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Informace starosty obce
Volby do zastupitelstev obcí
5. a 6. října proběhnou volby do zastupitelstev obcí.
Skončí tak čtyřleté období současného zastupitelstva.
Proto bych chtěl stručně připomenout alespoň něco
z jeho činnos v letech 2014 – 2018 a poděkovat všem
zastupitelům a radním za jejich práci, ať už těm, kteří
do nového zastupitelstva nekandidují, tak i těm, kteří
budou svůj mandát obhajovat.
Nejvýznamněji zasáhla do naší práce příprava
splaškové kanalizace a čis čky odpadních vod. Projekt
na takto rozsáhlou akci je velmi náročný a zdlouhavý,
takže teprve nyní se dopracováváme k jeho realizaci.
O kanalizaci píši více v následujícím článku.
Z dalších ﬁnančně náročných projektů, které obec
realizovala, šlo především o pro povodňová opatření,
jejichž hlavní součás je bezdrátový rozhlas a hladino‐
měr. Rozhlas byl tak rozšířen do všech našich obcí a
v místech, kde ještě nefunguje tak, jak bychom si přáli,
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se postupně snažíme vše vylepšit. Záznamy vysílání jsou
také zveřejňovány na webových stránkách obce.
Obci se také povedlo získat dotace na nádoby
na tříděný odpad a bioodpad, na nosič kontejnerů a
na štěpkovač. Bylo rekonstruováno několik kilometrů
místních komunikací a na ostatních jsme se snažili
alespoň o opravu nejhorších úseků. Do konce roku by
měla být dokončena výměna veřejného osvětlení
za nová moderní úsporná světla. Jsou připraveny
projekty na zateplení budov základní a mateřské školy,
přestavbu čás budovy OÚ na komunitní centrum,
připravují se projekty na víceúčelové hřiště a dostavbu
vodovodu v některých částech obce.
Pokračování na další straně.

Krásný podzim
a hodně pracovních i osobních úspěchů
do nového volebního období
přeje
starosta obce Petr Schmied.

A teď několik čísel. Za uplynulé volební období jsme získali na dotacích 57 177 658 Kč z Ministerstva životního
prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu na kanalizaci, bioodpad, pro povodňová opatření a veřejné osvětlení a
5 220 000 Kč od Pardubického kraje.
Co se nám za m bohužel nepodařilo, je sehnat dostatek peněz na to, aby všechny tyto a mnohé další projekty
mohly být realizovány.
Závěrem bych chtěl napsat, že tento článek nemá být vychvalováním toho, co se minulému zastupitelstvu
povedlo, ale spíše konstatováním toho, že jsme nezaháleli a snažili se pro naše obce něco udělat. Ať si již vyberete
z nabídky kandidátů, která je v letošních volbách velmi pestrá kohokoliv, přijďte prosím k volbám a dokažte, že Vám
budoucnost obce není lhostejná.

Kanalizace a ČOV
Hlavními články právě končícího volebního období v čás zpravodaje,
kde Vás, naše občany, informuji o dění v obcích, byly zprávy o přípravě
stavby splaškové kanalizace a čis čky odpadních vod. Zdá se, že čtyřleté úsilí
při projektování této stavby a výběru ﬁrem, které se na ní podílely a budou
podílet, je u konce a nyní nás čeká ta pro občany nejbolestnější část, a tou je
vlastní realizace stavby.
Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby zvítězila ﬁrma KVIS Par‐
dubice, která v nejbližších dnech začne s přípravami na zahájení prací.
Nejprve bude probíhat paspor zace čás obce a vytyčení sí , pak přijdou na řadu vlastní práce. Po obci v částech,
kde se bude začínat stavět, se budou nejprve pohybovat pracovníci ﬁrmy s kamerami a fotoaparáty, aby zaznamenali
stav komunikací a nemovitos před zahájením výstavby. Následně budou zahájeny také stavební práce.
V této souvislos prosím všechny občany o trpělivost, neboť práce na stavbě jsou vždy spojeny s různými
omezeními a nepříjemnostmi. Přeji všem pevné nervy. Útěchou nám všem může být skutečnost, že při připojení
nemovitos na kanalizaci vždy dochází k jejímu zhodnocení a že ten, kdo se připojí, bude mít o odpadní vody
z domácnos trvale postaráno.

