. Domek č. 52 stál
před válkou 1 600, po válce byl prodán za 6 400. Domek č. 13, který stál 2 000, byl prodán za 6 000. Nové stavby stály až desetkrát více jak před válkou.
Dne 21. listopadu konala se volba starosty. Zvolen byl rolník František Fiala.
Poznamenávám, jak mnoho bylo dosud těch, kteří byli pokutováni v roce 1917 až 1920
pro neodvádění másla, sádla a dobytka. Dle chudinských záznamů činily pokuty od 15
občanů 1 320 K. Jiných ještě asi 10 byly prominuty.
V roce 1920 se narodilo v Novém Rychnově 26 dětí. Rychnovská římskokatolická farnost tehdy objímala i okolní obce, kde se narodilo: v Těšenově 13 dětí, v Milíčově 11 dětí, v Hojkově 10 dětí, v Sázavě, Řeženčicích, Čejkově a Chrástově po 7 dětech,
v Trsovech a Lešově po 4 dětech, v Chaloupkách 3 děti, v Dolních Hutích a Brajnerově
po 2 dětech, v Zadní Polích, Rohozné a Šancích po 1 dítěti. Z těchto narozených bylo 55
holek a 51 kluků. Jenom 5 dětí bylo nemanželských. Zajímavostí je, že v roce 1920 se
narodila dvakrát dvojčata a pokaždé v Řeženčicích a z každých dvojčat vždy 1 záhy zemřelo.

Z narozených v roce 1920 zemřelo do 1 roku od narození 20 dětí a 1 dítě zemřelo do 3
let od narození. Nejčastěji tenkrát užívaná jména byla: Marie (14x), Božena (11x), Anna
(5x), František (13x), Josef (12x), Ladislav (4x), Jan (4x), Karel (4x). V roce 1920 bylo
uzavřeno 34 manželství. Nejstarším snoubencem byl ženich a vdovec - bylo mu 63 let,
naproti tomu nejmladším snoubencem byla nevěsta, které bylo 18 let a které v jejím věku
musel uzavření sňatku povolit její otec. V roce 1920 zemřelo 21 rychnovských občanů,
v celé farnosti pak zemřelo celkem 54 občanů. V té době se umíralo v drtivé většině doma, avšak 2 občané zemřeli v nemocnici a 1 zemřel na louce u potoka. Nejmladším zemřelým bylo mrtvě narozené děťátko. Nejstaršímu zemřelému bylo 93 let, 11 měsíců a
15 dní a byla to žena a vdova.
Může se zdát, že ta doba je vzdálená, ale mezi řádky můžeme vyčíst, že lidské osudy a
starosti běžných i neběžných dnů, prostých i neprostých lidí, jsou v každé době jiné a přece nakonec stejné.
Pavlína a Jan Malátovi

Vážení čtenáři Poutníka,
je čas adventu a tak, jako asi většina z vás bilancujeme letošní rok.
Tento rok je pro všechny poznamenaný dvěma vlnami COVID 19 a následnými nouzovými stavy, které měly dopad na veškerou činnost našeho sboru.
Letošní rok 2020 jsme stihli zahájit tradičním hasičským plesem, který se konal 1. února.
Celým večerem nás provázela hudební skupina Malá muzika. Po plese jsme začali připravovat další akce, na kterých se náš sbor podílí („čarodějnické“ odpoledne pro děti a následné „večerní posezení“ pro dospělé; Den dětí u nás v Novém Rychnově; Den dětí pro
děti z dětských domovů na Pístově, konec prázdnin,……).
Veškeré akce v obci i mimo ni, na kterých se náš sbor chtěl a měl podílet, byly zrušeny,
přesunuty ………
Ale my jsme přesto nezaháleli. Postupně jsme dokončili práce na „zvelebování“ hasičské
zbrojnice, probíhaly údržby techniky a různé drobné opravy a úpravy. V jarních měsících
se naši členové také zapojili do rozvážení roušek občanům městyse.
Podobně byla omezena i činnost dětí.
Přes zimní měsíce jsme se připravovali na jarní kolo soutěží, děti poctivě cvičily,
„trénovaly a pilovaly“ všechno potřebné. Mimo soutěží jsme měli naplánovány jednodenní výlety – do přírody v okolí; výlet do hasičského muzea a do plaveckého bazénu
v Jindřichově Hradci. Bohužel naše plány nevyšly.
Všichni jsme doufali, že si to po letních prázdninách vynahradíme a dostatečně užijeme.
V září jsme se opět začali pravidelně 2x týdně scházet v hasičárně a trénovat na podzimní
kolo soutěže. Přišel říjen a s ním druhá vlna COVID 19, nouzový stav a prozatím konec.
A my opět věříme, doufáme a čekáme……..
Přejeme všem pohodový čas adventní, klidné prožití vánočních svátků a do nového roku
2021 hodně zdraví, štěstí, lásku a veselou mysl.
Bc. Klára Martincová, DiS.

