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Sněhulák
Obří tělo, mračný zrak,
venku stojí sněhulák;
mráz-li pálí, vichr duje,
sněhulák se pošklebuje:
„Dobře tak!“
(Josef Václav Sládek – Těm
nejmenším)

Vánoce klepou na dveře, ale díky televizi, novinám, supermarketům a velkým
nákupním centrům vidíme první ozdobené stromečky už koncem října, čokoládové figurky
Mikuláše a čertů nakupujeme s měsíčním předstihem a vánoční koledy znějí z reproduktorů
obchodů už v listopadu. Občas máme pocit, že Vánoce přestaly být tradičním svátkem radosti,
ale staly se výborným obchodním artiklem. Vánoce se staly zběsilým honem za hodnotnými
vánočními dárky, vaříme, pečeme, toužíme po dokonale uklizeném domě a nikdo z nás si
příliš neuvědomuje, že když konečně přijde vytoužený Štědrý večer, jsme unavení, zničení
a zcela bez energie.
Užijme si proto ono radostné očekávání jedinečného okamžiku, který přichází pouze
jednou ročně, v klidu a s těmi, které máme rádi. Vychutnejme si chvíli, kdy se na stole podává
kapr s bramborovým salátem, kdy rozkrojíme jablíčko a uvnitř se objeví veselá hvězdička,
kdy se za zvuku koled rozsvítí stromeček a pod ním se objeví dárečky. Stále si připomínejme,
že největší radostí jsou rozzářené oči obdarovaných, zejména dětí, a přítomnost všech, které
máme rádi.
Krásné Vánoce plné radosti a šťastné vkročení do nového roku 2013.
Eva Frajová

Blíží se konec roku 2012 a s ním i obvyklé bilancování. Bylo by dobré připomenout,
že náš Poutník vychází již zcela pravidelně 4x ročně v nákladu 100 výtisků a je potřeba poslat
velký dík všem, kteří jeho vznik podporují a na jeho vzniku se aktivně podílejí.
Z celého srdce tedy děkuji panu starostovi, Pavlu Martínkovi, který vydávání Poutníka
podporuje a je jeho oporou, Janu Malátovi ml., který kromě příspěvků zajišťuje i technickou
stránku tisku, dále všem přispěvovatelům, jmenovitě paní Mgr. Růženě Matějů, paní Miluši
Roubalové, paní Nadě Maštalířové, panu Ing. Milanu Vopálenskému, panu Milanu Reichovi,
panu Ing. Janu Sekavovi a velké poděkování patří všem dětem ze ZŠ a MŠ, které náš Poutník
pravidelně ilustrují. Děkuji vám všem.
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Vážení spoluobčané,
rok utekl jako voda a ve všech domácnostech vrcholí přípravy na oslavu
nejkrásnějších svátků v roce – Vánoc. S těmi je neodmyslitelně spjat i konec roku. Každý
z nás bude asi bilancovat, co uplynulý rok přinesl, a plánovat rok příští. I já si dovolím trochu
bilancovat.
Nesporně nejdiskutovanější bylo zvýšení daně z nemovitosti. Kolem tohoto tématu
proběhlo mnoho diskusí, byly sepsány protesty, petice a výše daně z nemovitosti se
skloňovala snad ve všech pádech. Proběhlo i několik pracovních i veřejných schůzí. Někteří
občané byli ochotni vyslechnout si důvody, proč zastupitelé k tomuto kroku přistoupili, jiní
nepřijali žádný z argumentů. Pokusím se proto vysvětlit důvody, proč jsme přistoupili
k tomuto jistě nepopulárnímu kroku.
Městys Nový Rychnov, ač se to mnohým z vás nezdá, patří v porovnání s ostatními
obcemi stejné velikosti mezi jedny s nejširším rozsahem poskytování služeb a vybavenosti.
Málokterá obec má vlastní vodu a kanalizaci, v mnohých obcích se ruší školy a školky, ne
v každé obci je samozřejmostí sportovní hala a každá obec se nemůže pochlubit tolika
nemovitostmi jako právě my. Předpokládám, že nikdo z nás nechce prodat vodu, zavřít školku
nebo školu nebo se zbavit některé z nemovitostí. Jistě, zbavili bychom se práce, starostí, zbylo
by nám více peněz na jiné věci, ale ztratili bychom tím suverenitu, nemohli bychom
ovlivňovat cenu některých poskytovaných služeb například u vodného a stočného, ani
bychom nemohli ovlivnit stav a využití prodaných nemovitostí. Naopak, chci zkvalitňovat
a rozšiřovat poskytované služby, chci investovat do školky a školy, chci investovat do
nemovitostí, aby po nás budoucí generace zdědily obec, která bude fungovat a za kterou
bychom se nemuseli stydět. A s tím jsou neodmyslitelně spojeny i stále vyšší náklady.
Jedním z nejmarkantnějších ukazatelů je cena vodného a stočného. V roce 1996 byla
vybudována čistička odpadních vod. V té době byla i stanovena cena vodného a stočného. Od
uvedeného roku do roku loňského se tato cena neměnila, i když náklady na provoz rok od
roku stoupaly. Vzpomeňte si, kolik jste platili za elektřinu v roce 1996 a kolik platíte dnes.
A není to pouze o elektřině. Stoupaly náklady na pravidelné vzorky i na údržbu. O opravách
raději ani nemluvím. Toto všechno dotoval a i nadále dotuje městys ze svého běžného
rozpočtu. Zákonitě tím chybějí peníze jinde. V loňském roce jsem navrhl zvýšit cenu vodného
a stočného o tři až čtyři koruny a opět jsem se dočkal nadávek a výčitek, že toto zdražení je
nečekané a skokové. Přesto nejsme ani na polovině skutečných nákladů.
Začal jsem proto hledat cestu, jak navýšit obecní rozpočet, abychom mohli
plnohodnotně zajistit poskytované služby a postupně investovat i do majetku městyse.
Společně se zastupiteli jsem stál před nelehkým rozhodnutím, zda narovnat ceny vodného