Veřejné osvětlení
Během letních měsíců byly výrazně omezeny práce na ukládání kabelů nízkého napě a veřejného osvětlení
do země, protože zaměstnanci ﬁrem jednak čerpali řádnou dovolenou a také protože ﬁrmy pracovaly i na jiných
zakázkách. Z toho vznikly různé nepříjemnos . Například v Rychnově byly ponechány hluboké jámy v komunikacích,
aniž by byly zality asfaltem, na což si mnozí občané oprávněně stěžovali.
V současné době už se práce rozbíhají opět naplno a v Rychnově i v dolní čás Krouny se brzy budou montovat
nová světla a strhávat staré sloupy elektrického vedení. Výkopové práce se naopak naplno rozběhnou na horní
Krouně.

Nové sídliště
V brzké době budou ukončeny práce na přípravě inženýrských sí v lokalitě nazvané „Za orlovnou II“. Chtěl bych
mto poděkovat ﬁrmě Instav za bezproblémové provádění stavebních prací.
V nové zástavbě už se také začaly prodávat první parcely a další se k prodeji připravují. Velké diskuze se v obci
rozvinuly kolem ceny stavebních parcel. Takže pro vysvětlení, cena stavební parcely vychází z nákladů na stavbu
inženýrských sí . Nejsou do ní započítány náklady obce na tvorbu projektu, výběrová řízení, ani činnost technického
dozoru a pracovníka zodpovídajícího za bezpečnost práce. Zastupitelstvo obce stanovilo cenu za metr čtvereční
na 400 Kč + DPH. DPH ale musí obec odevzdat. Skutečná cena parcely je však cca 1027 Kč za m2, takže obec přispívá
každému zájemci o bydlení částkou 627 Kč za m2, což činí více než 60% skutečné ceny. Víc si bohužel nemůžeme
dovolit.
Uvědomme si, že se za poslední roky velmi výrazně zvedla cena stavebních materiálů, výkopových prací, ale
hlavně díky velmi nízké nezaměstnanos rychle stoupá cena pracovní síly.

Stručně
→
→

Na příš rok obec připravuje rekonstrukci některé z komunikací v Rychnově.
Obec získala pro letošní rok dotaci 4 miliony Kč od Pardubického kraje na akci kanalizace a ČOV. Děkujeme
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→
→

Pardubickému kraji za pomoc při takto nákladné akci.
V letních měsících byly provedeny opravy některých komunikací v Krouně, Oldřiši, na Čachnově a Fran škách.
V jednání je ještě oprava místních cest v Rychnově, která souvisí s ukončením výkopových prací.
Vandal poškodil značku „dej přednost v jízdě“ na dolní Krouně. Pokud byste někdo věděl o lidech, kteří
poškozují obecní majetek, neváhejte nám je oznámit. Na opravu poškozených věcí jsou vynakládány ﬁnanční
prostředky, které by se mohly použít na něco užitečnějšího.
Mgr. Petr Schmied, starosta obce

Příspěvek od HZS Pardubického kraje do zpravodaje obce – 14. díl
Havárie ‐ výbuch plynu
Jeden z největších zdrojů energie dnešní doby je ZEMNÍ PLYN.

Zemní plyn sice není jedovatý, ale má dvě velká rizika:
1.

2.

3.

Je bez barvy, chu a zápachu a mohl by se šířit, aniž bychom ho
vnímali. Proto se do něj přidává speciální látka, která má charakte‐
ris ckou vůni a my tak můžeme únik plynu zaregistrovat. Zemní plyn
to ž není dýchatelný a snadno se rozptyluje do okolí. Pokud by unikal
v uzavřené místnos , mohl by vytěsnit vzduch a my bychom se mohli
udusit.
Je výbušný, to znamená, že v kombinaci se vzduchem vytváří silně
třaskavou směs, která velice rychle a snadno hoří. Uniká‐li plyn
v místnos , zvětšuje se jeho koncentrace a potom postačí malá jiskra
k tomu, aby došlo k výbuchu.
Velmi nebezpečné je nedokonalé spalování zemního plynu spojené
s nevyčištěným komínem a špatným odvětráním místnos , ve které se nachází zařízení na spalování plynu
(např. utěsnění větracích otvorů v koupelně, kde je karma).