Činnosti zásahové jednotky SDH Nový Rychnov v roce 2020.
Rok 2020 začal poklidným lednem, kdy jsme zasahovali při požáru sazí v komíně
a u planého poplachu – nenahlášené pálení klestí. V únoru jsme ale vyjížděli 8 krát na
odstranění spadlých stromů při orkánech Sabine a Yulia.
6. dubna došlo po předchozím silném větru k mnoha požárům lesů po celém kraji.
Naše jednotka zasahovala tento den při 7 požárech lesa od 10:26, kdy byl ohlášen první
požár u Chaloupek. Postupně jsme zasahovali v Branišově, na Mešnici, v Maršově,
v Horní Cerekvi, Zbilidech, Komorovicích a nakonec v Čejově za Humpolcem, odkud se
jednotka vrátila před půlnocí. Zasahovali jsme jak novou technikou Tatra a Iveco, tak se
ke slovu opět dostala i Škoda 706 Trambus.
Celkem za rok 2020 evidujeme 37 mimořádných událostí, z toho 10 požárů, 25
technických pomocí, tedy odstranění spadlých stromů, odstranění obtížného hmyzu a
proplachy kanalizace, zasahovali jsme i u 2 planých poplachů.
Nemohu se nezmínit o opatřeních, která byla spojena s Covid-19. Před vypuknutím
1. vlny absolvovali školení velitelé a strojníci, další školení absolvovali pilaři a řidiči, od
poloviny března byla všechna školení zastavena a to jak školení na hasičské zbrojnici tak
i na stanici HZS v Pelhřimově. Snažíme se minimalizovat kontakty mezi hasiči pro zachování maximální možné akceschopnosti jednotky.
Z těchto důvodů v letošním roce neproběhlo taktické cvičení jednotek SDH Nového Rychnova, Sázavy, Řeženčic a Čejkova, které probíhalo v minulosti každý rok.
Chtěl bych poděkovat členům jednotky za jejich celoroční práci při zásazích, školení, výcviku, údržbě a opravách techniky. A dále pak všem přeji pevné zdraví a optimismus v této nelehké době.
Ing. Milan Vopálenský
velitel výjezdové jednotky

Činnost SDH Sázava v roce 2020:
25. 01.—Hasičský ples
22. 02.—Masopust (22 masek)
20. 03. a 27. 03.—roznášení roušek
06. 04.—pomoc u lesních požárů
05. 08.—pálení čarodějnic v náhradním termínu
25. 08.—předvedení a projížďka hasičskou technikou pro Jedličkův ústav
28. 09.—václavské pečení brambor
Ostatní plánované akce byly z důvodu nařízení vlády zrušeny.
Děkujeme všem členům SDH za jejich práci a všem přejeme do nového roku vše dobré,
hlavně zdraví.
Zdeněk Rásocha

30. 11. 2019 jsme se opět po roce sešli v kapličce a pod vedením Hanky Lisové společně
zazpívali vánoční koledy. Pak jsme přešli na náves, rozsvítili vánoční strom a zazpívali
tradiční vánoční písničky.
5. 12. 2019 prošel vsí Mikuláš, anděl a čert. Obdaroval malým balíčkem děti i dospělé.
23. 12. 2019 Johanka, Matěj a Jonáš roznesli k naší radosti po vsi betlémské světlo.
26. 12. 2019 jsme se opět sešli v hojném počtu v kapličce a zazpívali si koledy.
04. 01. 2020 Tři králové (Johanka, Kamila a Matěj) v doprovodu Hanky Lisové a Jany
Florianové navštívili každou chalupu, zazpívali, podarovali nás malými dárky a dveře
označili křídou. My jsme měli možnost přispět do pokladničky.
22. 02. 2020 Masopustní průvod masek. Ve 13.00 hodin se sešlo asi 30 masek. Za doprovodu kytary bubnu a trubky obešly masky celou ves. U každé chalupy zahrály, zazpívaly
a někde došlo i na taneček. U každé chalupy měli připravené malé občerstvení. Večer
jsme se sešli v kulturáčku, opekli buřty, něco popili a hlavně probrali zážitky
z odpoledne. Užili si děti i dospělí.
Další aktivity nám narušila epidemie COVIDu-19. Doufáme, že příští rok už bude lepší.
Květa Nechvátalová

Výběr fotografií Čejkova a okolí pořízených panem Jaroslavem Klementem. Další fotografie naleznete ve fotogalerii na internetových stránkách městyse. Děkujeme za poskytnutí opravdu krásných snímků ke zveřejnění.

