RYCHNOVSKÝ POUTNÍK
Četnost vydávání: čtvrtletník
Místo vydávání: Nový Rychnov
Evidenční číslo: MK ČR E 19427
Vydavatel: Městys Nový Rychnov
Nový Rychnov č. p. 87
394 04 Nový Rychnov
www.novyrychnov.cz
IČO 00248738
Náklad: 100 ks

ÚVOD
SLOVO STAROSTY
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
INTERNET
POHLEDNICE
VELIKONOČNÍ STŮL
BLAHOPŘEJEME
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
HASIČSKÉ STRÁNKY
SPORT
POZVÁNKY

1

Koleda
Panímámo zlatičká,
darujte nám vajíčka.
Nedáte-li vajíčka,
uteče vám slepička
do horního rybníčka
a z rybníčka do louže,
kdo jí odtud pomůže?*

Sluníčko svítí, stromy se začínají zelenat, a přestože Velikonoce jsou v roce 2012 na
začátku dubna, kočičky jsou již téměř odkvetlé. Po nezvykle tuhých mrazech letošní zimy
nenastoupilo očekávané jaro, ale přišly letní teploty pohybující se kolem 20 °C.
Příroda se probouzí, den se prodlužuje, počasí láká k procházkám, sportu i k práci na
zahradě. Čerpejme tedy sluneční energii, užívejme si příjemného jara a udržujme si dobrou náladu.
Ve velikonočním Poutníku se dočtete o novinkách na radnici, dozvíte se zajímavé informace
o místním občanském sdružení, společně nahlédneme do školy i školky, vyjedeme na zásahy
s místními hasiči a společně se sportovci si prohlédneme výsledkové tabulky. Jako přídavek jsou
pro vás připravené tradiční velikonoční recepty.
Krásné jarní dny a spokojené prožití Velikonoc vám všem přeje
Eva Frajová

Samozřejmostí je také poděkování za pomoc při vzniku Poutníka panu Pavlu Martínkovi,
Janu Malátovi, Martinu Frajovi, Mgr. Růženě Matějů, Nadě Maštalířové, Miluši Roubalové,
Ing. Milanu Vopálenskému, Milanu Reichovi a dětem z MŠ a ZŠ.
Čtvrtletník RYCHNOVSKÝ POUTNÍK je přístupný i na internetových stránkách městyse
Nový Rychnov na adrese www.novyrychnov.cz a dále je možno ho odebírat také e-mailovou
poštou. Případní zájemci o automatické zasílání nového vydání se mohou hlásit osobně na Úřadu
městyse Nový Rychnov nebo e-mailem na ourychnov@seznam.cz.
* Velikonoční říkanky a koledy. [online]. [cit. 29. 3. 2012] Dostupné z: <http://www.detskestranky.cz/clanek/363velikonocni_rikanky_a_koledy.htm>.