I přes značná bezpečnostní opatření k výbuchům plynu, požárům a otravám dochází.

Nejčastější příčiny výbuchů a otrav:
●
●

●

●

Nejčastější příčinou je podcenění pravidelných kontrol rozvodů plynu a plynových spotřebičů, neopatrné
zacházení s nimi, případně vadná instalace spotřebičů.
Problémy způsobuje i špatná údržba komínů a kouřovodů, které odvádějí zplodiny hoření od tepelných
spotřebičů. Může dojít k otravě těmito zplodinami v případě zanesených komínů. Může dojít i k požáru sazí
v komínech a kouřovodech.
Ohrožuje nás i špatné odvětrání místnos . Tepelné spotřebiče (plynové kotle, karmy) mají velkou spotřebu
kyslíku. Při špatném odvětrání, tedy přísunu vzduchu do prostoru, se můžeme nejen udusit, ale také otrávit.
Nedostatek kyslíku v prostoru je to ž příčinou špatného hoření. Produktem špatného hoření je jedovatý oxid
uhelnatý (CO). V malém prostoru koupelny, kde hoří karma, se může člověk tedy snadno přidusit, ale
v důsledku otravy oxidem uhelnatým se může i snadno dostat do stavu bezvědomí a utopit.
Rovněž chod motoru automobilu v uzavřené garáži je krajně nebezpečnou situací. Každý kouř obsahuje
jedovaté zplodiny hoření, zejména oxid uhelnatý, ale i další jedovaté látky.

Co dělat v případě úniku plynu?
I rela vně malý únik plynu může způsobit velký výbuch, který v uzavřené místnos nemá téměř nikdo z lidí šanci
přežít.
1.

Pokud bude unikat plyn z některého z vašich domácích spotřebičů, vypněte přívod plynu k tomuto spotřebiči,
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2.
3.

4.
5.

který by u něj měl být (např. páčka za sporákem) nebo hlavní uzávěr plynu do bytu, který bývá u plynoměru
v předsíni, na toaletě nebo na chodbě před bytem. Potom okamžitě otevřete okna a dveře a vyvětrejte.
Pokud půjdete po chodbě bytového domu a ucí te silný zápach plynu vycházející například z nějakého bytu,
rozhodně na nikoho nezvoňte, nerozsvěcujte světlo ani nevolejte mobilem.
Měli byste co nejdřív zavřít hlavní uzávěr plynu, který musí být umístěn na fasádě domu a označen zelenou
tabulkou „Hlavní uzávěr plynu“. V některých starších domech se může tento uzávěr nacházet ještě ve sklepě
nebo v suterénu, ale měl by být také označen.
Po uzavření hlavního uzávěru plynu zavolejte z bezpečného místa na sňovou linku 112.
V případě, že si nevíte rady nebo nevíte, kde je uzávěr plynu, zalarmujte osoby v nejbližším okolí a řekněte, co
se stalo.
Připravil a zpracoval:
nprap. Oldřich Smetana, HZS Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení
tel.: 950 581 159 e‐mail: oldrich.smetana@pak.izscr.cz
Použity podklady z www.zachranny‐kruh.cz
Pokračování příště

Informace o vyhlášení 4. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji
Pardubický kraj vyhlásil dne 5. 9. 2018 4. výzvu na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji
Úplné znění výzvy včetně příloh a pokynů k vyplnění žádos
www.pardubickykraj.cz/kotlikove‐dotace.

je dostupné na internetových stránkách

Termíny výzvy a předkládání žádos :
Datum vyhlášení výzvy: 5. září 2018
Datum zahájení příjmu žádos : 9. října 2018 (pouze elektronicky)
Datum ukončení příjmu žádos : 10. prosince 2018 ve 12 hod.
V závislos na objemu přijatých a zaregistrovaných žádos může být vzhledem k alokaci výzvy lhůta ukončení
příjmu žádos zkrácena. Informace o této skutečnos bude s dostatečným předs hem oznámena.