Do této rubriky přispívá paní Olga Sekavová z Řeženčic. Protože v roce 2020 vychází
Rychnovský Poutník po roce až nyní v prosinci, vydali mezitím v Řeženčicích již 2 čísla
ryze místního občasníku „ŘEženČNÍK“, z něhož vybíráme s dovolením paní šéfredaktorky Sekavové následující řádky:
HASIČSKÝ PLES
Kapela Preston vždy přiláká tancechtivé nadšence i pouhé posluchače a diváky. A letos si
skoro všichni pochvalovali repertoár naší oblíbené kapely.
MASOPUST
Protože tou dobou už k nám zavály zprávy o lstivém viru, nesla se témata některých masek v tušení nejbližších dní, týdnů, měsíců … (uf! To snad bude stačit!!) Z výtěžku masopustního průvodu naši hasiči poslali 4000 Kč kolegům v Rohozné, kterou poškodila
vichřice Sabina.
VELIKONOCE
Poněkud divné. Bez obvyklého „hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný“ nebo
„pijem všechno kromě vody“ to nějak nebylo ono. Tak alespoň „Frňákovník“ s rouškami
(hádejte, kdo je našil?) přinesl snad trochu radosti i užitku.
ČARODĚJNICE
To nám ten „kokovirus“ zkomplikoval zavedené radůstky naší vsi!!! Například oblíbené
PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Museli jsme tuto akci odložit – sešlo by se asi víc lidí, než bylo
tou dobou povoleno. Proto se malinko „pálilo“ až o dva týdny později. A ještě nám posezení u ohně silně zkrátil déšť.
MÁJKA
Ale stavění MÁJKY jsme si už nenechali ujít. Odolávala statečně všem nepřízním počasí,
až to bylo s podivem. A vydržela víc než měsíc. Stěžeň – všimněte si – je obrovská pomlázka. Možná právě díky tomu vydržela májka vydatné poryvy větru. Asi tušíte, kdo ji
upletl.
POUŤování
Naše již třetí předpouť se vydařila. Hlavně děti byly spokojené, odnášely si vystřílené trofeje a ti menší vytočené poklady. Grilovací mašinka báječně pekla, oblíbené párky
v rohlíku šly na dračku. Už se z předpouťového posezení u hasičárny stala příjemná tradice.

Dýchne na nás
měsíc září a v nás
to startuje shon,
začátek nového
školního roku a
společně s ním plno nových zážitků,
plno nového vědění, nabité dny učením i mučením,
ale především hraním si. Letošní rok
přinesl mnohá překvapení, nemálo
překážek, ale o to
více se všichni těšili, až vstoupí již
opět, či poprvé na
půdu školy, až
opět, či poprvé nazují školní přezůvky, až opět, či poprvé nabalí své aktovky, nezáleží, zda je to opakovaně,
nebo poprvé, ale každoročně to má své kouzlo, na které vždy rádi vzpomínáme. Nejen
žáci, ale i pedagogický sbor se těšil na nový školní rok, kdy smích dětí, jejich reakce a radost z úspěchu a neustálá potřeba pomáhat je nábojem a hnacím motorem všech pedagogů.
Do nového školního roku jsme vstoupili společně s mnoha přísnými opatřeními, zahájili jsme v režimu, ve kterém mnoho aktivit bylo omezeno na minimum nebo úplně zakázáno. Nicméně i v tomto období, v němž jsme se museli ze dne na den přizpůsobovat novým nařízením, se ve škole stále něco dělo, byli oficiálně přivítáni noví žáčci, proběhlo
pouštění draků, nadále se tvoří, vyrábí a zdobí.