2

Vážení spoluobčané,
poslední dobou zaznamenáván zvýšenou frekvenci dotazů a diskuzí občanů na téma
zvednutí daně z nemovitostí nebo zdražení vodného a stočného. Pominu nyní skutečnost, že
k tomuto se každý občan může vyjádřit při schvalování na veřejných zasedáních zastupitelstva.
Z úst občanů však zaznívají i pravděpodobné důvody, proč jsme tak učinili. Například, abychom si
mohli koupit nové služební vozidlo (opět pominu skutečnost, že to současné je již více jak 10 staré)
nebo doplatit rekonstrukci budovy základní školy. Ani jedno, ani druhé není pravda. Vodné a stočné
jsme zdražili z toho důvodu, protože městys každoročně doplácí nemalé finanční prostředky
z rozpočtu na základní provoz vodovodů a kanalizací. Již v roce 1996 (tedy před 15lety!) bylo
stanoveno stočné v Novém Rychnově na 3,- Kč za 1 m³ a během těch 15let se zvedaly všechny
náklady na provoz, především pak ceny elektrické energie stouply několikrát, náklady na odběr
vzorků a likvidaci kalů mají také stoupající charakter. A to už se raději nezmiňuji o stáří rozvodů
vody a kanalizace, jejich současném stavu a nutnosti oprav.
Co se týče zvýšení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, hodláme zvýšené příjmy
městyse využití především k výkupu pozemků, k jejich napojení na základní technickou vybavenost
a k následnému prodeji na stavbu rodinných domů pro nové obyvatele Rychnova, zvláště pak pro
mladé rodiny. Chceme tím zabránit tomu, co se děje již dnes – mladí lidé odcházejí z naší obce do
měst a naše obec postupně vymírá. Pokud nebude nejen v Novém Rychnově, ale i v místních
částech možnost postavit si své vlastní bydlení, nebudou se k nám moci stěhovat mladí lidé
a zakládat zde rodiny, nepodaří se nám naplnit dětmi školku a školu a bude jen otázkou času, kdy do
našeho městyse přestane dojíždět dětský lékař, zubař, zavřou se místní obchody a naše obec se
pomalu, ale jistě vylidní natolik, že zde nebude ani kulturní a společenský život. S poklesem počtu
obyvatel poklesnou i příjmy obce z daní, a tím i možnosti obce na financování svého provozu
a provozu všech institucí a také finance na tolik potřebné investice. A to bude začátek konce.
Chceme ale také tyto prostředky investovat do oprav a rekonstrukcí obecních budov.
V zámku jsme již v loňském roce začali a letos budeme pokračovat, nechceme dopustit devastaci
a chátrání této dominanty naší obce. V tomto roce plánujeme také začít rekonstrukci záložny, a to
rekonstrukcí rozvodů elektrické energie ve společných prostorách, které jsou v nevyhovujícím
stavu. Začali jsme projektovou přípravu na rozsáhlou rekonstrukci sportovní haly, na kterou žádáme
o dotaci z evropských fondů.
Uvědomuji si, že z pohledu občanů se jedná o nepopulární opatření, ale dle mého názoru
o opatření nezbytná. Nejsme jiná obec, než jaké jsou jiné obce. Nežijí zde ani jiní lidé. Rozdíl je
pouze v tom, že ostatní obce začaly s nepopulárními opatřeními již mnohem dříve. Každá obec však
volila a volí jinou strategii. Některé obce se rozhodly prodat vodovody a kanalizace – lidé tu platí za
vodné a stočné i více jak 60,- Kč za 1 m³. Jiné obce se rozhodly prodat některé nemovitosti
a spousta z nich je nyní v rukou spekulantů a v dezolátním stavu. Jiné obce zavřely školy a školky
a děti jejích občanů jsou dnes odkázány od mala dojíždět. I v těchto obcích bylo zastupitelstvo
a starostové zvláště kritizováni za tato opatření, ale to pouze do doby, než se začaly ukazovat první
výsledky. Je nutné si totiž uvědomit, že jde o dlouhodobý proces, jehož hmatatelné výsledky
nebudou znát dříve jak za 5 let.
Náš městys „trpí“ především tím, že velká část domů je dlouhodobě neobydlených, ne-li
přímo opuštěných, velká část polí, lesů a luk je v majetku občanů, kteří ani nevědí, že takové
pozemky u nás mají a nehospodaří na nich, jen je pronajímají. Mají takoví občané potom nějaký
přímý vztah k naší obci a naší krajině? Pokud za své nemovitosti platí daně ve výši z roku 1994,
není nic, co by je nutilo je lépe využívat. Věříme, že v případě vyššího zdanění, se majitelé zamyslí
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nad tím, zda vůbec je pro ně nevyužívaný a neudržovaný dům výhodné držet a spekulovat
s prodejní cenou, nebo je lepší jej prodat i třeba za nižší cenu někomu, kdo si jej opraví a bude
v něm trvale bydlet.
Ani já, ani zastupitelé, nechceme rozhodnout o omezení nebo přímo zrušení provozu školy,
školky a jiných institucí. Nechceme prodávat obecní nemovitosti, infrastrukturu nebo pozemky či
lesy. Chceme občanům i nadále nabízet a poskytovat veškeré služby, které poskytujeme již dnes.
Mnozí občané to sice berou jako samozřejmost, i když v mnoha obcích to samozřejmostí není.
Chceme neustále opravovat obecní majetek, abychom se za něj nemuseli stydět, chceme do našeho
městyse lákat nové a mladé lidi, kteří zde budou vytvářet společenský, kulturní a občanský život.
Avšak co se dnes obejde bez financí? Bez peněz se toto všechno prostě nedá zvládnout, a proto jsou
nutná všechna nepopulární opatření, proto je nutné nejen plánování výdajů městyse, ale také
plánování příjmů městyse. Všichni se musíme nakonec zeptat na otázku: kde na ty naše plány
chceme nakonec vzít?
Osobně si přeji a doufám, že za 20 let budeme žít v obci, která nebude vylidněná a bude žít
jen přes léto, kdy na chaty a chalupy přijedou lidé z měst si u nás pouze odpočinout a pobavit se.
Chtěl bych si za 20 let říci, že žiji stále v obci, která se dynamicky rozvíjí, v obci, kde rádi bydlí jak
mladí a vzdělaní, tak senioři a kde je vysoká úroveň občanské vybavenosti a služeb poskytovaných
obcí. Chtěl bych si za 20 let říci, že jsem rád, že žiji v Novém Rychnově.
Pavel Martínek
starosta městyse
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Usnesení z XIV. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 20. prosince 2011
1. Zastupitelstvo městyse schválilo návrh rozpočtu městyse Nový Rychnov na rok 2012 dle
přílohy č. 1. Zastupitelstvo městyse pověřilo starostu k provádění rozpočtových opatření
v souvislosti s:
• čerpáním rozpočtové rezervy ve výši 500 000,- Kč určené na opravy a údržbu
majetku. O čerpání této rezervy bude zastupitelstvo průběžně informováno.
• přijetím neinvestičních účelových dotací, příspěvků a darů od státních
a soukromých organizací. Pokud nebudou tyto účelově určeny, bude o použití
těchto příjmů rozhodovat zastupitelstvo.
• přeúčtováním jednotlivých schválených položek rozpočtu na jiné položky
z důvodu nutnosti změny účtování nebo z důvodu převodu položek v rámci
stejné organizační jednotky (rozpočtového paragrafu).
• zachycením rozpočtových položek nemajících vliv na celkové hospodaření
městyse (položky ovlivňující stejnou vahou příjmy a výdaje).
2. Zastupitelstvo městyse pověřilo starostu a finanční výbor k provedení závěrečného
rozpočtového opatření č. 16 v rozpočtu městyse na rok 2011.
3. Zastupitelstvo městyse schválilo změnu územního plánu městyse spočívající v úpravě
rozvojových ploch Z25 a Z11.
4. Zastupitelstvo městyse schválilo smlouvu o dílo s Ing. arch. Krolákem na zpracování
územní studie pro lokalitu budoucích rodinných domů u fotbalového hřiště v Novém
Rychnově dle přílohy č. 2.
5. Zastupitelstvo městyse schválilo prodloužení nájemních smluv na dobu do 30. 6. 2012
s těmito nájemci:
• Edr Jaroslav, byt č. 1L v Novém Rychnově č. p. 1
• manželé Josef a Šárka Melichovi, byt č. 2L v Novém Rychnově č. p. 1
• Patkáňová Jiřina, byt č. 3L v Novém Rychnově č. p. 1
• Novák Jaroslav, byt č. 4P v Novém Rychnově č. p. 1
• Kamarádová Gabriela, byt č. 6L v Novém Rychnově č. p. 1
• Vandáková Jana, byt č. 7P v Novém Rychnově č. p. 1
• manželé Roman a Blanka Maydlovi, byt č. 8P v Novém Rychnově č. p. 1
• Rod Jaroslav, byt č. 1 v Novém Rychnově č. p. 160
• Smolík Petr, byt č. 4 v Novém Rychnově č. p. 160
• manželé Radek a Věra Podhorští, byt č. 2 v Novém Rychnově č. p. 170
• Pelikánová Kateřina, byt č. 4 v Novém Rychnově č. p. 170
• Moravcová Marie, byt č. 5 v Novém Rychnově č. p. 170
• manželé David a Kateřina Zikmudovi, byt č. 6 v Novém Rychnově č. p. 170
• manželé David a Stanislava Karpíškovi, byt č. 1 v Novém Rychnově č. p. 252
• Miluše Šťásková, byt č. 2 v Novém Rychnově č. p. 252
6. Zastupitelstvo městyse schválilo prodloužení nájemních smluv na dobu do 31. 1. 2012
s těmito nájemci:
• Piskurová Hana, byt č. 4L v Novém Rychnově č. p. 1
• Bláhová Karla, byt č. 5L v Novém Rychnově č. p. 1
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• Dunková Jitka, byt č. 3 v Novém Rychnově č. p. 170
• manželé Jan a Drahomíra Nečadovi, byt č. 5P v Novém Rychnově č. p. 1
Zastupitelstvo městyse schválilo prodloužení smluv s těmito nájemci dále do 30. 6. 2012 za
podmínky, že do 31. 1. 2012 budou mít uhrazeny veškeré závazky vyplývající z nájemních
smluv.
7. Zastupitelstvo městyse schválilo pronájem bytu č. 2P v Novém Rychnově č. p. 1 panu
Zdeňkovi Lahodovi a paní Ireně Laciové od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012. Stávající pronájem
bytu č. 6P v Novém Rychnově č. p. 1 bude s nájemci ukončen k 31. 12. 2011.
8. Zastupitelstvo městyse schválilo pronájem bytu č. 6P v Novém Rychnově č. p. 1 panu
Stanislavu Karpíškovi od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012.
9. Zastupitelstvo městyse odložilo žádost paní Marouskové a pana Nováka o přidělení bytové
jednotky.
10. Zastupitelstvo městyse schválilo návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícímu věcnému břemeni se společností E.ON Distribuce a.s. na pozemku p. č.
2129 PK v katastrálním území Nový Rychnov dle přílohy č. 3.
11. Zastupitelstvo městyse zamítlo žádost pana Rangla o zajištění pouťových atrakcí.
12. Zastupitelstvo městyse schválilo pronájem nebytových prostor restaurace v Novém
Rychnově společnosti OLPEJA s. r. o. Nájemní smlouva bude sepsána dle přílohy č. 4.