Kontaktní osoby:
Ing. Milan Bodeček,
Ing. Eva Izáková,
Ing. Jana Nováková,
Ing. Ivana Musilová,
Bc. Helena Kápičková,
Mgr. Jiří Kyral,

tel.: 466 026 643,
tel.: 466 026 325,
tel.: 466 026 489,
tel.: 466 026 340,
tel.: 466 026 409,
tel.: 466 026 343,

e‐mail: milan.bodecek@pardubickykraj.cz
e‐mail: eva.izakova@pardubickykraj.cz
e‐mail: jana.novakova@pardubickykraj.cz
e‐mail: ivana.musilova@pardubickykraj.cz
e‐mail: helena.kapickova@pardubickykraj.cz
e‐mail: jiri.kyral@pardubickykraj.cz

Výzva vlastníkům lesů
Městský úřad Hlinsko upozorňuje vlastníky lesů na povinnost vyplývající z lesního zákona, a to účinně bránit
vývoji, šíření a přemnožení podkorního hmyzu, který v současné době napadá smrkové lesy. Vyzýváme vlastníky lesů,
aby pravidelně v týdenních intervalech prověřovali zdravotní stav svých lesů a v případě zjištění usychajících stromů
s opadávajícími jehlicemi a odlupující se kůrou či jinak poškozených stromů neprodleně v součinnos s odborným
lesním hospodářem zajis li jejich včasnou a účinnou asanaci (pokácení, odkornění či chemické ošetření) a následně
dříví z lesa odvezli.
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I vlastníci nelesních pozemků musí sledovat zdravotní stav stromů na takových pozemcích rostoucích a jsou
povinni zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo
nedošlo k poškození životního prostředí.

Zahájení nového školního roku 2018/2019 u prvňáčků
Pondělí 3. září 2018 se stalo historickým dnem pro 21 nových prvňáčků (9 dívek a 12 chlapců) a samozřejmě i
pro jejich rodiče i prarodiče. V jejich první školní den je ve škole přivítali zástupci školy (ředitel školy Mgr. J. Kyncl a
třídní učitelka Mgr. Hana Šmahelová) i obce Krouna (starosta Mgr. P. Schmied). A co by to bylo za zahájení, kdyby dě
nedostaly něco pro radost a na památku. Ani vedení školy, ani zástupci obce a ani třídní učitelka neponechali nic
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náhodě. Na dě tak čekaly školní potřeby a různé drobnos . Stejně jako v minulých letech i v tomto školním roce
přispěl zřizovatel školy na pomůcky pro žáky I. třídy částkou 2100 Kč, tj. 100 Kč každému prvňáčkovi.

Organizace školního roku 2018/19
Z důvodu předpokládané dlouhodobé pracovní neschopnos kolegyně Lenky Žežulkové dochází od září 2018
k personálním změnám ve výuce zejména V. třídy a anglického jazyka. Dlouholetá anglič nářka Helena Boušková
přebírá V. třídu a úvazek kolegyně Žežulkové a pro výuku AJ se nám podařilo zajis t rodilého mluvčího pana Josepha
Schleretha z USA, který kromě většiny hodin anglič ny bude ještě vyučovat Tv chlapců v 6. a 7. ročníku.

Mgr. Josef Kyncl

Školka na výletě
Mateřská škola v pátek 25. 5. ožila více než jindy. Dě přicházely do školky s batůžky na zádech, aby vzápě
nastoupily do autobusu a vyrazily směr ZOO Jihlava. První kroky v zoologické nás sice doprovázel déšť, ale na náladě
dě to vůbec nebylo znát. Vesele štěbetaly a vyhlížely další výběhy zvířat. Než stačily spořádat první svačinu, vykouklo
za mraky opět sluníčko a to nás hřálo zbytek dopoledne. Výlet se vydařil a dě se sice unavené, ale spokojené a plné
nových zážitků vrá ly v pořádku zpět, do náruče čekajících rodičů.
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Z pohádky do pohádky
V pátek 1. června dě v mateřské škole oslavily svůj
svátek na zahradě „cestou za pohádkami“. Na každém
stanoviš je čekala hádanka a úkol. A nebyla by to
pohádková cesta, kdyby na jejím konci nečekalo dě
překvapení. Každá třída si po chvíli hledání našla svůj
dárek, barevný padák pro hry a cvičení. Když si dě
dostatečně pohrály a občerstvily se, rozběhly se
do všech koutů.