Hygienická opatření nabírala na síle a netrvalo dlouho, kdy žáci své školní lavice vyměnili za pohodlí svého domova. V říjnu se výuka přesunula do online prostoru. Nikdo
nebyl zaskočen, všichni byli nuceni ze dne na den reagovat a přizpůsobit se dané situaci.
Každý vyučující se snažil co nejkvalitněji předat učivo svým žákům, byly používány
pestré palety metod, forem výuky, aby se výuka stala co nejefektivnější. Zvláště pak učivo, které je malými dětmi, pravda, někdy i velkými dětmi, vnímáno jako velká abstraktnost, převést do srozumitelné podoby, není vůbec lehký úkol. Fantazie některých vyučujících byla až fascinující, kdy například paní učitelka Peltánová natáčela krátké videopohádky pro své prvňáčky – „Znáte tu O písmenku S?“
Stále jsme pracovali na zkvalitnění a propracování
online výuky, abychom jako škola dosáhli vyšší a
vyšší efektivity. Online výuka se odehrávala
v podobě videohovorů, ve kterých bylo učivo vykládáno, vysvětlováno, procvičováno, vyučující používali nemalou škálu zábavných vzdělávacích programů, která umožňovala procvičovat hrou, dále byl výklad doplňován videi, pracovními listy. Vedle vedení
těchto hodin vyučující usilovně pracovali na přípravě
těchto vyučovacích hodin, opravou prací jednotlivých
žáků. V době nepřítomnosti žáků ve škole se učitelé
kromě přípravy videokonferencí zabývali opravou školních sbírek a úklidem prostorů
kabinetů.
Družina? Ani náhodou nestála opodál. Družina držela
tempo a také byla v centru dění. Paní vychovatelky drží
v ruce motto: „Kdo si hraje nezlobí“ a tím se řídí. Usilovně
pracují, vymýšlejí činnosti, kde mohou děti upustit páru, a
věnují se dětem na maximum, provázejí děti bludišti, soutěžemi i drobným tvořením a aktivitami venku na vzduchu. Čekání na Vánoce zpestří adventní kalendář pod tímto odkazem https://adventni-kalendar62.webnode.cz/
S mírným rozvolňováním pravidel a
opatření se do školy v pátek 4. prosince
dostali i čerti, odcházeli ovšem
s nepořízenou, protože nikdo z žáků ani
učitelů neměl žádný záznam v pekelné
knize hříchů. Společně s čerty přichází
vánoční čas a s ním tradice, zdobení vánočního stromečku, který rozsvítí respirium naší školy.
S nastávajícím časem Vánoc věříme
na zázraky a přejeme všem, aby v příštím
roce se vše vrátilo k normálu a my si prožili ve zdraví, poklidu a pohodové atmosféře
rok 2021.
Učitelé a žáci ZŠ Nový Rychnov

Letošní prvňáčci zažívají mnoho novinek
První změna pro naše prvňáčky nastala již před začátkem nového školního roku, a to, že
kvůli jarnímu nouzovému stavu nemohli přijít osobně na zápis a podívat se tak do prostor
školy a budoucí třídy. Vše pro ně bylo úplně nové 1. září.
Po pár krásně strávených týdnech ve školních lavicích se spoustou podzimních aktivit
a her, seznamování se s kamarády, se školním prostředím a učení se novým vědomostem,
přišla i pro naše nejmenší další změna v podobě domácí distanční výuky. Tuto formu vzdělávání všichni zvládali výborně, školáčci se aktivně zapojovali do online hodin, plnili úkoly
povinné i dobrovolné, poctivě sledovali výuková videa od paní učitelky, Mika a Sallyho,
což jsou maskoti letošních prvňáčků, které můžeme všichni znát z filmu Příšerky s.r.o.
Po dlouhých 5 týdnech, kdy se již mnohým stýskalo po nových kamarádech a školních
lavicích, přišla pro všechny skvělá zpráva, že se opět naši nejmenší školáci mohou
v polovině listopadu vrátit zpět do školy za paní učitelkou do své třídy plné příšerek.
Přicházející adventní čas prvňáčci tráví učením se nových písmenek, počítání do 6, zimního tvoření, výrobou vánočních dekorací a užívání si hravých přestávek se svými vrstevníky.
K začátku prosince neodmyslitelně patří pekelná inspekce, která ani na naše žáky letos
nezapomněla. To, že čerti nikoho neodnesli značí, že letošní prvňáčci jsou obzvláště hodní,
kamarádští, šikovní a pečliví. Kromě nových vědomostí na naše prvňáčky do Vánoc ještě
čeká osvojení vánočních tradic a zvyků, pečení perníčků a příchod školního Ježíška, na kterého se již všichni moc těší!
napsala Mgr. Aneta Peltánová

Postřehy z mateřské školy
Zahájení školního roku 2020/2021
V tomto školním roce jsme přivítali nové kamarády ve třídě Hvězdiček, bohužel některé
děti ze Sluníček odešly do základní školy poznávat nový svět, ale také zároveň přešly
děti ze třídy Hvězdiček do Sluníček. Celým školním rokem nás bude provázet projekt
„Od písničky k písničce“.
Postupně jsme se s dětmi poznávali, adaptovali jsme malé děti a snažili se, abychom dětem vytvořili příjemné, šťastné a bezpečné prostředí. Snažíme se s láskou děti rozvíjet a
naučit je společenskému chování a radovat se z malých věcí.
Podzim v MŠ
V průběhu nadcházejícího podzimu jsme společně poznávali kouzla a změny v přírodě.
Seznamovali jsme se s barvami a změnami v přírodě. Poznávali listy, plody stromů a sázeli Rýmovník s babkou Kořenářko. Hráli divadelní a námětové hry na řemesla, Červenou řepu, Pejska a kočičku atd. Rozvíjeli jsme komunikační schopnosti a dovednosti dětí, mluvili o pocitech, emocích, učili se nebát poprosit o pomoc, říct si, když se dětem
cokoliv nelíbí pomocí emočních her a maňásků. Naučili jsme se spousty básniček a písniček, které jsme spojili s rytmizací. Zlepšovali jsme sebeobsluhu u malých dětí.