Usnesení z XV. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 17. ledna 2012
1. Zastupitelstvo městyse schválilo uzavření smlouvy o zpracování projektové žádosti 1/2012
s Regionální rozvojovou agenturou Vysočina, z. s. p. o. dle přílohy č. 1.
2. Zastupitelstvo městyse schválilo „Strategický plán rozvoje městyse Nový Rychnov“, jehož
součástí je i „Akční plán rozvoje městyse Nový Rychnov pro období 2012-2018 dle přílohy
č. 2.
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 velikonočním vydání Poutníka se tentokrát podíváme na občanské sdružení Internet
Nový Rychnov. Sdružení, které před lety virtuálně spojilo Nový Rychnov a okolní obce s celým
světem, sdružení, které otevřelo cestu místním občanům k informacím prostřednictvím internetu.
Otázky jsem položila dvěma členům sdružení Martinu Frajovi a Janu Malátovi.
Kdy sdružení vlastně vzniklo a kdo dal impuls k jeho založení?
Občanské sdružení Internet Nový Rychnov vzniklo v roce 2006. Prvotní impuls a myšlenka
o spojení jednotlivých domácností s internetovým připojením vzešel od Ing. Radka Hajdy. Ten
postupně nadchl místní počítačové nadšence a vzniku sdružení už nic nebránilo. V té době totiž
naše obec neměla spolehlivé a levné připojení – pro velké komerční společnosti jsme nebyli
zajímaví.
Kolik má sdružení členů?
V současné době je evidováno přibližně 170 uživatelů, a to nejen z Nového Rychnova, ale
i z okolních obcí. Svým rozsahem jde o největší sdružení občanů v Novém Rychnově. O chod
sdružení se však stará pouhých 6 členů, a to ve svém volném čase.
Co sdružení svým uživatelům nabízí?
V současné době nabízíme bezdrátové internetové připojení, na frekvenci 5Ghz popřípadě
2,4Ghz, o sdílené (agregované) rychlosti 40Mbit jak pro download (stahování), tak i pro upload
(odesílání) s průměrnou odezvou 10ms do internetu.
To je naše základní poslání, ale ne jediné. Pro členy sdružení nabízíme i tzv. SMS bránu, ve
spolupráci s městysem, který je také členem našeho sdružení. Členové dostávají informační SMS
s obsahem, který je jinak hlášen rozhlasem. Včas se tak dozví o plánované odstávce vody, elektřiny,
ordinačních hodinách lékařů nebo o změnách ve svozu odpadů.
Dále jsme schopni každému členovi poradit při pořízení počítačů, software, vývoji vlastní
domácí sítě a i o jiných moderních technologiích např. IP telefon, také poradíme s problémy se
softwarem a jeho nastavením pro běžnou činnost. Jsme schopni zajistit pořízení a instalaci, pro
členy sdružení jsou naše práce zdarma.
Tradiční otázka na peníze. Za jakou cenu své služby sdružení Internet Nový Rychnov nabízí?
Při připojení uživatel zaplatí vstupní poplatek 1 500 Kč a dále si pořídí technologii, která
vyjde přibližně na 1 600 Kč. Do začátku je tedy třeba počítat s investicí cca 3 000 Kč.
Poté se ovšem platí už jen pravidelný neměnný měsíční poplatek 300 Kč (možno hradit
půlročně i ročně, hotově či na účet). Tady je nutné zdůraznit, že o výši příspěvku si rozhodují
členové sami, čili případná změna příspěvků se musí projednat na členské schůzi. To je další
výhoda pro členy oproti komerčním firmám, o hospodaření si rozhodují sami.
Instalace ani servisní zásahy žádným způsobem nezpoplatňujeme, stejně tak nemáme žádný
roční nebo jiný úvazek. Člen může kdykoliv své členství ve sdružení zrušit. Je však nutné počítat
s tím, že opětovný vstup do sdružení je zpoplatněn 1 500 Kč (vstupní poplatek).
Jak je to s dostupností vašich služeb? Jak velké území pokrýváte, kde máte hlavní vysílače?
Pokrýváme Nový Rychnov a okolní vesnice, tj. Řeženčice, Sázava, Čejkov, Chrástov
a Trsov. Mezi hlavní vysílací body patří věž kostela v Novém Rychnově a budova Základní školy
v Novém Rychnově. Ostatní místa kvůli bezpečnosti techniky nebudeme blíže specifikovat.
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Kolik zařízení si můžu doma připojit? Můžu použít IP telefon?
Počet počítačů a dalších zařízení není omezen. Standardně jsme schopni dodat 8portový
switch, který dovoluje připojení až sedmi zařízení. V případě, že člen nechce kabelové rozvody,
zajistíme bezdrátový WiFi router.
V případě zájmu člena zajistíme a nastavíme IP telefon pro využití VOIP služeb od
operátora 802.cz. Jedná se o klasický telefon připojený do sítě, který se chová jako pevná linka.
Výhodou jsou velmi lákavé ceny volání a žádné paušály. Bližší informace naleznete na webových
stránkách www.802.cz/telefon/. Pokud máte stávající pevnou linku, jsme schopni vám zajistit za
poplatek i ponechání vašeho stávajícího telefonního čísla.
Kam se hlásit v případě zájmu o vaše služby?
Zájemce se může osobně hlásit na Úřadě městyse Nový Rychnov, případně na telefonním
čísle 723 307 666. Další možností je využít formuláře na internetové adrese:
http://inr.supercom.cz/prihlaska.
Kde se dozvím další informace o občanském sdružení Internet Nový Rychnov?
Na našich webových stránkách http://inr.supercom.cz jsou k dispozici veškeré potřebné
informace. Naleznete zde i informace o plánovaných i neplánovaných výpadcích sítě, případně
o plánech sdružení.
Odstávky a důležité informace sdělujeme také na facebookovém a twitterovém profilu.
Profily naleznete pod názvem „Internet Nový Rychnov“.
V případě, že máte otázky či připomínky, můžete se zaregistrovat na diskuzním fóru, které
naleznete v menu na našich webových stránkách. Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy.
A konečně poslední otázka. Máte nějaké plány do budoucna?
Plánem do budoucna je zrychlování a maximální stabilizace celé sítě. Pokrytí nových lokalit
v nejbližší době neplánujeme.
Děkuji za rozhovor a přeji bezproblémové správcování sítě, žádné výpadky, rychlé a stabilní
připojení a samozřejmě jen spokojené členy.
Eva Frajová
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Šťastné a veselé prožití vánočních svátků si lidé vzájemně přejí prostřednictvím
rozesílaných kartiček již přes 150 let. Velikonoční pohlednice jsou jen o několik desítek let mladší.
Pohlednice navázaly na mnohem starší zvyk vzájemného přání a děkování za dary Zeleného
čtvrtka. Když se tradiční výměna darů stala jedním ze zapomenutých zvyků, velikonoční
blahopřejné lístky přetrvaly. Jejich motivací byla potřeba sdílet se svými nejbližšími vzájemnou
radost z „budoucího hodu Vzkříšení Krista Pána“. Kdo poslal první velikonoční blahopřání, stejně
jako to, jak pohlednice vypadala a kam byla poslána, však zůstane záhadou.
V posledním desetiletí 19. století patřily velikonoční pohlednice ke stejně běžným
součástem jarních oslav jako velikonoční vajíčka a zajíci. Doplňovaly je líbivé obrázky jarní krajiny
nebo města, velikonoční symboly nebo jednotlivé události novozákonního příběhu. Katolické země
upřednostňovaly Poslední večeři, vzkříšení Krista nebo Ježíše jako Dobrého pastýře. Protestanti
více využívali christologickou symboliku. Postupem času se náměty inspirovaly zvyky a obyčeji
země, kde byla pohlednice vydávána. Na ruských pohlednicích zářily dozlatova upečené kuliče
(obdoba našich mazanců) a leskla se červená velikonoční vajíčka. V německých zemích patřil mezi
nejčastější náměty velikonočních pohlednic zajíc. Ve Francii a Itálii se na pohlednicích objevovaly
zvony. Na českých velikonočních pohlednicích se objevovaly motivy pomlázek, vajíček, děvčat
a chlapců v lidových krojích, malebných krajinek. Pohlednice se původně ručně malovaly, tiskly
i kolorovaly. Dražší kusy se zlatily, zdobily korálky, peřím, látkou, stužkami, skleněnými střípky
a perličkami.
Unikátní sbírku velikonočních pohlednic vlastní netolické muzeum JUDr. Otakara Kudrny.
Vzácnou sbírku pohlednic z pozůstalosti malíře Miloše Maliny vlastní muzeum v Roztokách
u Prahy.°