a stočného, anebo zvýšit koeficient daně z nemovitosti. Nakonec jsme se, podobně jako
v mnohých jiných obcích, rozhodli pro druhou variantu. A to z následujících důvodů. Chtěli
jsme, aby do obecního rozpočtu přispělo co nejvíce lidí, bez ohledu na to, zda jsou zde trvale
hlášeni či nikoli. Pokud bychom narovnali cenu vodného a stočného, toto zvýšení se převážně
dotkne trvale žijících obyvatel, zvláště pak početných rodin s dětmi. Dalším důvodem byl
stávající stav několika opuštěných nemovitostí, o které se majitelé nestarají, neuvažují
o prodeji a tyto domy pomalu chátrají a mnohdy ohrožují život a zdraví občanů. Tímto
rozhodnutím se potvrdil i další nešvar v našem městysi, a to nesoulad evidence nemovitostí
v katastru s jejich skutečným využitím. Mnoho občanů se tyto nedostatky snaží odstranit.
Samozřejmě, s každým nepopulárním opatřením je spojena řada lží a spekulací. Tyto
lži jsou některými občany zcela záměrně a účelově tvořeny a šířeny, což mě však tolik nemrzí,
počítal jsem s tím. Mrzí mě však, že mnoho občanů tomu věří a bez jakéhokoli ověření tyto
lži a fámy šíří dál.
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Jestliže jsem se rozhodl bilancovat končící se rok, uvedu i pár věcí, které se podařily.
Odstranilo se mnoho poruch na vodovodní síti, dokončilo se parkoviště v centru obce, ve
sportovní hale se vyměnily radiátory, započala rekonstrukce multifunkční budovy v Čejkově,
vyměnila se okna ve společných prostorách v čp. 1, zrekonstruovaly se elektrické rozvody ve
společných prostorách v čp. 160, zrekonstruovaly se vodovodní přípojky k chatkám ve směru
na Řeženčice. Mezi velké úspěchy jistě patří i fakt, že po mnoha jednáních se podařilo,
alespoň na čas odvrátit hrozbu uzavření pobočky České pošty v našem městysi.
Samozřejmě ne vše se podařilo dotáhnout do úspěšného konce. Asi největší nedostatek
vidím v přípravě zasíťování tří stavebních parcel. Pevně však věřím, že tento nedostatek
v nejbližší době odstraníme a na jaře tyto pozemky nabídneme ke koupi. Stále se nám
nepodařilo všechny vodovodní přípojky opatřit vodoměry. V Řeženčicích se neustále
potýkáme s celoroční dodávkou kvalitní vody. Bohužel se nám do konce letošního roku
nepodaří dokončit změnu územního plánu. Nejsem spokojen ani se stavem některých
komunikací.
Jistě vás zajímá, co plánuji společně se zastupiteli na příští rok. Největší akcí by se
měla stát rekonstrukce sportovní haly, spočívající v zateplení obvodového pláště budovy,
spojená s výměnou oken a dveří a způsob změny vytápění. V příštím roce by se měla dokončit
rekonstrukce multifunkční budovy v Čejkově. V listopadu, po souhlasu zastupitelstva, jsem za
výrazné pomoci ředitelky mateřské školky paní Roubalové a pana Maláta začal usilovně
pracovat na dotaci týkající se výstavby nové mateřské školky. V současné době se již
dokončují projektové dokumentace a ihned po Novém roce se začne pracovat na samotné
žádosti o dotaci. Pevně věřím, že tuto akci dotáhneme do úspěšného konce a co nejdříve se
budeme moci pochlubit zbrusu novou školkou. Samozřejmě i nadále budou probíhat opravy
vodovodů a kanalizací. I na příští rok plánuji získání dotací na opravy a rekonstrukce
nemovitostí.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám na závěr popřál krásné a pohodové prožití
vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Pavel Martínek
starosta městyse
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Usnesení z XIX. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 9. října 2012
1. Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření
městyse Nový Rychnov za rok 2012 dle přílohy č. 1.
2. Zastupitelstvo městyse schválilo harmonogram inventarizace majetku a závazků
městyse k 31. 12. 2012 a složení inventarizačních komisí dle přílohy č. 2.
3. Zastupitelstvo městyse zamítlo žádost manželů Novákových o přidělení bytu.
4. Zastupitelstvo městyse schválilo uzavření smlouvy o dílo s Ing. arch. Krolákem na
zpracování pasportu místních komunikací dle přílohy č. 4.
5. Zastupitelstvo městyse schválilo prodej pozemku p. č. 2154/31 KN ostatní plocha –
ostatní komunikace (oddělen GP č. 487-49/2012 z pozemku p. č. 2154/19 KN)
v katastrálním území Nový Rychnov za kupní cenu 50,- Kč/m2 společnosti CARLITA
s. r. o., Jihlava.
6. Zastupitelstvo městyse schválilo prodej pozemku p. č. 337/5 ostatní plocha – neplodná
půda v katastrálním území Sázava pod Křemešníkem za kupní cenu 50,- Kč/m2 paní
Šmejkalové.
7. Zastupitelstvo městyse schválilo prodej pozemku p. č. 53/3 KN zahrada v katastrálním
území Nový Rychnov za kupní cenu 130,- Kč/m2 Kraji Vysočina. Na prodej pozemku
bude sepsána smlouva o budoucí smlouvě kupní dle přílohy č. 5.
Celá znění zápisů ze zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov jsou přístupna na
vývěsce Úřadu městyse a na webových stránkách www.novyrychnov.cz.
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Ve dnech 12. a 13. října 2012 proběhly
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA.
Číslo