Jak jsme se poprali s Covidem
Vzhledem k situaci, která nás všechny pracovně či lidsky zasáhla, jsme se především
snažili, aby situace spojená s Covidem 19 nezasáhla do chodu naší školy. Bohužel jsme
se neubránili nepříjemným odstupům, čekáním spojeným s vyzvedáváním dětí a rouškami.
Trochu nás zamrzela reakce některých rodičů, kdy došlo k nepochopení k doporučeným opatřením - chození do šatny po jednom zástupci, ale chtěli jsme chránit dané dítě v šatně, které je zde bez roušky, sebe a naše rodiny. I přesto nás uzavření školky neminulo a byla nařízena karanténa.
Po celou dobu jsme se snažili zajistit chod mateřské školy i za cenu vlastního zdraví.
Některé z nás jsou také maminky malých dětí, takže nás čekalo každý den ještě odpolední vyučování doma. I přesto jsme pracovali s optimismem, aby se tato situace zvládla ke spokojenosti všech.
Mikulášská besídka
Velkým zážitkem bylo, když nás navštívil ,,Mikuláš, Čert a Anděl“ v podobě našich zaměstnanců, aby děti nebyly ochuzeny o důležitou tradici. Hvězdičky společně zarecitovaly básničku Čert a zazpívaly písničku Mikuláš ztratil plášť s paní učitelkou. Sluníčka
byla odvážná a každé z dětí mělo nachystáno nějakou básničku či písničku samostatně.
Obdržely Andělský adventní kalendář a od čerta dostaly medaili. Hodné děti jako ,,Pozdrav z pekla“ a ti zlobiví medaili ,,Za zlobení“. Nakonec jim Mikuláš nabídl, že
si mohou sáhnout na jeho kouzelnou berličku a přát si jedno přání.
Pečení vánočního cukroví
V předvánočním čase jsme upekli vánoční cukroví za poslechu koled a také udržovali
společně psychohygienu procházkami přírodou. Dětem udělala velkou radost sněhová
nadílka. Byly šťastné, že se mohou koulovat, klouzat a válet sudy z kopce. Nyní se už
všichni těšíme na Vánoce, kdy nás čeká vánoční besídka plná milých okamžiků, dárečků, které dětem udělají velkou radost. Podařilo se nám nakoupit včas spousty dárků, takže se děti mají určitě na co těšit.
Přání do nového roku 2021
Přejeme všem za mateřskou školu krásné prožití vánočních svátků, naplněné pohodou,
láskou a splněných přání. Zároveň Vašim rodinám přejeme hodně zdraví, pevné nervy a
věřte, že společně vše zvládneme.
Zaměstnanci MŠ Nový Rychnov