°

Text převzat z: Vavřinová, Valburga. Malá encyklopedie Velikonoc. Praha: Libri, 2006. 379. ISBN 80-7277-292-9.
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Zelená polévka z jarních bylinek
Na Zelený čtvrtek bylo zvykem jíst něco zeleného, aby člověka nebolelo v krku a nemoci se
mu vyhýbaly obloukem. Nejčastěji se konzumoval salát z mladých kopřiv spařených horkou vodou.
Obyčejně se vařila zelená polévka z jarních bylinek. K její přípravě se používaly libeček, řebříček,
ale také fialkové nebo jahodové listí. Do polévky se mohly přidat i mladé kopřivy nebo openec.
Zelená polévka se vařila po celé velikonoční období.
Hrst špenátu nebo mladých kopřiv, hrst šťovíku, hrst polníčku nebo salátových listů, hrst
jahodového a fialového listí, lžíce popence, zelené petrželky, pažitky nebo bazalky, 5 dkg másla,
2 žloutky, lžíce mouky a trocha soli.
Nasbírané bylinky se nejdříve opraly a na jemno nasekaly. Potom se z mouky a másla
připravila řídká světlá jíška, přidaly se bylinky a trochu osmažily. Vše se zalilo vodou, polévka se
osolila a chvíli povařila. Podávala se necezená, někdy se zašlehanými žloutky.
Hlavička
Mezi nejoblíbenější velikonoční pokrmy vždy patřila a dodnes patří tzv. hlavička (sekanice,
nadívanina, vaječný svítek či nádivka). Každá hospodyňka svůj recept pečlivě střežila, a proto se
způsoby přípravy různily. Mezi surovinami však nesmělo chybět na drobno nasekané maso, vejce,
zelené bylinky, sůl a nejrůznější koření. Tato směs se pekla v pekáči a podávala se teplá, mnohdy se
salátem z mladých kopřiv, nebo se jedla za studena. Ve městech ji na počátku 19. století bylo
zvykem podávat s bramborovým salátem. Pochoutka se na velikonočním stole objevila o Vzkříšení
a jedla se po celé velikonoční svátky.
1/2 kg uzeného masa, 1/2 kg vepřového a 1/2 kg hovězího masa, 10 vajec, 10 housek,
česnek, sůl pepř, nové koření a zázvor, posekané mladé kopřivy, pažitka, petržel.
Nejprve se v troše mléka rozmíchaly žloutky, vařené a na kostky nakrájené maso, zelené
bylinky, sůl a ostatní koření. Přidávaly se na kostky nakrájené a masovým vývarem navlhčené
housky, trocha strouhánky a opatrně se vmíchal sníh z bílků. Tato zhoustlá směs se dala do máslem
dobře vymazaného pekáčku a pozvolna se pekla půl až tři čtvrtě hodiny. Pokud se hlavička
připravovala z vařeného jehněčího masa, přidávala se rozpálená slanina.
Mazanec
50 dkg hladké mouky, 15 dkg másla, špetka soli, 10 dkg cukru, citronová kůra, vanilka nebo
na špičku nože muškátového oříšku, 2,5 dkg kvasnic, 1/4 l mléka, 3 až 4 žloutky, 8 dkg hrozinek,
5 dkg mandlí, 1 vejce na potření, 1 dkg mandlí na posypání, 1,5 dkg másla na papír.
Máslo se rozsekalo do mouky, přidala se sůl, cukr, citronová kůra, tlučená vanilka, kvásek
a v mléce umíchané žloutky. Směs se zpracovala na tuhé těsto jako na vánočku. Do těsta se přidaly
mandle, hrozinky a směs se dala kynout na teplé místo. Z vykynulého těsta se udělal mazanec,
položil se na pomaštěný papír na plech a nechal se opětovně kynout alespoň tři čtvrtě hodiny. Poté
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se nahoře nařízl do tvaru kříže, potřel se dvakrát rozšlehaným vajíčkem, posypal se mandlemi
a zhruba hodinu se pekl v předem rozehřáté troubě.
Velikonoční beránek
12 dkg másla, 12 dkg cukru, 4 žloutky, sůl, citronová kůra, vanilka, 3 dkg droždí, 1/3 l
mléka, 50 dkg mouky, 4 dkg hrozinek, 4 dkg mandlí, 3 dkg másla na formu, 3 dkg strouhanky,
2 dkg vanilkového cukru na posypání a 2 velké hrozinky na oči.
Podobně jako na mazanec a hlavičku, mívala i na velikonočního beránka hospodyně svůj
vlastní, pečlivě tajený recept. Toto je po generace osvědčený návod, kdy stačilo umíchat v míse do
pěny máslo, přidat sůl, cukr, žloutky, citronovou kůru, mouku, vlažné mléko a vypracovat středně
tuhé těsto. Do těsta se dále vmíchaly hrozinky, loupané sekané mandle a kvásek. Vše se pečlivě
promíchalo a dalo kynout na teplé místo. Forma na beránka se vymazala máslem, vysypala
strouhankou a vykynuté těsto do ní vlilo a nechalo odpočinout. Forma se uzavřela a beránek se dal
péct do vyhřáté trouby. Mezi pečením se forma obracela. Poté se pečený beránek vyklopil, dal na
ubrousek, oči se udělaly z hrozinek a ještě teplá figurka se posypala vanilkovým cukrem. Kolem
krku se beránkovi uvázala ozdobná pentlička s rolničkou.*