Mgr. Irena Kavková

Ani v letošním roce mateřské centrum nezahálelo a připravilo si na prázdniny výlety pro maminky s dětmi.
První se konal 17. července a cílem byla Farma pod kopcem v Rychnově. Po krátké procházce nás na místě
přivítala farmářka Petra Horáčková a zavedla nás přímo do výběhu plného koz, které byly velmi přítulné a hlazení
vyžadovaly natolik, že si o něj dě čkám malinkým „šťoucháním“ až říkaly.
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Protože jsme na farmu dorazili poměrně brzo, podařilo se nám zas hnout vyhánění kraviček na pastvu, což se
dětem velmi líbilo, a hlavně cca tři krávy s telaty pochodující zcela na volno za farmářkou Veronikou jako cvičení psi
byl zážitek i pro dospělé. Pak jsme si směli pohladit ještě králíky a jako na každé farmě jsme nemohli bez povšimnu
projít kolem traktoru, odkud jsme hlavně kluky těžko dostávali.
Vrcholem celé prohlídky byla jízda na koni, kterého si musely dě nejdříve vyhřebelcovat a osedlat. Během
vyjížďky jsme si zakoupili mléčné výrobky z domácí sýrárny a mnozí využili volného času na svačinu. Ovšem počasí
nám nepřálo, a tak jsme mezi kapkami deště spěchali k autům a plni krásných zážitků z farmy jsme odjížděli ke svým
domovům.

Náš další společný výlet jsme naplánovali na 21. srpna, a to do největšího zábavního parku ve východních
Čechách, tedy do Fajnparku v Chlumci nad Cidlinou. Abychom zaplnili celý autobus, doprovázely nás maminky
s dětmi z RC Mikeš Proseč, kterým mto děkuji za výbornou spolupráci.
Skoro jeden a půl hodinová cesta nám docela rychle utekla, a jen co jsme dojeli na místo, začali se všichni hrnout
nedočkavos ven. Pokladna nebyla sice ještě otevřená, ale náš dřívější příjezd se vypla l. Během pár minut se u kasy
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objevila nekonečně dlouhá fronta návštěvníků. Hned
po vstupu do areálu jsme se rozprchli do všech stran a
užívali si jak sportovní (trampolíny, skluzavky, skákací
hrady či balóny…), tak i naučné (stezka dinosaurů a
obřího hmyzu se zvukovou a pohybovou animací nebo
výběhy s živými zvířaty) či zážitkové atrakce (mini město
z plastových domečků, projížďky s nejrůznějšími typy
vozidel, vzduchová a vodní děla…). Během čtyřhodi‐
nového pobytu jsme snad všichni využili projížďku mini
vláčkem, odkud jsme si veškerá lákadla mohli pro‐
hlédnout. A jelikož nám sluníčko přálo, ocenili jsme
ochlazení našich dě v malém kaskádovitém brouzda‐
liš .
Doslova vyčerpané, ale spokojené dě čky jsme
donesli do autobusu, a než se řidič rozjel k našim
domovům, snad polovina jich už spala.
Den ve Fajnparku se opravdu vydařil, a tak doufám,
že jsme zde nebyli naposledy. A ještě něčím byl tento
výlet výjimečný, a to rekordní účas ta nků .

Mgr. Michaela Kadrmasová, MaCeK

Fotbalová kopačka
Odstartovala fotbalová sezóna 2018/2019
V půlce srpna odstartovala nová fotbalová sezóna, na kterou jsme se už dopředu připravovali. Vedle klasických
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udržovacích prací (nátěry branek, úklid okolí atd.) budou
v nové sezóně k vidění ještě dvě větší novinky:
‐ rozšíření sezení u dětského hřiště,
‐ nová světelná tabule ukazující stav utkání.
Všem, kteří s přípravami/budováním pomohli,
patří velké díky. Nechci konkrétně jmenovat, abych
na někoho nezapomněl. Ti, kteří pomohli, ví. Velice si
Vaší pomoci vážíme a ještě jednou díky.