Počet platných hlasů

strany

Název strany

Nový
Rychnov

Sázava Čejkov Řeženčice Celkem

%

7

Volte Pravý Blok

4

5

0

0

9

2,53

8

Strana práv občanů ZEMANOVCI

10

0

0

0

10

2,81

36

TOP09 a Starostové pro Vysočinu

9

1

1

0

11

3,08

39

SUVERENITA - Blok J. Bobošík.

5

0

0

0

5

1,41

43

KSČM

28

7

14

2

51

14,33

51

Strana zelených

7

1

1

0

9

2,53

60

ČSSD

125

32

15

15

187

52,53

66

Pro Vysočinu

7

0

3

1

11

3,08

70

Občanská demokratická strana

19

1

0

3

23

6,46

75

Starostové pro občany

1

1

1

0

3

0,84

77

Strana svobodných občanů

4

0

1

0

5

1,41

80

Dělnická strana sociální spravedl.

3

0

0

0

3

0,84

84

KDU-ČSL

18

3

1

3

25

7,03

93

Česká pirátská strana

2

2

0

0

4

1,12

CELKEM OPRÁVN. VOLIČŮ

592

124

50

48

814

100

CELKEM PLATNÝCH HLASŮ

242

53

37

24

356

43,75

43,54

76

50

46,07

VOLIČSKÁ ÚČAST V %
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Starosta městyse Nový Rychnov podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb.,
o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta
republiky), ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY SE USKUTEČNÍ
v pátek dne 11. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a
v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

a) Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 Nový Rychnov je volební místnost v Novém
Rychnově č. p. 87 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, v místních
částech Nový Rychnov a Chaloupky.
b) Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2 Sázava je volební místnost v Sázavě č. p. 42
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, v místních částech Sázava
a Křemešník.
c) Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 3 Čejkov je volební místnost v Čejkově č. p. 9
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, v místních částech Čejkov.
d) Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 4 Řeženčice je volební místnost v Řeženčicích
č. p. 7 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, v místních částech
Řeženčice a Trsov.
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normál PROSINEC 2011 PROSINEC 2010 PROSINEC 2009 PROSINEC 2008 PROSINEC 2007
průměrná teplota
-1,7 °C
+0,8 °C
-5,3 °C
-1,7 °C
-0,6 °C
-2,1 °C
nejteplejší den
+6,7 °C
+2,9 °C
+5,3 °C
+4,1 °C
+7 °C
datum nejteplejšího dne
4. 12. 2011
23. 12. 2010
25. 12. 2009
1. 12. 2008
7. 12. 2007
nejchladnější den
-4 °C
-12,7 °C
-16,3 °C
-8,3 °C
-7,9 °C
datum nejchladnějšího dne
19. 12. 2011
29. 12. 2010
20. 12. 2009
31. 12. 2008
23. 12. 2007
maximální dosažená teplota
+9,1 °C
+5,9 °C
+9,5 °C
+7,6 °C
+9,3 °C
datum dosažení maxima
4. 12. 2011
8. 12. 2010
25. 12. 2009
1. 12. 2008
7. 12. 2007
minimální dosažená teplota
-7,1 °C
-18,3 °C
-19 °C
-9,8 °C
-10,8 °C
datum dosažení minima
20. 12. 2011
30. 12. 2010
20. 12. 2009
28. 12. 2008
20. 12. 2007
srážky za měsíc
44,5 mm
37,8 mm
54,2 mm
65,8 mm
26,9 mm
36,9 mm
počet dní se srážkami
23
23
22
16
17

Ať už je počasí jakékoliv, téměř vždy se nám na něm něco nelíbí. Pokud jsou Vánoce
bez sněhu a Štědrý den na blátě, přáli bychom si bílé a zasněžené Vánoce jako z obrázků
Josefa Lady. Pokud jsou sněhové vánice a hromady sněhu na každém kroku, přáli bychom si
raději teplejší počasí, aby sníh nekomplikoval dopravu a jeho odklízení bylo snazší. Počasí si
s námi hraje svou hru a na nás je, abychom se hře přizpůsobili.
Jak se vyvíjelo počasí v prosinci v posledních pěti letech v Novém Rychnově, se
můžete podívat v následující tabulce. Porovnat můžete průměrnou měsíční teplotu, nejteplejší
a nejchladnější den měsíce i množství spadlých srážek.
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Narození:
ZÁŘÍ 2012
•
•
•

Ondřej Kočí
Barbora Roubalová
Matěj Lis
LISTOPAD 2012

• Zdeněk Bartoš
• Martin Svoboda
Výročí:
ZÁŘÍ 2012
•
•
•
•

Václav Postřihač
Václav Sekava
Jaromír Chadim
Ludmila Kvasničková

70 let
85 let
91 let
81 let

ŘÍJEN 2012
• Josef Svoboda

95 let

LISTOPAD 2012
•
•
•
•
•

Josef Přibyl
Milada Štěpáníková
Marie Křížková
Karel Pučan
Alžběta Smrčková

75 let
80 let
70 let
70 let
90 let

PROSINEC 2012
•
•
•
•

Marie Svobodová
Stanislav Vlasák
Václav Sekava
Marie Skokanová

70 let
70 let
70 let
75 let

Údaje o narozených jsou publikovány s písemným souhlasem zákonných zástupců,
údaje o sňatcích na základě souhlasu snoubenců a údaje o významných výročích na základě
souhlasu oslavence.
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aneb z kuchařských knih našich babiček
Kapr je pro své chutné maso chovnou rybou již od dob starověkého Říma. K nám jej
přinesli z Bavorska cisterciáčtí mniši ve 12. století a od této doby se v Čechách i na Moravě
v okolí klášterů zakládaly i první rybníky.
Za vlády Karla IV. a následně v období renesance vznikalo také množství tzv.
světských rybníků spadajících do správy šlechty a později rovněž měšťanstva.
První ránu českým a moravským rybníkům zasadila třicetiletá válka a i další období
jejich vývoje se nese ve znamení stagnace a postupného úpadku. Výrazný obrat k lepšímu
nastal až po konci II. světové války v roce 1945.
V čase největšího rozkvětu našeho rybníkářství byly sice ryby rozšířeny i mezi
chudými vrstvami, s jeho úpadkem se ovšem objevují pouze na stole zámožnějších rodin
a pochopitelně také duchovenstva. Kapr byl v dřívějších dobách považován společně s dalšími
rybami za postní pokrm. Do bezmasého jídelníčku charakteristického nejen pro období půstu,
ale prakticky pro celé 19. století začaly ryby pronikat až poměrně pozdě.
Kapra dříve hospodyně připravovaly různými způsoby, nejčastěji načerno s knedlíkem
nebo smaženého se zelím. Kapra v černé omáčce a také oblíbeného kapra namodro však
s postupem času na štědrovečerním stole vystřídal již jen kapr smažený. Příprava načerno
a namodro je totiž poněkud pracnější a málokterá hospodyňka touží prožít celý sváteční den
nad sporákem v kuchyni.