* Recepty byly přejaty z: Vavřinová, Valburga. Malá encyklopedie Velikonoc. Praha: Libri, 2006. 379. ISBN 80-7277292-9.
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Narození:
LEDEN 2012
•

Dominik Nepraš

•

Michaela Martínková

Výročí:
LEDEN 2012
•

Miroslav Svoboda

70 let

•

Stanislav Stolařík

70 let

ÚNOR 2012
•

Milada Trávníková

80 let

BŘEZEN 2012
•

Jaroslav Benda

70 let

•

Josef Pech

92 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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Den vody
Světový Den vody určený na 22. 3. si žáci ZŠ v Novém Rychnově připomněli netradiční
velkou přestávkou. Do školy přišli oblečeni do modrých triček (modrá je barva vody a vzduchu).
Na hřišti pak žáci o velké přestávce vytvářeli modré shluky představující rybník, studánku či velkou
vodní plochu. Pak jednotlivé třídy vytvořily „řeky“, které se „stékaly“ v jeden mohutnější proud.
Pak následovaly pohybové aktivity – různé styly plavání na suchu a potápění se zadržením dechu.
Nakonec na děti čekalo překvapení. Představte si, že mezi ně vběhl vodník a chytal dušičky!
Neseděl sice na vrbě, ale pokřikoval na děti brekeke a určitě mu kapalo ze šosu. Když mu děti
zazpívaly písničku o vodě, zapomněl na strašení a mezi dětmi se mu zalíbilo tak, že s nimi odešel
do školy.
Netradičních přestávek už proběhlo na škole velké množství. Uskutečňují se v rámci
realizace projektu Tajemství planety Mobidius a v letošním roce jde již o 10. ročník.
Žáci ZŠ Nový Rychnov
Protidrogový seminář DDM
Každý rok posílá ZŠ zástupce 9. třídy na seminář DDM o problematice zneužívání
návykových látek. V letošním roce se ho zúčastnily žákyně 9. třídy Tereza Homolková a Eliška
Křížková, které již v loňském roce projevily o protidrogovou problematiku značný zájem a na škole
jsou stanoveny jako asistentky protidrogového koordinátora.
„Letošní školení bylo zajímavé, protože jsme se kromě informací o nemoci AIDS od
pracovnice OHES setkali se čtyřmi pacienty havlíčkobrodské léčebny pro léčení závislosti a také
jsme si hezky popovídali s ředitelkou PPP Pelhřimov PaedDr. Janou Svobodovou,“ uvádějí děvčata.
„Je to jiné, když se osobně setkáte s člověkem, který se léčí ze závislosti, mnohdy byste ani
nepoznali, že je nemocný. Je pro ně jistě těžké zařadit se zpět do běžného života. Někomu se to
nepodaří a musí léčbu opakovat. Hlavně ale musí SÁM CHTÍT se léčit.“
Tereza a Eliška, 9. třída
Otázky na Jana Maláta
O hodinách výchovy k občanství právě probíráme ekonomické minimum. Abychom spojili
teoretické informace s životem v naší obci, domluvili jsme si besedu s panem starostou, která
proběhla ve čtvrtek 15. března odpoledne na úřadě městyse. Povídali jsme si hlavně o škole a její
rekonstrukci o letních prázdninách. V besedě jsme narazili i na další témata, která nás zajímala,
a tak jsme si domluvili pokračování besedy, tentokrát s pracovníkem městyse panem Janem
Malátem.
Protože jsme chtěli znát odpovědi na konkrétní otázky, sepsali jsme si je a takto
„vyzbrojeni“ jsme vyrazili na úřad. Beseda byla zajímavá, dozvěděli jsme se mnoho informací
o činnosti úřadu městyse, o práci zastupitelů i obecním rozpočtu. Pan Malát nám nejen mnohé
vysvětlil, ale také se nás ptal na naše názory, na možnosti řešení různých problémů či náš pohled na
život v naší obci.
Mnohý z nás si přitom možná uvědomil, jak obtížné je rozhodování o různých záležitostech
týkajících se celé obce, jak složité je vyřizování státních dotací, jak finančně nákladné je zajišťování
obecních záležitostí, jak nelehkou úlohu má pan starosta i pan Malát.
Na konci besedy jsme panu Malátovi zatleskali. Zasloužil si to. Besedu vedl opravdu dobře,
bylo poznat, že má hluboké odborné znalosti, ale hlavně že má rád naši obec a chce pro ni to
nejlepší.
Pokud dočtete tento článek až do těchto míst, dočtěte ho až do konce. Protože jsme třída
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ekologických hlídek, posíláme všem čtenářům Poutníka tento vzkaz:
TŘIĎTE ODPAD, PLASTOVÉ OBALY SEŠLAPÁVEJTE, AŤ SE JICH DO KONTEJNERU
VEJDE VÍCE, A TO SAMÉ DĚLEJTE S OBJEMNÝMI PAPÍROVÝMI KRABICEMI.
Tereza Homolková, Jan Pech, R. Matějů
Školní časopis Dobré ráno, školo
Před koncem 1. pololetí vyšlo další číslo školního časopisu Dobré ráno, školo. Redakční
radu tvoří žákyně 8. třídy ( v minulém Poutníku jsem nesprávně uvedla, že jsou žákyněmi 7. třídy –
omlouvám se) Eleonora Guteva, Tereza Hašková, Andrea Vopálenská a Anna Jírová a Tereza
Homolková z 9. třídy. Vedoucí školní redakce je paní učitelka Martina Dvořáková.
V 2. čísle časopisu byl uveřejněn rozhovor s Mgr. Zdeňkou Knězů, objevily se informace
o školním předvánočním dění, různé zajímavosti i vtipy a legrácky. Vydávání školního časopisu je
další aktivitou podporující rozvoj čtenářských dovedností dětí.
Děvčata už připravují další číslo, na které se těšíme.
Školní kolo recitační soutěže
14. 2. 2012 se na ZŠ uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se ho 19 žáků
všech 4 kategorií. Čtyřčlenná porota složená z paní učitelek I. stupně a českého jazyka zhodnotila
výkony všech soutěžících a stanovila pořadí žáků v jednotlivých kategoriích. Všichni soutěžící si
zaslouží pochvalu za účast i předvedené výkony. Soutěžící z jednotlivých kategorií, kteří skončili na
1. a 2. místě reprezentovali, školu v okresním kole, které proběhlo v Pelhřimově 6. 3. 2012.
Výsledky:
I. kategorie - 2., 3. třída
1. Lada Šedová, 2. tř.