Přihlášení kategorií do soutěží byl opět velký
otazník. Bohužel se nepodařilo složit tým mladších žáků,
resp. starších, což nás velice mrzí. Aby kluci mohli
pokračovat ve fotbale, byla domluvena spolupráce
s Prosečí. Budeme rádi, když ke spokojenos všech
budeme i nadále pokračovat.
V tomto roce má TJ Sokol Krouna tyto kategorie:
Muži „A“ – v minulé sezóně kluci vybojovali postup
do okresního přeboru. Po několika letech je to návrat
na okresní „vrchol“ a doufáme, že se klukům bude dařit.
Muži „B“ – přihlášení „béčka“ byl také velký otazník,
nakonec padlo rozhodnu , že se tato kategorie přihlásí.
V nové sezóně tak budeme mít zase dva týmy dospělých.
Béčko hraje IV. třídu OFS Chrudim.
Starší přípravka – kluci hrají okresní přebor OFS
Chrudim. Jsme rádi, že se podařilo rozšířit členskou
základnu této kategorie o několik nových posil. Držíme
pěs a ať se daří!
Před‐přípravka – v této kategorii máme nejvíce dě ,
proto jsme rozděleni na dvě party. Ještě žádnou soutěž
nehrajeme, ale už se poc vě připravujeme.

Nábor do dětských kategorií

V případě zájmu můžete své dítě/dě přihlásit na „fotbal“ v průběhu celého roku. Stačí se ozvat na tel.
737 235 095 (Miloš Vaňák). Můžete se přijít podívat na trénink (není to jen o fotbale) nebo si nezávazně trénink
vyzkoušet. Však se domluvíme.

Ohlédnu za uplynulými akcemi na hřiš
Protože nám letos počasí neskutečně přálo, uskutečnila
se přes prázdniny na hřiš řada akcí.
Vše začalo akcí Otevírání prázdnin, kde si dě mohly
opéct špekáček a vyřádit se na fotbalovém hřiš .
Následovala akce Večer s hudbou, kde zahrála kapela
BRANET a kde si lidi, kteří se zúčastnili, mohli mimo jiné
vyzkoušet i zpívaní s kapelou (zjis li jsme, kolik
pěveckých talentů v Krouně žije). V pořadí tře akcí byla
Country zábava, kdy kapela měla podivný název (KUBA
ZÁBELKA A CIRKUS KOKY), ale muzikan to byli
neskuteční.
4. 8. 2018 se uskutečnil již druhý ročník letního biatlonu, který byl zakončen večerní tancovačkou opět s kapelou
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BRANET. Všichni účastníci od nejmenších až po ty největší si tak zasportovali a potom se mohli ještě „vybláznit“
při tanečku, protože kapela BRANET hrála již od 17:00 hodin.
Největší akce na hřiš se uskutečnila 18. 8. 2018, tradiční pivní slavnos . Slavnos byly zahájeny v sobotu
fotbalovými zápasy přípravek a kovbojským dnem, kdy se nám hřiště změnilo na Divoký západ. Následovalo
mistrovské utkání Krouna „A“ – Chroustovice (1:1). Zlatým hřebem večera měla být zábava s kapelou Qua ro. Vše
bylo perfektně rozběhnuté, pivo teklo proudem, kapela hrála jak o život. Bohužel vše přerušila série několika výpadků
proudu, což znamenalo ukončení zábavy. Improvizovaně jsme zábavu přepnuli na rockotéku, ale nebylo to ono. Druhý
den byly slavnos zakončeny utkáním starých gard a utkáním „béčka“ pro Městci.

Bohužel se nám nepodařilo dopátrat, co přesně mělo za následek výpadky proudu, existuje několik variant, které
teď nemá cenu rozebírat, už se stalo. Důležité je, že podnikneme několik kroků, které by měly tento problém
odstranit. Tímto se návštěvníkům akce omlouváme. Uděláme vše pro to, aby se tento problém maximálně eliminoval.
Poslední letní akce na hřiš byla Zavírání prázdnin ve stylu Country s kapelou KUBA ZÁBELKA A CIRKUS KOKY
v pátek 7. 9. 2018 od 19:30 hodin.
Tímto bych chtěl opět poděkovat všem dobrovolníkům, kteří přispěli k uspořádání těchto akcí, bylo toho tolik, že
bez dobrovolníků by to nebylo možné. Zároveň děkujeme všem účastníkům akcí, že dorazili. Doufáme, že se akce
alespoň trochu líbily, a příš rok se pokusíme zase něco uspořádat.