„Tak nám ten rok zase nějak rychle uběhl!“, toto klišé mě napadlo hned, co mi Míša
Martínková volala, že připravuje nové číslo Poutníka.
Letošní rok byl vůbec prazvláštní. Koho z nás by napadlo, jak ho budeme prožívat. Tato
nelehká doba přinesla spoustě lidí starosti, jinou organizaci zaměstnání a fungování rodiny, nemoci a obavy. Ale také nám dala příležitost zažít rok jinak. Jakoby nám dala najednou uvidět to, co je opravdu důležité a také to, bez jakých zbytečností se dá žít. Mít najednou čas být více s rodinou, dětmi a čas trávený třeba v obchodech využít pro sebe,
k vycházkám…
Bohužel jsme museli omezit i vzájemná setkávání. To se také promítlo do plánů nás, Šikulek.
V počátku roku jsme ještě stihly realizovat dvě akce.
Na začátku února to byly dílny na téma: Tvoříme z papíru. Vytvářeli jsme lepenková
srdce zdobená knoflíky, kolečky ze špuntů, mašličkami…prostě valentýnské dárečky.
Z papírových trubek zdobených dekoračními páskami vznikly stojánky na tužky.
Ale hlavním bodem dílen bylo pletení z papírových ruliček. Na toto jsme trénovaly od
Vánoc pod vedením Helenky Doskočilové z Řeženčic, a mohly tak vše , co jsme se naučily předat dál. Každý si mohl vyrobit chaloupku, srdce, věnec, slepičku…Odpoledne
jsme si opět užili v tvůrčím duchu a odnesli si domů spoustu výrobků.
Konec února byl ve znamení Masopustu a tedy dětského karnevalu. Sešlo se opravdu
hodně dětí s rodiči i prarodiči, sál byl zcela zaplněný. Pro děti hrál diskžokej a tancování
střídaly originální hry nejen pro děti, ale i dospělí si mohli poměřit s dětmi šikovnost a
rychlost. Opět jsme vyhlásily 3 nejlepší vyrobené masky a děti dostaly věcné ceny,
z kterých si mohly doma tvořit. Ještě před karnevalem jsme prezentovaly, že vybrané
dobrovolné vstupné budeme věnovat sousední obci Rohozná, která byla velmi postižena
vichřicí Sabine. Proto jsme pozvaly i paní starostku Štěpánku Šteflovou a předaly jí vybranou neuvěřitelnou sumu 6.000 Kč. Paní starostka byla mile překvapená a všem dárcům poděkovala. I my moc všem děkujeme!
Červnové dílny Hurááá prázdniny jsme přesunuly, a to na konec léta pod novým heslem Ahoj prázdniny . Jenže počasí nám nepřálo a my musely improvizovat a venkovní
hry a malování tašek a batůžku přesunout do restaurace. Děti prokázaly fantazii i pevnou ruku a vznikaly na taškách moc pěkné obrázky. Dále si vyzkoušely drátkování kamínků nebo utkat náramky s korálky. Některé děti využily možnost si nechat malovat
na obličej květinové ornamenty nebo i Spidermana.
Velikonoční, podzimní i vánoční dílny nám znemožnila karanténa, ale nebojte, všechny
nové nápady uskutečníme příští rok.
Doufejme, že se nám život brzy vrátí do normálu a opět se uvidíme o sobotních dílnách
při tvoření.
V tomto čísle Poutníka naleznete Kulturní kalendář 2021 a tam najdete i termíny dílen
Šikulek. Doufejme, že proběhnou tak , jak jsou naplánované. Sledujte proto i web Městyse Nový Rychnov. Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a budou vám chodit do emailu aktuální zprávy z obce.

Přeji za Šikulky všem krásné vánoční svátky a hodně zdraví, pohody a štěstí
v novém roce 2021
Lenka Marešová

Jak jsme prožívaly letošní rok 2020.
Začátek roku byl pro nás docela v „pohodě“. Skončily Vánoce, nový rok jsme všechny přivítaly v kruhu rodinném, a nebo s přáteli. V lednu jsme se setkaly v naší oblíbené „
kavárničce“, popovídaly si, probraly naše „bolístky“ a plánovaly jsme.
Ale…….. Naposledy jsme spolu oslavily MDŽ /8.3.2020/ a na konec března jsme měly
naplánován výlet do Pekla čertoviny. Bohužel přišla první vlna COVID 19 a s tím vyhlášení nouzového stavu. Tak jsme si všechny doma „užívaly kouzlo zavřených dveří“.
Hned na začátku června, po uvolnění opatření, jsme si daly společné opékání špekáčků venku a dodatečně oslavily narozeniny některých z nás. Užily jsme si velmi pěkného
odpoledne, při kterém jsme domluvily další výlet. Ten se nám povedl. Za krásného počasí
jsme se z věže zříceniny hradu Orlík u Humpolce „ pokochaly“ pohledem na okolní krajinu. Po posezení u kávy v podhradí jsme se spokojené vrátily domů s tím, že hned po
prázdninách se budeme pravidelně scházet při „kávě o páté“, navštívíme jihlavskou
ZOO, podnikneme konečně výlet do Pekla.
Bohužel, přišla druhá vlna COVID 19 a opět nouzový stav. Akci Peklo jsem musela
již podruhé rušit, a protože jsme již zaplatily zálohu, budeme zkoušet pokus třetí, ale to
až v příštím roce.
Jednou z akcí posledních tří let je stavba Betléma. V sobotu, před první adventní nedělí, jsem spolu se svou rodinou, Jarmilkou Šťáskovou, Nečadovými a Bláhovými postavila Betlém tak, abychom jej mohli na první adventní neděli rozsvítit. Děkuji tímto všem,
kdo se zúčastnili a ruku“ k dílu“ přiložili. A tady bych chtěla poděkovat paní Zdeně Bláhové za ušití nových šatů pro Marii a dále panu Romanu Popkovi za zajištění větví na pokrytí.
Přeji všem pohodový a klidný zbývající čas adventní, klidné prožití svátků vánočních,
zdraví, štěstí, pohodičku a stále dobrou náladičku v celém novém roce 2021.
Uhlířová Marta