2. Sara Szczyrbová, 3. tř.
3. Josef Tichý, 2. tř.
Nela Pejcharová, 3. tř.
II. kategorie – 4., 5. třída
1. Jonáš Lis, 4. tř.
2. Nikola Šíma, 4. tř.
3. Michaela Čechová, 3. tř.
Martin Jíra, 3. tř.
III. kategorie – 6., 7. třída
1. Jan Klouda, 7. tř.
2. Simona Červená, 6. tř.
3. Jana Plátová, 6. tř.
IV. kategorie – 8., 9. třída
1. neuděleno
2. Eliška Křížková, 9. tř.
3. Mirka Slavíčková, 9. tř.
Olympijské výsledky
Pythagoriáda
Okresního kola Pythagoriády konaného 18. 1. 2012 v Pelhřimově se z naší školy zúčastnil
Lukáš Kahoun ze 7. třídy, který se umístil na 1.–3. místě shodně se žákem humpoleckého
gymnázia a žákyní ZŠ Krásovy domky Pelhřimov. Lukáši, blahopřejeme.
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Dějepisná olympiáda
Naše ZŠ měla zastoupení i v okresním kole dějepisné olympiády (1. 2. 2012). Školu
reprezentovali Eliška Křížková a Martin Klouda z 9. třídy a Andrea Vopálenská z 8. třídy, kteří
se mezi 34 soutěžícími rozhodně neztratili. Nejlepšího výsledku dosáhla E. Křížková, která
skončila 11. Gratulujeme.
Soutěž v německém jazyce
8. 2. proběhlo v Pelhřimově okresní kolo soutěže v německém jazyce, kterého se za naši
školu zúčastnili žáci 9. ročníku Tereza Homolková a Daniel Římal. Tato kategorie není postupová.
Tereza Homolková zastupovala ZŠ i v soutěži v anglickém jazyce 16. 2. 2012.
Sálová kopaná
Okresní kolo sálové kopané starších žáků se konalo v Pelhřimově 14. 2. 2012 a družstvo
našich chlapců skončilo na 4. místě. O jedno místo lépe se umístili mladší žáci 22. 2. 2012, patří
jim 3. místo v okresním kole.
Chemická olympiáda
Silné zastoupení měla naše ZŠ v okresním kole chemické olympiády konaném 5. 3. 2012
v Pelhřimově. Zde vybojoval Marin Klouda (9. třída) 2. místo (postupuje do krajského kola),
Vojtěch Mareš (9. třída) 3. místo (postupuje do krajského kola) a Daniel Římal (9. třída) skončil
6. Všichni chlapci si zaslouží pochvalu za reprezentaci školy a blahopřání k dosaženému úspěchu.
Martinovi a Vojtovi přejeme hodně zdaru v oblastním kole.
Zeměpisná olympiáda
Skvěle si vedli zástupci ZŠ také v okresním kole zeměpisné olympiády, které proběhlo
v Pelhřimově 14. 3. 2012. V kategorii A získala Simona Červená (6. třída) 3. místo, v kategorii B
zvítězil Lukáš Kahoun (7. třída) a postupuje do krajského kola, v kategorii C skončil Daniel
Římal (9. třída) na 8. místě. Všem olympionikům blahopřejeme a Lukášovi budeme držet palce
v krajském kole.
Zápis prvňáčků
Zápis dětí do 1. třídy je důležitou událostí pro celou rodinu. Letošní zápis do 1. třídy ZŠ
v Novém Rychnově se uskutečnil 30. ledna a zúčastnilo se ho 22 dětí.
Předškoláci přicházeli v doprovodu maminek a tatínků, mnohé doprovázeli i sourozenci.
V učebně 6. třídy pak na děti čekala různá zvířátka – kočičky, myška, zajíc, motýl a také Ferda
Mravenec – jejich budoucí patroni. Všichni společně (a s nimi také paní učitelky Marcela Šimanová
a Martina Dvořáková) trávili chvíle před samotným zápisem plněním různých zábavných úkolů
a hraním s hračkami, které na ně budou čekat po prázdninách ve školní družině.
Zvířátka doprovodila děti a jejich rodiče do třídy, kde se konal zápis a kde už na ně čekaly
paní učitelky. Budoucí prvňáčci byli velice šikovní a ukázali, co všechno dovedou. Povídali si
s paní učitelkou, počítali různé předměty, rozeznávali geometrické tvary, dokreslovali obrázek,
říkali básničku a někteří i poznali nějaké písmenko. Za odměnu je čekaly dárečky, které pro ně
nachystali jejich budoucí spolužáci nebo sponzoři.
Na všechny budoucí prvňáčky se už nyní těšíme a rádi je na naší škole uvítáme. Přejeme jim
hodně hezkých zážitků doma, ve školce a později ve školních lavicích.
R. Matějů
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Předměty v mém penálu (v penále) ožily
Anna Jírová – 8.třída
Můj penál mi připomíná žraloka nebo štiku. Vždycky když ho otevřu, dotknu se jeho zubů
(zipu). Uvnitř v břiše má plno malých rybiček (tužek a pastelek). Některé jsou jedovaté a koušou
ho do břicha (nezavřené propisky a nůžky), ale některé ho tam mile lechtají. O hodině, když je
penál otevřený (tedy když na mě žralok otevřenou pusou vyplazuje jazyk), všechny rybičky ožijí
a vyskáčou ze žralokova žaludku. Jako první vyskakuje pero, které je velmi často unavené,
protože má nejvíc práce. Dobře se ale při práci baví, protože neustále vyplivuje různá slova, věty
nebo celé příběhy.
Jako druhý vyskakuje zmizík s propiskou. Vždy se perou, kdo bude dřív venku (vyhrává
zmizík). Zmizík zbaští vše, co se peru nepovede správně napsat, proto je pero dost často na zmizík
naštvané a říká mu, že se nemusí tak přejídat. Za perem a zmizíkem vyskočí propiska. Připomíná
mi úhoře. Je tak rychlá…
Co zmizík zblajzne, to propiska doplní (jen to, co je správně). Bohužel to nemůže opravit pero,
protože zmizík vždy vycucne cestu, na které se pero už nechytá a úplně se ztrácí.
Občas, a to hlavně ve čtvrtek, kdy máme výtvarnou výchovu, vykouknou pastelky. To jsou
takoví moji pstruzi. Vybarvují pěkně a rychle. Moc se jim nelíbí, když na ně pošlu tetu gumu, která
spořádá všechno, co se jim nepovedlo. Pstroužkům musím také dost často začisťovat šupiny
(ořezávat je). Někdy také vykoukne strejda pravítko, který zkontroluje, zda je všechno rovně
podtrženo.
Tohle byli a jsou členové mého penálu.
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Koho z nás by v polovině mrazivého února napadlo, že za měsíc budeme odkládat zimní