Sokolovna – plán akcí na podzim
29. 9. 2018 — Posvícenská zábava s III. Cenovou
26. 10. 2018 — takový menší koncert: Xavier Baumaxa – osobitý písničkář z Litvínova, Našrot – alterna vní hardcore
z Havlíčkova Brodu, Degradace – Punk ´n´ roll z Ostravy, Herbert Einstein – alterna v dance z Pardubic
8. 12. 2018 — tradiční Čertovská zábava s III. Cenovou
Jste srdečně zváni!
Miloš Vaňák

Hasičská stříkačka
13. ročník rychnovského hasičského fotbalového turnaje
Již po třinácté jsme se 5. 7. 2018 sešli na rychnovském hřiš , kde se konal tradiční fotbalový turnaj. Letos se
zúčastnilo pouze šest týmů (domácí Rychnov, Otradov, Kladno, Krouna, Pustá Kamenice a Miře ce), a proto se zápasy
hrály ve stylu každý s každým. Nejlepší 4 týmy z těchto kol postupovaly do semiﬁnále, po kterém následoval napínavý
boj o 3. místo. Turnaj vyvrcholil velkým ﬁnále, díky kterému se vítěz mohl těšit ze zisku putovního poháru.
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I přes to velké teplo, které hráčům ztěžovalo hru,
doufáme, že si všichni turnaj užili, se vším byli spokojeni
a těší se na příš rok stejně tak jako my.
Děkujeme týmům, že si přijely zahrát, a divákům
za skvělou atmosféru a podporu při fandění.
VÝSLEDKY ZÁPASŮ:
Rychnov – Pustá Kamenice
Kladno – Otradov
Krouna – Miře ce
Rychnov – Kladno
Pustá Kamenice – Krouna
Otradov – Miře ce
Kladno – Krouna
Rychnov – Otradov
Pustá Kamenice – Miře ce
Rychnov – Krouna
Pustá Kamenice – Otradov
Kladno – Miře ce
Otradov – Krouna
Pustá Kamenice – Kladno
Rychnov – Miře ce

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

SEMIFINÁLE:
Krouna – Pustá Kamenice
Rychnov – Otradov

1:1 (PK 5:4)
3:0

O 3. MÍSTO:
Pustá Kamenice – Otradov

3:1

FINÁLE:
Rychnov – Krouna

2:0

CELKOVÉ POŘADÍ:
1.
RYCHNOV
2.
KROUNA
3.
PUSTÁ KAMENICE

4.
5.
6.

OTRADOV
KLADNO
MIŘETICE

Rychnov se po 7 letech konečně dočkal a mohl slavit, že
putovní pohár zůstává doma.
SDH Rychnov
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Postup rychnovských hasiček na MČR v požárním sportu
Dne 30. 6. 2018 se konalo krajské kolo v Litomyšli,
kde se nám podařilo ve velké konkurenci vyhrát štafetu.
Na disciplíně 100 m s překážkami jsme týmově obsadily
3. místo, ale i tady jsme slavily takové menší vítězství, a
to 1. místo Míši Kne gové, které se podařilo zaběhnout
jako jediné čas pod 18 s, přesně 17,71 s, a díky tomu
kralovala ve stovkách. Poslední disciplínu, kterou byl
požární útok, jsme nakonec také zvládly na výbornou.
Po celé krajské kolo jsme největší boj sváděly s „holka‐
ma“ z Kamence, které získaly prvenství minulý rok.
Stejně jako loni rozhodoval o vítězství požární útok, takže
do poslední chvíle nebylo rozhodnuto.
Nakonec se nám po čtyřech letech trénování a
získávání zkušenos splnil náš sen a postoupily jsme
na Mistrovství České republiky v požárním sportu. Toto
vítězství je pro nás nesmírně cenné.
Letošní MČR se konalo v Liberci 24. – 26. 8. 2018.
Děkujeme všem našim fanouškům a rodinám
za podporu. Budeme se snažit Vás nezklamat.  
Zde se můžete podívat na pě minutovou reportáž
z Litomyšle: h ps://bit.ly/2NIVWoO (odkaz vedoucí
na internetové stránky České televize byl pro lepší čitelnost zkrácen, pozn. red.).