Kapr načerno
4 široké porce kapra, ½ malého celeru, 1 malá mrkev, trochu petržele, 1 malá cibule, 2 lžíce
másla, 1 citron, 2 kostky cukru, 1 lžíce rybízové zavařeniny, 2 lžičky švestkových povidel, 1 ½
lžíce hladké mouky, 3 až 4 lžíce strouhaného perníku, 8 až 10 sušených švestek, 1 lžíce
rozinek, 8 loupaných nasolených mandlí, 8 jader vlašských ořechů, ¼ l černého piva, krev
z kapra, ½ až ¾ l vývaru z kapřích hlav, 5 zrnek pepře, 4 zrnka nového koření, 1 malý
bobkový list, cukr, sůl
Na polovině z uvedeného množství másla, které rozehřejeme, zpěníme zeleninu
a cibuli nakrájenou na tenké plátky, podlijeme černým pivem, přidáme kapří krev,
nastrouhanou kůru z citronu, všechno uvedené koření a také sůl. Dále vmícháme rybízovou
zavařeninu a švestková povidla, zředíme vývarem, promícháme a vaříme pod pokličkou asi
30 minut. Ke zvýraznění barvy přidáme asi 30 g předem dohněda karamelizovaného cukru.
Zatímco se omáčka zvolna vaří, připravíme ze zbytku másla a mouky jíšku, kterou
zalijeme vychladlým vývarem z kapřích hlav. Rozšlehanou směs přidáme do omáčky. Pokud
nechceme zahušťovat jíškou, přidáme asi 50 g nastrouhaného perníku na vaření a omáčku
ještě asi 20 minut povaříme. Nakonec omáčku přecedíme, přidáme opláchnuté a předem
namočené vypeckované sušené švestky a rozinky. Teprve nyní do omáčky vložíme osolené
porce kapra a mírným varem je povaříme asi 15 až 20 minut. Nakonec přidáme nakrájené
mandle a nasekané vlašské ořechy. Omáčku zakapeme citronem, dochutíme solí a cukrem.
Podáváme s chlebem nebo s knedlíky. Naši předkové rybu načerno připravovali vždy
den předem, aby omáčka dostala výraznější chuť.
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Kapr namodro
600 g kapra podkovy, 150 g kořenové zeleniny, menší cibuli, divoké koření – bobkový list,
nové koření, celý pepř, tymián, sůl, cukr, ocet
Dopředu si připravíme tak zvanou várku, tedy silný zeleninový vývar z kořenové
zeleniny a cibule s divokým kořením a tymiánem dochucený solí a octem. Samozřejmě, že si
můžeme docela snadno pomoci kostkou zeleninového či bylinkového bujónu, ale z čerstvých
surovin bude várka nejlepší. Várky stačí mít jenom trošku, ale musí být výrazně ochucená.
Porce kapra předem trochu osolíme a můžeme ho nechat dvacet minut odležet. Dbáme
přitom na to, abychom nepoškodili kůži, neboť jinak by se kapr nezbarvil pěkně domodra.
Poté ho vložíme do várky a necháme 5–7 minut vařit. Ale pozor, vaříme kapra bez bublání,
jen velmi pozvolna. Odborně se říká, že se má várka jenom táhnout, tedy velmi pomaloučku
probublávat.
Mezitím si svaříme trochu octa a cukru. Uvařené porce kapra pak opatrně vyjmeme
a při podávání je přelijte ještě vroucím octem s cukrem a trochou vývaru. Doplníme plátkem
másla, posekanou petrželkou a obložíme kousky zeleniny z várky.
Jako příloha podáváme čerstvý chléb nebo pečivo.

Převzato z oficiálních webových stránek Jihomoravského muzea ve Znojmě, dostupné z:
<www.znojmuz.cz/foto/2012/vanoce/kapr.doc˃, a Třeboňského kapra, dostupné z:
<http://www.trebonskykapr.cz/kapr-na-modro˃.
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Příjezd Martina na bílém koni do Nového Rychnova
Svatý Martin opět letos přijel do Nového Rychnova. Sice bez „bílého koně“, ale na
bílém koni. Jinak řečeno – nepřivezl sníh, ale přijel na opravdovém bílém koni.
Na novorychnovském náměstíčku ho netrpělivě očekávaly nejen děti, ale i dospělí
z Nového Rychnova a blízkého i vzdálenějšího okolí, přijeli dokonce i klienti z ÚSP Jeřabina
Těchobuz.
Veškeré dění započalo v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde pan farář Augustin Ján
Grambal seznámil hlavně děti, ale i ostatní přítomné s legendou o svatém Martinovi. Pak
nastalo velké hledání, protože přijel bílý kůň, ale Martin nikde. Stejně jako v legendě ho
prozradily husy hlasitým kejháním. A když Martin oděný do bílého obleku s rudým pláštěm
přes ramena a se zlatou přilbou na hlavě nasedl na koně, mohl za ním vyrazit i lampiónový
průvod. Martin dovedl svou družinu zpět před kostel, kde dětem rozdal drobné sladkosti. Děti
si pak mohly vyzkoušet, jak je hezké se s někým o něco podělit.
Martin sice sníh nepřivezl, ale díky jemu strávilo několik desítek spoluobčanů hezký
martinský podvečer.
Pěkná tradice? A také možná připomínka toho, že velikost člověka spočívá i v jeho
štědrosti a pozornosti k druhým lidem.
R. Matějů
Rozsvěcení obecního adventního stromu
Vánoce přinášejí radost a otevírají srdce...
28. 11. 2012 se konalo v naší obci tradiční rozsvěcení obecního adventního stromu.
Stejně jako v předchozích letech se o kulturní vystoupení postaraly děti z mateřské a základní
školy.
Vystoupení dětí je vždy působivé, a když bylo umocněno důstojným prostředím
místního kostela, dýchla na přítomné neopakovatelná atmosféra Vánoc. O tom, že se
přítomným posluchačům kulturní program, složený z vánočních básniček a lidových koled,
líbil, svědčil i dlouhotrvající potlesk.
Letos bylo rozsvěcení obecního stromu opět spojené s vánočními minitrhy, které
organizačně a personálně zajistily paní učitelky z mateřské školy společně s maminkami dětí
a děvčaty z 9. ročníku základní školy. Svůj stánek postavili také zástupci ÚSP Jeřabina
Těchobuz. Každý z nás si mohl odnést malý vánoční dárek vyrobený dětmi z mateřské či
základní školy, nebo výrobek klientů Jeřabiny.
Vysoká účast našich spoluobčanů dokazuje, že předvánoční čas otevírá lidská srdce
a že jsme si skutečně všichni bližší. Proto děkujeme všem, kteří po celý rok projevují svou
přízeň a uznání. Všem našim spoluobčanům přejeme nejen hodně zdraví, štěstí a spokojenosti,
ale také hodně přátelství, lásky, tolerance a vzájemné úcty.
Pracovníci MŠ, ZŠ, pan farář, úřad městyse
Víčkování
Nasbíráme hodně víček, přispějeme na vozíček – to je motto sběrové akce, která se
rozběhla na základní škole. V úterý 11. 12. 2012 jsme ukončili 1. kolo s výsledkem 66,6 kg =
27 463 kusů sebraných víček od PET lahví. Patrony celé akce byli žáci IX. třídy, kteří víčka
zvážili a připravili k odeslání. Hodně nám pomohli i třídní učitelé, kteří dohlédli na
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shromažďování víček, a školní družina, kde se vybralo 1 124 kusů. Podle nejvyššího počtu
odevzdaných víček jsme stanovili vítěze, kterým se stala 7. třída. Sedmáci sebrali 14,2 kg, což
přestavuje asi 5 850 kusů víček, v přepočtu na jednoho žáka je to 487,5 kusů. Druzí skončili
žáci 3. třídy (262 víček na jednoho žáka) a na třetí příčce se umístili druháci (229 víček na
jednoho žáka) Sebraná víčka jsme předali Domovu pro seniory Pelhřimov, kde jsme získali
prvotní informace o této sběrové akci. Těší nás, že jsme mohli touto cestou pomoci rodičům
Adélky a Barborky, kteří shánějí prostředky na rehabilitační pomůcky, na pobyt
v rehabilitačním centru a na osobní asistentku. Víčka se promění na peníze a ty holčičkám
alespoň trochu pomohou usnadnit život.
Protože děti nasbíraly v poměrně krátkém čase velké množství víček, rozhodli jsme se
vyhlásit druhé kolo, které ukončíme 26. 2. 2013.
Děkujeme všem, kteří se do akce zapojili, a věříme, že 2. kolo bude ještě úspěšnější
než první.
„Je lepší zapálit svíčku, než si stěžovat na tmu.“ (čínské přísloví)
R. Matějů
Výlet do Nové Bukové
Ve středu 7. 11. 2012 jsme jeli podruhé do Nové Bukové na farmu ke Štěpánce. Když
jsme přijeli, šli jsme se podívat na všechna zvířátka, protože jsme je už znali, věděli jsme, čím
je nakrmit. Šli jsme podojit krávu Blaženu, zkusili jsme si dojit i ručně a ochutnali jsme
čerstvě nadojené mléko. Pro prasata kluci vařili brambory v brutaru (velkém kotli). Přikládali
poctivě, až z komína létal plamen. Holky nesly králíkům granule, seno a nalily jim vodu do
mističek. Mohli jsme si pochovat malé králíčky a jeden Kačence utekl pod králíkárnu. I paní
učitelka pomáhala chytat a chytila ho. Ivanka musela držet psa Vilíka velmi pevně, jinak by
i on chtěl králíčka chytit. Než kluci dovařili prasátkům brambory, navštívila Rebeka jejich
výběh. Protože měli hlad, chtěli ji sníst. Za odměnu jsme šli všichni jezdit na koni Karlovi,
který si nás oblíbil. Nele Parkanové a Terce okousal bundu. Je to zipožravec. Protože nám
byla zima, uvařila nám Štěpánka čaj na zahřátí a ukázala nám, jak se kuchá husa a její
vnitřnosti.
Výlet se nám moc líbil.
Žáci 4. třídy, Sandra a Markétka