bundy a boty, ze skříní vyndavat jarní oblečení a nasávat energii z teplých slunečních paprsků.
Já se ale ještě vrátím do zimy, konkrétně k 30. lednu, kdy 23 dětí z MŠ navštívilo se svými
rodiči ZŠ, aby složily svoji první životní zkoušku. Probíhal zde totiž zápis dětí do 1. třídy. Všichni
obstáli dobře, ale zatím na školu nemyslí.
Zimní období si děti užívaly. Dostatek sněhu poskytoval každodenní radovánky na zahradě
ať v podobě ježdíkování, stavění sněhuláků, nebo budování sněhových hradů. V únoru každoročně
s dětmi slavíme masopust. Letos jsme připravili masopustní diskotéku na pátek 17. února. V tento
den přišli do školky „piráti, princezny, víly, spidermani, zvířátka” a další postavičky z pohádek
a filmů, které mají děti v oblibě. Všichni si masopustní „řádění” užili při tanci, soutěžení a ten, kdo
neměl dost, mohl pokračovat v sobotu 18. února v restauraci U Radnice, kde pořádali masopustní
diskotéku pro děti místní hasiči.
Po skončení jarních prázdnin jsme měli pro děti připravené překvapení. Hned v pondělí
5. března jsme navštívili místní hasičskou zbrojnici, kde si děti prohlédly technické vybavení
a hasičská auta. Zblízka viděly oblečeného hasiče, připraveného vyjet k požáru. Dozvěděly se, kde
všude hasiči pomáhají a jak se v případě nebezpečí chovat. Chtěla bych touto cestou poděkovat
p. Milanu Vopálenskému a p. Janu Novákovi za vstřícnost a snahu předat dětem co nejvíce
poznatků o práci hasičů.
Výlet do Pelhřimova a návštěva místního divadla je pro děti příjemným zpestřením. Nejinak
tomu bylo ve středu 14. března, kdy děti ze třídy Sluníčka zhlédly představení „Veselé Velikonoce”.
Dva herci za pomoci loutek sehráli pohádku „O kůzlátkách”, představili dětem znaky jara
a společně zazpívali jarní písničky.
Letošní první jarní den připadl na 20. března. Většina z nás ze sdělovacích prostředků ví, co
je důvodem toho, že si v dalších letech musíme zvyknout spojit příchod jara s tímto datem. Chceme,
aby naše děti „šly” s dobou a jaro jsme v tento den přivítali. Vzhledem k počasí, to nebylo vůbec
těžké. Sluníčko hřálo, po zimě ani památky, naopak. Před školkou vykvetla spousta bledulí, ale
kdybyste se zeptali některého z dětí, řeklo by vám, že to nebyly obyčejné kytičky, ale že jim jaro
přičarovalo bonbóny. Proč asi? Možná proto, aby radost z jeho příchodu byla veselá a sladká.
Počasí mnoho z vás vylákalo k posezení na zahradě, kde si příjemně odpočinete a naberete
síly právě k přípravě záhonů, úpravě trávníků, ovocných stromů atd. I naše děti se již těší, až se
znovu po dlouhé době otevřou dveře zahradního altánku a ony si vyberou hračku na písek,
koloběžku nebo míč a budou si v bezpečí hrát na školní zahradě. Chůze po silnici plné aut, prachu
a stálého nebezpečí již brzy skončí. Díky maminkám a tatínkům, kteří reagovali na plakát o brigádě
na úklid školní zahrady vyvěšený v šatnách MŠ, bude zahrada uklizena. Pokud počasí vydrží,
rozběhnou se děti užívat si jarní radovánky. Tímto chci poděkovat 7 rodičům z Nového Rychnova,
9 rodičům z Rohozné, 1 mamince z Čejkova, 1 mamince z Chrástova a jednomu tatínkovi
z Řeženčic, že věnovali svůj volný čas, který si myslím, stojí za radost vlastních i ostatních dětí.
Předposlední březnový den „odemkneme” les, děti s batůžky na zádech vyrazí na půldenní
výlet.
Začátkem dubna, přesně ve středu 4. dubna proběhne zápis dětí do MŠ.
Využili jsme nabídky maminky Honzíka, navštěvujícího třídu Sluníčka, která má
zajímavého koníčka, sportovní parašutistiku. 11. dubna bude dětem o tomto pro děti neznámém
sportu vyprávět a 12. dubna jim zprostředkuje návštěvu a prohlídku letiště v Jihlavě.
Na ZŠ se obnovila činnost dramatického kroužku a jeho členové navštíví 13. dubna naši
školku. Již teď se těšíme na herecké výkony dětí v pohádkách „Červená karkulka” a „Sněhurka.”
Folklórní soubor Trnávka se sídlem v Pacově vystoupí v pelhřimovském divadle 20. dubna.
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Děti ze třídy Sluníčka se na jejich vystoupení pojedou podívat.
Seznámila jsem vás s tím, co děti prožily v uplynulých měsících a nyní víte i to, co jsme pro
ně připravili na měsíc duben. Věřím, že naše plány vyjdou a děti budou mít nové zážitky i poznatky.
Vám všem přeji slunečné dny a když někdy přijdou mraky, ať se nezdrží moc dlouho.
Naďa Maštalířová
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Jednotka SDH Nový Rychnov zasahovala od počátku roku 2012 u 15 událostí. Jednalo se
o 7 požárů. Zasahovali jsme například u těchto požárů: 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. Jeden
zásah byl na dohašení ohnišť po pálení klestí na Křemešníku. Během sněhové kalamity jsme
15. února vyprošťovali Tatrou 813 linkový autobus s dvaceti cestujícími u Božejova a několik
kamionů u Hosova. Zbytek, tedy 5 zásahů, byly technické pomoci.
Jako každý rok absolvovali školení na centrální stanici Pelhřimov velitelé, strojníci a pilaři.
Zúčastnili jsme se soutěže hasičské všestrannosti „Batelovský Žaves“. Družstvo Nového
Rychnova zde obsadilo v konkurenci osmi družstev třetí místo. Složení družstva: Svoboda Tomáš,
Novák Jan, Kadlec Tomáš, Vítů Pavel ml., Suchý Borek a Kadlec David.
V lednu jsme uspořádali tradiční hasičský ples v Obecní restauraci. V únoru následoval
masopustní průvod, kterého se zúčastnilo více než čtyřicet masek, pro děti jsme ve spolupráci
s dívkami z Chicastar připravili odpolední diskotéku.
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