Vážení a milí čtenáři,
tento rok je jiný a náročný. Nejnáročnější právě pro naše seniory, kteří jsou tou nejrizikovější skupinou možné nákazy Covid-19. Omlouváme se, že gratulace seniorům neprobíhaly podle zajetých pravidel. Ani již tradiční setkání seniorů se letos nepodařilo zorganizovat. Ale vše se nezdařilo pouze pro bezpečnost nás všech.
S ohledem na nařízení vlády byl sbor nucen upustit prakticky od všech svých aktivit. Nekonaly se Novorychnovské stezky, nepřivítali jsme naše nové občánky, naše děti nedoprovodili svými světýlky sv.Martina, ani nám nezazpívali v kostele na tradičním rozsvěcení
vánočního stromu. Pouze se nám podařilo, za omezené účasti rodin, pasovat „maláčky“
z mateřské školky na školáky „prvňáky“. Slavnostní předávání vysvědčení žákům devátého ročníku základní školy proběhlo za zavřenými dveřmi jejich třídy, kterého byla přítomna, kromě studentů, pouze paní třídní učitelka a paní starostka.
Je to opravdu smutná bilance. Věříme, že nastávající rok 2021 bude pro nás všechny shovívavější, že vše zameškané dohoníme a potkáme se na setkání seniorů, na jarním pochodu a vůbec na spoustě akcí, sportovních klání, v kostele na mších nebo v hospůdce na besedě.
Na závěr mi dovolte poděkovat panu faráři, který se s nadšením zapojil do kulturního dění, je úžasný a má spoustu nápadů, které určitě uskutečníme. Dále bych chtěla jmenovitě
poděkovat paní Martě Uhlířové, Jarmile Šťáskové a Zdeňce Bláhové za okouzlující betlém u našeho kostela.
Vážení a milí, všem přejeme pokojné svátky a do nového roku pevné zdraví.
Jaroslava Šoulová a Iva Reichová
V tomto prapodivném roce jsme se mimo jiné rozloučili s manžely Jaroslavou a Přemyslem Valentovými, výraznými osobnostmi Nového Rychnova. Pan Přemysl Valenta mnoho
let působil ve vedení i v zastupitelstvu obce, kterou měl velmi rád, věnoval jí kus své duše
a pro niž ve svém životě vykonal spoustu důležitých a dobrých věcí.
Paní Jaroslava Valentová byla učitelkou na zdejší základní škole a také obecní kronikářkou a dlouholetou členkou i předsedkyní SPOZ. Vždy překypovala aktivitou, v paměti zůstanou její tématické výstavy na různá témata, které měli úroveň vždy velmi profesionální. Na její rozsáhlou kronikářskou práci může být městys právem hrdý.
Další významnou osobností, která nás v tomto roce opustila a na kterou bychom zde rádi
vzpomněli, byla paní Božena Bartošková ze Sázavy. Pamatujeme si jí jako dlouholetou
učitelku a ředitelku mateřské školy v Novém Rychnově. Celý svůj život zasvětila těm nejmenším. Věnovala se i práci v místní knihovně v Sázavě, a to až do pokročilého věku, což
jiště zaslouží úctu.
Děkujeme
Iva Reichová, Pavel Martínek, Michaela Martínková

Blahopřání jubilantům
Během tohoto roku oslavili své krásné životní jubileum tito naši spoluobčané:
70 let - paní Pechová Jaroslava, Čejkov
manželé Kolářovi, Čejkov
pan Florian Stanislav, Sázava
pan Rod Vladimír, Nový Rychnov
paní Rodová Marta, Sázava
pan Sekava Josef, Řeženčice
paní Votrubová Jaroslava, Nový Rychnov
paní Mikešová Marie, Nový Rychnov
paní Bendová Marie, Sázava
75 let - pan Neskromnik Tibor, Nový Rychnov
pan Sekava František, Nový Rychnov
paní Bendová Marie, Nový Rychnov
pan Bušta Josef, Nový Rychnov
paní Rohovcová Božena, Nový Rychnov
80 let - pan Valenta Přemysl, Nový Rychnov, +
paní Blažková Marie, Nový Rychnov
85 let - pan Chadim Jiří, Sázava
pan Svoboda Josef, Nový Rychnov
paní Zhorná Marie, Nový Rychnov
pan Březina Jan, Nový Rychnov
paní Rodová Milada, Sázava
pan Nenadál Zdeněk, Sázava
90 let - pan Fuk Jíří, Nový Rychnov
91 let - pan Popek Rudolf, Nový Rychnov
paní Bartošková Božena, Sázava, +
93 let - paní Kvasničková Ludmila, Nový Rychnov
paní Hajná Marie, Sázava
96 let - paní Chadimová Jarmila, Sázava
Přejeme Všem pevné zdraví, štěstí a spoustu radosti prožité v kruhu Vašich blízkých.