Žáci z Nového Rychnova se zapojili do mezinárodního projektu
Od letošního října mají žáci druhého stupně ZŠ Nový Rychnov možnost spolupracovat
se svými vrstevníky z daleké Indie. Škola se prostřednictvím Multikulturního centra Praha
zapojila do mezinárodního vzdělávacího projektu La Ngonpo. Cílem projektu je seznámit
žáky s rozvojovou problematikou a podnítit jejich zájem o rozvojová témata. Unikátem celého
projektu je paralelní výuka českých a zahraničních škol. Dvě partnerské třídy ze zemí
vzdálených tisíce kilometrů po dobu šesti měsíců věnují jednu hodinu týdně práci na stejném
tématu. Učí se podle stejné učebnice a téměř ve stejnou dobu probírají stejné kapitoly. Vždy,
když práci na jednotlivém tématu dokončí, podělí se o výsledky na webovém portálu projektu
www.la-ngonpo.org. Mohou spolu komunikovat, vyměňovat si zážitky a diskutovat o tom, co
jim téma přineslo. Novorychnovští žáci získali za partnery dvě školy z indického města Leh,
které leží v severní Indii uprostřed nejvyššího pohoří světa - Himálají. V obou školách
působila během letošního léta jako dobrovolník i hlavní koordinátorka projektu pro ZŠ Nový
Rychnov Martina Dvořáková, tudíž mají žáci nespornou výhodu při poznávání indických
spolužáků.
Martina Dvořáková
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Výtvarná soutěž o nej vánoční pohlednici
Také v letošním roce se žáci naší školy zapojili do výtvarné soutěže O nejkrásnější
vánoční pohlednici. Z velkého množství zaslaných příspěvků (celkem 698 pohlednic) byli
vyhodnoceni ti nejlepší a my máme velkou radost z toho, že mezi nimi byli i žáci naší školy.
V kategorii 7.-9. tříd obsadila 1. místo Věra Chalupová z 8. třídy a Anna Jírová z 9. třídy
skončila třetí. Oběma děvčatům blahopřejeme.
Skvělých výsledků ve výtvarných soutěžích dosahuje škola především zásluhou paní
učitelky Pavlíny Červené. Je podivuhodné, jaké nápady se jí honí hlavou, když vidí kousek
barevného papíru nebo barvy! Dokáže vést žáky k tomu, aby tvořili vkusné a nápadité
výrobky, které mohou ozdobit jejich pokoj nebo nám zkrášlují školní prostředí. Bývalí žáci by
jistě poznali některé své výtvory umístěné jako dekorace na chodbách či ve třídách. Paní
učitelka je nekonečná zásobárna nápadů, které čerpá v knížkách, hledá na internetu a díky své
fantazii a organizátorským schopnostem je pak realizuje se svými žáky. Stará se také o tvorbu
internetových stránek školy (podívejte se na http://www.zsnovyrychnov.wz.cz/).
Škola se může pochlubit nejen výtvarnými úspěchy, ale také kulturními akcemi, které
se v adventní době uskutečnily. V kostele Nanebevzetí Panny Marie proběhl program
k rozsvěcování obecního adventního stromu. Program nacvičily s dětmi z pěveckého kroužku
paní učitelka Michaela Martínková a asistentka pedagoga a vychovatelka školní družiny Ivana
Vlasáková, pěvecky i organizačně vypomáhala paní učitelka Hlaváčková. Na vystoupení
zazněly vánoční písně i lidové koledy doplněné působivými kulisami betlému s Ježíškem.
Vyrobila jej s dětmi paní Vlasáková.
V programu účinkovaly také děti z mateřské školy, které připravily na vystoupení paní
učitelky Koutková a Maštalířová.
Stalo se hezkou tradicí, že s kulturním vystoupením jezdí děti do Rohozné (dlouholetá
spolupráce mezi starosty obou obcí vede k tomu, že MŠ i ZŠ posilují žáci z Rohozné). Bylo
tomu tak i letos. Vždy nás potěší, že se na rozsvěcování stromu sejde množství rohozenských
občanů, některé z nich již známe, ale vždy nám udělají radost jejich slova ocenění a pochvala.
Z předvánočních akcí je třeba připomenout, že 20. 12. proběhne na ZŠ vánoční
besídka a tradiční Mobivánoce (akce pro rodiče a děti). 21. 12. od 17:00 hodin se uskuteční
v kostele Nanebevzetí Panny Marie adventní koncert.
Všichni jste srdečně zváni.
Všem žákům, učitelům i nepedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ přejeme radostné Vánoce
a úspěšný nový rok.
R. Matějů
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Pro své zimní povídání jsem na začátek vybrala několik hádanek. Dětem se podařilo je
vyluštit a odpověď na ně, pro vás nakreslily.