19

Fotbal
• MUŽI - Okresní přebor II. třída „POUTNÍK LIGA“ - rozlosování
Nový Rychnov
Maraton PE
8. 4. 2012 15:00 NE
Jiřice
Nový Rychnov
14. 4. 2012 15:30 SO
Nový Rychnov
Obrataň
22. 4. 2012 16:00 NE
Červená Řečice
Nový Rychnov
29. 4. 2012 15:00 NE
Nový Rychnov
Lukavec
6. 5. 2012 15:00 NE
Hořepník
Nový Rychnov
8. 5. 2012 16:30 ÚT
Senožaty
Nový Rychnov
12. 5. 2012 16:30 SO
Nový Rychnov
Počátky
20. 5. 2012 15:00 NE
Plačkov
Nový Rychnov
26. 5. 2012 16:30 SO
Nový Rychnov
Božejov
3. 6. 2012 15:00 NE
Žirovnice B
Nový Rychnov
9. 6. 2012 15:30 SO
Nový Rychnov
Vyskytná
16. 6. 2012 15:00 SO
• MLADŠÍ ŽÁCI - rozlosování
Nový Rychnov
Černovice
Obrataň
Nový Rychnov
Nový Rychnov
Žirov
Lukavec
Nový Rychnov
Černovice
Nový Rychnov
Nový Rychnov
Obrataň
Žirov
Nový Rychnov
Nový Rychnov
Lukavec

15. 4. 2012
22. 4. 2012
28. 4. 2012
6. 5. 2012
8. 5. 2012
26. 5. 2012
3. 6. 2012
9. 6. 2012

10:00 NE
10:00 NE
10:00 SO
10:00 NE
10:00 ÚT
10:00 SO
10:00 NE
10:00 SO

• MLADŠÍ PŘÍPRAVKA - rozlosování
Obrataň
Nový Rychnov
11. 4. 2012
Nový Rychnov
Pacov
29. 4. 2012
Počátky
Nový Rychnov
2. 5. 2012
Nový Rychnov
Žirovnice
13. 5. 2012
Nový Rychnov
Obrataň
20. 5. 2012
Pacov
Nový Rychnov
3. 6. 2012
Nový Rychnov
Počátky
10. 6. 2012
Žirovnice
Nový Rychnov
17. 6. 2012

17:00 ST
10:00 NE
17:00 ST
10:00 NE
10:00 NE
10:00 NE
10:00 NE
10:00 NE

Volejbal
• OKRESNÍ PŘEBOR – ŽENY
SPV Počátky
Nový Rychnov
Nový Rychnov
Červená Řečice
Sp. Pelhřimov B
Nový Rychnov
Sp. Pelhřimov C
Nový Rychnov
Jiskra Humpolec B Nový Rychnov
Nový Rychnov
SPV Počátky
Červená Řečice
Nový Rychnov
Nový Rychnov
Sp. Pelhřimov C
Nový Rychnov
Jiskra Humpolec B

1:3
3:0
1:3
3:0
3:0
3:1
1:3
0:3
1:3
20

Nový Rychnov
Sp. Pelhřimov B
Sp. Pelhřimov C
Nový Rychnov

Červená Řečice
Nový Rychnov
Nový Rychnov
Ji Humpolec B

• OKRESNÍ PŘEBOR – MUŽI
Sp. Pelhřimov C
Nový Rychnov
Nový Rychnov
Sp. Pelhřimov B
Nový Rychnov
SK Pelhřimov
Nový Rychnov
Senožaty
Nový Rychnov
Slavoj Pacov B
Humpolec
Nový Rychnov
Nový Rychnov
Sp. Pelhřimov C
Sp. Pelhřimov B
Nový Rychnov

3:0
3:2
3:0
3:2
1:3
3:1
3:1
3:1
1:3
2:3
3:0
0:3

Stolní tenis
•

•

OKRESNÍ PŘEBOR II. TŘÍDY
#
Mužstvo
U
1 Kamenice nad Lipou A
20
2 TJ Jiskra Humpolec F
20
3 SK Rodinov B
21
4 SK Včelnička A
21
5 Jihočeské cihelny Stojčín C 21
6 TJ Sokol Božejov A
21
7 TJ Spartak Pelhřimov F
21
8 Start Nový Rychnov A
21
9 TJ Sokol Černovice B
20
10 TJ Chmelná C
21
11 TJ Jiskra Humpolec E
21
12 TJ Slavoj Pacov C
20

V
17
15
11
9
8
8
8
8
8
8
7
3

R
1
3
4
2
3
2
2
2
2
1
3
3

P
2
2
6
10
10
11
11
11
10
12
11
14

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sety
775:581
867:545
770:660
727:728
701:739
693:741
712:724
692:753
667:710
693:807
698:765
560:802

Zápasy
222:138
244:116
212:166
189:189
179:198
179:199
182:194
177:200
177:183
164:214
175:203
130:230

Body
55
53
47
41
40
39
39
39
38
38
38
29

OKRESNÍ PŘEBOR III. TŘÍDY
#
Mužstvo
U V
R
P K
Sety Zápasy Body
1 TJ Jiskra Humpolec H
21 19
1
1
0 923:491 274:104 60
2 TJ Sokol Těmice B
21 17
1
3
0 907:472 268:110 56
3 TJ Spartak Pelhřimov G
21 15
3
3
0 846:606 239:139 54
4 TJ Jiskra Humpolec G
21 12
0
9
0 817:629 223:155 45
5 TJ Jiskra Humpolec I
21 11
2
8
0 780:636 216:162 45
6 Pohostinství Strměchy A
21 11
2
8
0 713:700 185:193 45
7 Jihočeské cihelny Stojčín D 21 9
2
10 0 707:730 183:195 41
8 TJ Slavoj Pacov D
21 6
2
13 0 568:857 137:241 35
9 SKST Vlásenice A
21 6
1
14 0 605:832 146:232 34
10 Pelhřimov-Osvobození A
21 5
1
15 0 605:799 152:226 32
11 TJ Chmelná D
21 4
1
16 0 485:885 121:257 30
12 Start Nový Rychnov B
21 3
0
18 0 544:863 124:254 27
Informace poskytl Milan Reich z TVS Vysočina Pelhřimov.
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SETKÁNÍ NAD KNIHOU
PRO KLUKY A HOLKY
ČTENÁŘSKÉHO VĚKU
proběhne

21. dubna 2012 ve 14:00
v

Obecní knihovně v Novém Rychnově
Prohlídka knihovny, možnost založení čtenářského průkazu pro nové čtenáře
Výstava a představení současných knížek pro děti a mládež
Soutěže a hry
Vyhlášení literární soutěže

JATKA NOVÝ RYCHNOV

(areál zemědělského družstva v Novém Rychnově)
nabízí

PRODEJ MASA A MASNÝCH VÝROBKŮ
otevírací doba

čtvrtek 13-17 h
pátek 13-17 h
sobota 9-11 h
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