Dále bychom se chtěly zmínit o tom, jak se nám daří v Chrudimské lize. Po 4 soutěžích z 11 proza m vedeme.
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Přály bychom si toto umístění udržet a splnit si tak další sen. Držte nám i nadále pěs a ještě jednou děkujeme.
Za SDH Rychnov Hana Talácková

MČR v požárním sportu – Liberec 2018
Poslední srpnový víkend (24. – 26. 8.) jsme se
zúčastnily Mistrovství ČR v požárním sportu, které
probíhalo v Liberci. Celkově postoupilo 17 týmů žen,
přihlásilo se jich 16, my jsme zůstaly ve stejné sestavě
jako na krajském kole: Haňďa Talácková, Péťa Kne gová,
Míša Kne gová, Bája Sochová, Zůza Kne gová, Lenďa
Talácková, Maruška Vincenciová, Áďa Havlová a Míša
Myšková.
Na sever jsme se vydaly už ve čtvrtek, abychom
načerpaly dostatek sil na páteční prezenci a hlavně
tréninky. Kromě propršených tréninků se v pátek
podvečer konalo i slavnostní zahájení celého mistrovství.
V sobotu pro nás začal závodní maraton – ráno 100 m
s překážkami a odpoledne štafety. Přijeli nás podpořit
naši rodiče a známí, rychnovš i nerychnovš , a vytvořili
nám parádní fanouškovskou atmosféru i zázemí. Bohužel se nám ale nepodařilo ani v jedné disciplíně plně navázat
na to, co jsme měly natrénováno. Takže jsme na stovkách skončily na 13. místě se součtem časů 120,27 s. Naše
štafeta „A“ (Bája, Míša M., Míša K. a Zůza) zaběhla čas 67,63 s (celkové 11. místo) a štafeta „B“ (Áďa, Haňďa, Péťa a
Maruška) čas 73,80 s (23. místo) z 32 štafet.
V neděli ráno jsme se postavily na start požárních útoků. Ze dvou pokusů vyšel lépe ten první a s časem 29,99 s
jsme se umís ly na 7. místě. Celkově to pro nás znamenalo 10. místo ‒ a být desáté z celé republiky, to je pro nás
velký úspěch.
Medaili z mistrovství přivezl Míra Kusý, který s týmem ČHJ Prose n vybojoval bronz na požárním útoku a pomohl
k 9. místu v konečném pořadí týmů.
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Trpělivě a starostlivě s námi celé mistrovství, přípravy a vše kolem prožívá náš trenér, strejda Kusý, kterému nikdy
nepřestaneme být vděčné. Děkujeme také fanouškům, těm, kteří byli na tribunách, i těm, kteří fandili na dálku.
Celé mistrovství jsme si moc užily, posbíraly jsme nové zkušenos a uděláme vše pro to, abychom se probojovaly
mezi nejlepší i v příš m roce.

Za SDH Rychnov Michaela Myšková
Odkaz na fotky od Milana Žejdlíka: h ps://bit.ly/2p7eP6V (odkaz vedoucí na Facebook byl pro lepší čitelnost zkrácen,
pozn. red.).

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů na IV. čtvrtle 2018

www.krouna.cz

15

Krounský zpravodaj

Pohotovostní stomatologické služby jsou od 9.00 do 13.00 hodin.
S ohledem na možnost výměny služeb mezi lékaři, která nám nebyla včas oznámena, nebo nebylo možné již zajis t
její zveřejnění, doporučujeme předem telefonicky ověřit aktuální stav na příslušném stomatologickém pracoviš .

Pozvánka

Krounský zpravodaj vydává Obecní úřad v Krouně.
Redakční rada: Adéla Zástěrová, Petr Schmied ml.
Veškeré příspěvky prosím adresujte redakční radě na OÚ nebo na e‐mail redakce@krouna.cz.
Registrace povolena Ministerstvem kultury České republiky pod registrační značkou MK ČR E 11861.
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