V létě leží, v zimě běží.
Stojí, stojí panáček,
má na hlavě plecháček.

Přišel k nám bílý kůň,
zalehl nám celý dvůr.
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Tu skutečnou zimu si děti užívají na svahu u školky a věřím, že o víkendu také
společně s rodiči. Však se na sníh načekaly. Už to vypadalo, že i Mikuláš půjde po blátě. Ale
měsíc prosinec se umoudřil a seslal sněhovou nadílku. Takže když Mikuláš s čertem
a andílkem odcházeli ze školky, ještě dlouho byly vidět jejich stopy. Ani letos neměl Mikuláš
svou knihu hříšníků prázdnou. Někteří z nich statečně předstoupili před rohatého čerta
a slíbili, že se polepší. Ostatní neposluchové bojovali se slzičkami a musela je k čertovi
doprovodit učitelka. Všechny děti bez rozdílu měly nakonec radost z balíčku plného sladkostí.
Objevily však mezi nimi i malý kousek uhlí. To proto, aby si vzpomněly, že se musí
poslouchat a že Mikuláš přijde za rok znovu.
Vánoční přípravy již propukly naplno a atmosféru blížících se svátků vnímá každý
z nás. Adventní věnce na dveřích, vyzdobená okna a večer osvícené domy přivítají Ježíška.
Také ve školce jsme vše nachystaly na příchod pohádkové postavičky. Pondělní odpoledne
nám pomohli rodiče, kteří se svými dětmi vymysleli a vyrobili vánoční ozdoby. S radostí
a pýchou je děti rozvěsily na smrčky ve svých třídách. Společně jsme zazpívali oblíbené
koledy a rozsvícené stromečky naplnily třídy vůní jehličí a svíček. Nyní vás asi zajímá, jakou
postavičku k nám poslali z pohádkové země. Byli dva, děti je milují a vždy se smějí, když
něco popletou. Možná jste uhodli. Navštívili nás Pat a Mat a kupodivu nic nepokazili ani
nespletli, a tak jsme pod stromečkem našli hračky a každý klouček i holčička dostali svůj
osobní dárek – knížku. Našim pohádkovým hostům děti nabídly cukroví, které společně
s učitelkami upekly a s ochutnávkou nezůstaly pozadu. Pusy od cukru a prázdné talíře byly
důkazem toho, že se povedlo.
Ráda bych se vrátila k 28. listopadu. Od tohoto dne stojí u kostela obecní vánoční
strom. Na jeho rozsvícení se přišlo mnoho z vás podívat a také jste si prohlédli a zakoupili
vánoční výrobky. Cena nebyla dána, záleželo na každém, jak štědrý bude jeho příspěvek do
kasičky. A štědří jste byli. Získané peníze jsme použili na nákup některých hraček, které našly
děti pod stromečkem. Touto cestou bychom vám chtěly jménem dětí poděkovat.
Vánoce jsou za dveřmi. Cukroví je napečeno, doma čistě uklizeno, zbývá dokončit
poslední drobnosti. Až o Štědrém večeru vyjde první hvězda, přeji vám, ať se u slavnostního
stolu sejdete se svými blízkými. Prožijte společně hezké chvíle, zapomeňte na starosti
a trápení. Dětem přeji splnění jejich přání, která napsaly nebo nakreslily do psaníček pro
Ježíška. Vidět spokojené a rozesmáté děti je zase přáním nás, dospělých, a pro nás také
největším dárkem.
V novém roce nikdo nevíme, co nás čeká. V tom, co budeme moci ovlivnit, ať máme
štěstí. Na všech 365 dnů si přejme pevné zdraví a rozum i srdce na pravém místě. Přeji nám
všem šťastné Vánoce a dobrý rok 2013.
Naďa Maštalířová
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Vyhodnocení činnosti zásahové jednotky SDH Nový Rychnov v roce 2012
Jednotka SDH Nový Rychnov zasahovala od počátku roku 2012 u 30 událostí. Jednalo
se o 7 požárů, zasahovali jsme například v Opatově - půdní prostor rodinného domu, u Horní
Cerekve - chata se škodou 600 tisíc Kč, v Hubenově - kůlna u rodinného domu se škodou 100
tisíc Kč, u Proseče pod Křemešníkem - lesní hrabanka, u Opatova - tráva 300x10m. Dva
zásahy byly na dohašení ohnišť po pálení klestí, na Křemešníku a u hřbitova.
Během sněhové kalamity jsme 15. února vyprošťovali Tatrou T813 linkový autobus
s dvaceti cestujícími u Božejova a několik kamionů u Hosova. Dále zasahovala Tatra T813
u 3 zásahů na vyproštění zapadlého traktoru z bažiny, převráceného nákladního automobilu
s domíchávačem betonu a vyproštění zapadlého kamionu.
Jeden zásah byl na likvidaci uniklého oleje na vozovku mezi Novým Rychnovem
a Řeženčicemi.
Zbylých 15 zásahů byly technické pomoci. Jednalo se o 3 zásahy na spadlé stromy
blokující dopravu, provedli jsme 7 pročištění kanalizace, 5 čerpání vody.
22. června v 17:15 bylo zahájeno taktické cvičení na požár domu v Šancích. Cvičení
bylo zaměřeno na vytvoření dálkové dopravy vody ze stroje do stroje na vzdálenost 700
metrů. Sbory se na místo dostavily v tomto pořadí: Nový Rychnov, Řeženčice, Sázava
a Čejkov.
Jako každý rok absolvovali školení na centrální stanici Pelhřimov velitelé, strojníci
a pilaři, další školení absolvovali nositelé dýchací techniky v Pacově, každoročně se také školí
i jeřábníci a vazači.
Okrsková soutěž v požárním sportu proběhla 12. května v Řeženčicích. Vítězi
v kategorii mužů se stala Sázava, kategorii žen vyhrálo družstvo Nového Rychnova.
Mladí hasiči obhájili skvělé 3. místo v celoroční soutěži hry Plamen!!! Podařilo se
jim to v konkurenci 21 družstev okresu Pelhřimov.
Zúčastnili jsme se soutěže hasičské všestrannosti „Batelovský Žaves“, kam jsme
přijeli obhajovat loňské vítězství. Letos zde družstvo Nového Rychnova obsadilo
v konkurenci osmi družstev třetí místo.
14. července jsme zajišťovali průjezd cyklistů Novým Rychnovem při závodu
horských kol Přes tři vrchy Vysočiny. Jednomu ze závodníků byla poskytnuta předlékařská
pomoc po pádu.
8. září 2012 proběhl druhý ročník Zbirožského tatrování – setkání hasičských
a armádních Tater, kterého jsme se na pozvání Generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru zúčastnili s Tatrou T813 8x8. Program přilákal více než 1700 návštěvníků.
O dění ve sboru se můžete dozvědět více na webových stránkách
www.sdhnovyrychnov.estranky.cz.