TJ START Nový Rychnov, z. s. má v současnosti 111 členů v několika oddílech. 55 z
nich hraje okresní nebo krajské soutěže. Letošní rok byl pro sportovce dosti divoký. Nemožnost hrát soutěže a i si jenom zatrénovat výrazně narušila fungování oddílů. „Pohybem
ku zdraví“ se moc nedařilo. Nejvyužívanější naším spolkem je fotbalové hřiště, a to od začátku března do půlky listopadu. Letní přestávka je 3 až 4 týdny, a tak se zde před pár lety o
prázdninách začalo konat letní promítání pod širým nebem. Jednou týdně slouží hřiště pro
trénink dětí, 2x týdně pro trénink mužů, a každý víkend se zde hraje mistrovský zápas. Fotbalové družstvo "A" hraje krajské soutěže (již od r. 1988 /tč. I. A třídu), družstvo
"B" hraje okresní soutěže a to samé mládež. I. A třída je druhá nejvyšší soutěž v kraji. Měříme se s takovými městy jako je Kamenice nad Lipou, Pacov, Telč, Třešť, Chotěboř, Havlíčkův Brod, Velké Meziříčí a další. Sportovně se dokážeme s nimi rovnat, ale vybavením, tj.
hřiště, šatny, sociální zařízení, jsme za nimi 20 let zpátky. Když k nám přijedou cizí fanoušci, ale i naši, tak si nemají ani kam dojít na WC. Rádi bychom pro mládež pořádali turnaje
v mini kopané, ale k tomu nám chybí zázemí.
Všechny tyto neduhy našeho hřiště chceme řešit, ovšem po zvážení všech možností se
nám jeví jako nejefektivnější výstavba zcela nového sportovního areálu. Sledujeme možnosti dotací pro kluby, ale takováto investice by byla přes 5 milionů Kč a tak je dobře, že se
o tomto začalo debatovat s městysem a běží diskuze o tom, jak s celým areálem dál. Budeme velmi potěšeni, když po velkých investičních akcích městyse—škole, hale, školce a
školním hřišti, které také využíváme—bude nyní pozornost zaměřena na to, aby i fotbalový
areál nedělal naší obci ostudu.
Děkujeme tímto městysi za každoroční finanční podporu pro naše fungování. Bez této
podpory by bylo nereálné hrát sportovní soutěže a udržovat hřiště i budovy, které jsou v
majetku městyse, v provozu. Sport je jistě velmi důležitý pro zdravý rozvoj nejen mládeže.
Každý zájemce o zájmové sportování bude u nás vítán.
Věříme, že nyní se již sportu, sportovcům i sportování jakékoli špatné zprávy vyhnou a
opět nás naši fanoušci budou smět naplno podpořit. I těm patří velký dík za jejich věrnost.
Jiří Nepraš a Vojtěch Březina

KULTURNÍ KALENDÁŘ MĚSTYSE NOVÝ RYCHNOV
NA ROK 2021
Datum konání

Název

Místo konání

Pořadatel/kontakt

LEDEN 2021
30. 01. 2021
od 20,00

Hasičský ples Nový
Rychnov

Obecní restaurace
Nový Rychnov

SDH Nový Rychnov

ÚNOR 2021
06. 02. 2021
od 20,00
13. 02. 2021
od 11,00
13. 02. 2021
od 10,00
13. 02. 2021
od 15,00

Hasičský ples Řeženčice

27. 02. 2021

Vítání občánků do života

27. 02. 2021
od 20,00

Babský bál

Masopustní průvod
v Řeženčicích
Masopustní průvod
v Novém Rychnově
Dětský karneval

hasičská zbrojnice
Řeženčice

SDH Řeženčice

Řeženčice

SDH Řeženčice

Nový Rychnov

SDH Nový Rychnov

Obecní restaurace
Nový Rychnov
obřadní místnost
Nový Rychnov
Obecní restaurace
Nový Rychnov

Šikulky Nový Rychnov
+ David Karpíšek
SPOZ
Chicastar

BŘEZEN 2021
05. 03. 2021

MDŽ

20. 03. 2021

3. Setkání seniorů

27. 03. 2021
od 13,00

Velikonoční dílny

Obecní restaurace
Nový Rychnov
Obecní restaurace
Nový Rychnov
Obecní restaurace
Nový Rychnov

SDH Nový Rychnov
SPOZ
Šikulky Nový Rychnov

DUBEN 2021
24. 04. 2021
30. 04. 2021
30. 04. 2021

Úklid obcí a okol. cest
Pálení čarodějnic
v Řeženčicích
Pálení čarodějnic v Novém
Rychnově

Nový Rychnov a
místní části

Městys Nový Rychnov +
Šikulky Nový Rychnov

Řeženčice

SDH Řeženčice

u hasič. zbrojnice
Nový Rychnov

SDH Nový Rychnov

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.
Příští číslo Rychnovského Poutníka vyjde 29. 03. 2021 (Velikonoce)
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