Jan Dušek
starosta SDH

Ing. Milan Vopálenský
velitel výjezdové jednotky
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Řeženčické události roku 2012
Je to až k nevíře, že je další rok u konce. Ty roky jsou snad kratší a kratší… Ale ani
letos jsme v Řeženčicích nezaháleli.
Se starým rokem (2011) jsme se jako tradičně rozloučili silvestrovskou veselicí, nový
rok jsme pak přivítali krásným ohňostrojem.
Další větší událostí byl masopustní průvod, který patří již dlouho mezi tradiční
řeženčické akce. I letos se sešlo mnoho veselých masek a průvod vsí byl opět velmi vydařený.
Protože už neobjíždíme okolní vesnice (Čejkov, Těšenov), tak jak jsme to dělali ještě před
několika lety, máme nyní čas se u každého domu ve vsi zdržet o něco déle a užít si odpoledne
trochu klidněji.
Ani letos samozřejmě nechyběl hasičský ples a i tentokrát se přišlo pobavit hodně lidí.
Vše bylo dobře zorganizováno, v tombole byla spousta zajímavých cen a k dobré náladě nám
hrála skupina Preston, a tak jsme se všichni dobře bavili - mnozí až do časných ranních hodin.
Nesmím zapomenout zmínit Velikonoce, které oproti jiným rokům probíhaly poněkud
jinak, než jak jsme zvyklí. Rok 2012 byl totiž rokem přestupným a u nás v takovém roce
chodí ženy vyprášit mužskou část vesnice. Letos tedy vyrazily do „ulic“ s pomlázkami ženy
a samozřejmě děti. Úkolu koledníků se zhostily opravdu důkladně. Myslím, že ve vsi
nezůstalo ušetřeno jediné mužské pozadí, aspoň se nám hned na jaře pořádně rozproudila krev
v těle.
Následovalo pálení čarodějnic – také již tradiční společenská událost - spolu
s klobásami, vychlazeným pivem a ohňostrojem jsme si užili pěkný večer.
Hasičské okrskové cvičení se i letos konalo v Řeženčicích. Soutěžilo se v požárním
útoku dle pravidel požárního sportu a ve speciálním útoku, o jehož pravidlech žádný ze
soutěžících předem nic nevěděl. Obě naše družstva - ženy i muži - se na této soutěži umístili
na druhých místech. (Příští rok trochu více potrénujeme, abychom se dotáhli na ta první místa
☺) Po ukončení soutěže se všichni přesunuli do hasičárny, kde následovalo vyhodnocení
soutěže a kulturní program.
Dále jsme naší hasičskou techniku více provětrali při námětovém cvičení v Šancích,
kde jsme prováděli dálkovou dopravu vody, a také na hasičské soutěži v Milíčově, kde se naše
družstvo mužů zúčastnilo závodu v požárním sportu.
Protože ve vsi přibývá dětí, rozhodli jsme se letos poprvé uspořádat pro ně začátkem
června dětský den (přesněji odpoledne). Na prostranství před hasičárnou byly pro děti
připraveny různé soutěže a hry o drobné ceny. Sešly se tu snad všechny děti ze vsi a užily si
spoustu zábavy a legrace. Spolu s dětmi se tu samozřejmě sešli i jejich rodiče, prarodiče
a i další obyvatelé obce, takže jsme zde všichni nakonec strávili velmi příjemné odpoledne.
Letošní neckyáda se v porovnání s loňským rokem (kdy pršelo celý den) velmi
povedla, sluníčko hřálo celé odpoledne (chvílemi možná až moc), připravili jsme několik
nových disciplín, které byly zajímavým zpestřením již zažitých soutěží. Nejvíce si vody
a zábavy užily děti, což je v pořádku, protože pro ně to hlavně děláme.
S každou akcí je vždy spojena spousta práce, a to nejen během samotné akce, ale také
při její přípravě a následně i po jejím skončení, což často není navenek tolik vidět. Z výše
uvedeného výčtu činností a akcí, které se letos v Řeženčicích podařilo zorganizovat, je
zřejmé, že se tu „něco“ děje, že jsme stále akční, snažíme se vymýšlet něco nového, jak si
zpestřit společenský život ve vsi, což je dobře.
Vedle toho je tu ale ještě i spousta dalších prací, které jsme během roku vykonávali,
ale které neměly navenek ten „viditelný“ efekt v podobě nějaké společenské události. Šlo
o různé brigády např. v souvislosti s údržbou hasičárny, hasičské techniky, nebo různých
prostranství ve vsi. Zde musím zmínit také brigádu, kdy jsme museli odstranit nově
vybudované a funkční odkalování vodovodního řádu, které mohlo zdárně odkalit vodu
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odebíranou hlavně občany v dolní části vsi, kteří s kalem ve vodě mají největší starosti.
V příštím roce bych Vás chtěl pozvat do Řeženčic na hasičský ples, který se koná
18. 1. 2013, hrát bude tradičně skupina Preston.
Na závěr chci všem čtenářům popřát hezké, klidné Vánoce a úspěšný rok 2013.
Jan Sekava

Ohlédnutí cyklistů New Rychnow Highlander Teamu za sezónou 2012
Zimní měsíce roku 2012 jsme věnovali tréninku, který byl převážně složen z běhu na
lyžích a v případě příznivého počasí z jízdy na kole. Naši celou zimní přípravu jsme završili
v dubnu soustředěním na Trnávce.
Na konci dubna již byly odstartovány první závody horských kol Trans Brdy v seriálu
Kolo pro život. V tomto seriálu jsme absolvovali ještě další čtyři závody: Orlík Tour, Praha –
Karlštejn Tour, Železné hory – Chrudim a Valtické cyklovaní.
V průběhu roku jsme se však zúčastnili i dalších závodů. Na domácí půdě to byl závod
Přes 3 vrchy Vysočiny a Kamenický MTB maraton.
Ve dvou závodech jsme dosáhli i na stupně vítězů. Jednak to byly štafetové závody
Jihlavská 24 MTB, kde jsme vyhráli kategorii šestičlenných družstev a pak také Vystrkovská
250, zde jsme byli na prvním místě v kategorii mužů.
Celý rok nebyl jen o závodech, ale pořádali jsme i různé výlety. V květnu jsme odjeli
trénovat do Itálie k jezeru Lago di Garda a v červnu jsme vyrazili po Čechách, do Jizerských
hor.
Stejně jako v roce 2012 budeme i v příštím roce vyjíždět každou neděli na společné
výlety.
Přejeme dobré zdraví, hodně pohody, žádné nehody a mnoho příjemných kilometrů.
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Fotbal
Tabulky po podzimu 2012–2013
•

MUŽI

I. B. třída sk. „A“
Rk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Leština
Nový Rychnov
H. Borová
Habry
Lípa
Kožlí
Horní Cerekev
Lučice
Pacov B
Černovice
Tis
Košetice
Humpolec B
Budíkov

•

STARŠÍ ŽÁCI

Rk
Tým
1. Nový Rychnov
2. Obrataň
3. Žirov
•

+
7
8
7
6
6
6
5
4
5
4
4
3
3
2

0
3
0
1
3
3
3
4
5
1
3
3
6
5
2

3
5
5
4
4
4
4
4
7
6
6
4
5
9

Skóre
35 : 17
23 : 19
19 : 16
30 : 19
23 : 16
30 : 26
32 : 35
22 : 29
31 : 25
28 : 29
25 : 28
23 : 27
28 : 31
25 : 57

Body
24
24
22
21
21
21
19
17
16
15
15
15
14
8

Záp
6
6
6

+
3
2
2

0
1
2
1

2
2
3

Skóre
13 : 13
11 : 9
10 : 12

Body
10
8
7

Záp

+

0

-

Skóre

Body

6
6
6
5
6
6
5

6
5
3
1
1
1
1

0
0
1
2
1
0
0

0
1
2
2
4
5
4

33 : 8
27 : 11
29 : 18
11 : 16
10 : 23
10 : 18
8 : 34

18
15
10
5
4
3
3

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

Rk Tým
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Záp
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Jiřice
Nový Rychnov
A.F.C. HU A
A.F.C. HU B
Lukavec
Počátky
Pacov
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Stolní tenis
•

OKRESNÍ PŘEBOR II. třída

Tabulka soutěže po 10. kole - Základní část
Rk.

Mužstvo

U

VRPK

Zápasy

Body

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Sokol Rynárec A
TJ Sokol Těmice B
SK Horní Ves A
TJ Stojčín- Polesí D
TJ Sokol Černovice B
TJ Sokol Božejov A
TJ Jiskra Humpolec F
Kamenice nad Lipou B
TJ Jiskra Humpolec G
SK Rodinov B
Start Nový Rychnov A
TJ Spartak Pelhřimov F

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9010
7120
5320
6040
4240
5050
4150
3250
4060
3070
3070
2170

116:63
103:77
106:74
93:87
95:85
96:84
83:97
88:92
75:105
77:103
90:89
57:123

28
25
23
22
20
20
19
18
18
16
16
15

•

OKRESNÍ PŘEBOR IV. třída

Tabulka soutěže po 12. kole - Základní část
Rk.

Mužstvo

U

VRPK

Zápasy

Body

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

TJ Chmelná D
TJ Jiskra Humpolec J
Start Nový Rychnov B
SKST Vlásenice B
SKST Putimov A
Pohostinství Strměchy B
TJ Sokol Božejov B
Kamenice nad Lipou E
TJ Spartak Pelhřimov H
TJ Spartak Pelhřimov I
TJ Sokol Černovice C
Kamenice nad Lipou F
TJ Slavoj Pacov E

11
11
11
11
12
11
11
11
11
11
11
11
11

10 1 0 0
10 1 0 0
9020
8030
5340
5060
5060
4151
3260
3170
3170
1 0 10 0
1 0 10 0

158:40
155:43
163:35
128:70
116:100
99:99
98:100
90:108
83:115
62:136
76:122
26:172
42:156

32
32
29
27
25
21
21
19
19
18
18
13
13
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Volejbal
•

OKRESNÍ PŘEBOR – podzimní část - ŽENY

Pořadí Družstvo

Zápasů V P Sety

Body

1

Jiskra Humpolec B

7

6

1 18:6

13

2

Červená Řečice

7

5

2 16:10 12

3

Sp. Pelhřimov C

6

4

2 15:6

4

Start Nový Rychnov 6

3

3 13:10 9

5

Sp. Pelhřimov B

7

1

6 6:20

8

6

SPV Počátky

7

1

6 4:20

8

•
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OKRESNÍ PŘEBOR – podzimní část – MUŽI

Pořadí Družstvo

Zápasů V P Sety

Body

1

Nový Rychnov

6

5

1 16:5

11

2

TJ Slavoj Pacov C 6

5

1 15:7

11

3

TJ Slavoj Pacov D 5

4

1 14:8

9

4

Sokol Senožaty

6

2

4 10:14 8

5

Jiskra Humpolec

6

2

4 8:15

8

6

Sp. Pelhřimov B

5

1

4 7:12

6

7

SK Pelhřimov

3

1

2 5:7

4

8

Sp. Pelhřimov C

3

0

3 2:9

3

Informace poskytl Milan Reich z TVS Vysočina Pelhřimov.
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Sbor dobrovolných hasičů v Řeženčicích
Vás zve na tradiční
hasičský ples,
který se koná v pátek 18. 1. 2013 ve 20.00 hodin.
K tanci a poslechu hraje Preston.
Srdečně zve SDH Řeženčice
Sbor dobrovolných hasičů v Novém Rychnově
Vás zve na tradiční
hasičský ples,
který se koná v sobotu 26. 1. 2013 ve 20.00 hodin.
K tanci a poslechu hraje Malá muzika.
Srdečně zve SDH Nový Rychnov
Sbor dobrovolných hasičů v Sázavě
Vás zve na tradiční
hasičský ples,
který se koná v sobotu 2. 2. 2013 ve 20.00 hodin.
K tanci a poslechu hraje Akord.
Srdečně zve SDH Sázava
Taneční skupina Chicastar
Vás zve na 5. výroční
Babský bál,
který se koná v pátek 1. 3. 2013 ve 20.00 hodin.
K tanci a poslechu hraje Proxima.
Srdečně zve Chicastar

Milí spoluobčané,
vánoční svátky jsou krásné nejen pro vůni jehličí, sladkou chuť cukroví,
ale hlavně díky společně stráveným chvílím doma u stromečku. Úřad městyse,
obecní zastupitelstvo a SPOZ v Novém Rychnově Vám přejí radostné
a spokojené Vánoce plné pohody a klidu, pevné zdraví a šťastné vykročení do
nového roku 2013.
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