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Informace starosty obce
Kanalizace a ČOV
Práce na vybudování čis rny odpadních vod a
kanalizace se pomalu blíží ke svému konci. V době, kdy
píšu tento článek, je čis rna odpadních vod vybavena
veškerou technologií a připravujeme ji na spuštění
ve zkušebním provozu. Kanalizační řady jsou vybudovány
a ﬁrmy opravují komunikace. Zbývají dodělat pouze
veřejné čás některých přípojek.
Z tohoto důvodu znovu apeluji na občany, aby si
dle projektu zajis li vybudování kanalizační přípojky
po svém pozemku až k místu napojení. Stačí do druhé
poloviny října, neboť z legisla vních důvodů bude
možné vlastní propojení přípojek s odpady
z domácnos nejdříve po 29. říjnu, kdy proběhne
kolaudace. Nezapomeňte prosím na kontrolní šachty,
které jsou také zakresleny v projektu, jsou důležité
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v případě nutnos čištění přípojky.
Jak jsem již upozorňoval, k vlastnímu napojení
přípojky do kanalizace může dojít až na pokyn obce,
která to vyhlásí v místním rozhlasu a zveřejní na we‐
bových stránkách. Připomínám, že místo napojení musí
být před zahrnu m vyfoceno, neboť nesmí dojít k to‐
mu, aby do odpadu byla svedena dešťová voda. Splaš‐
ková kanalizace slouží pouze k odvádění odpadních vod
z domácnos .
Upozorňuji také na to, že odpad ze sep ků a
domácích ČOV, nesmí být vypuštěn do nové kana‐
lizace, neboť by způsobil zničení bakterií, a to by
znamenalo škody v řádech síců korun.

A zase ty odpady
Někteří občané jsou nepoučitelní a neustále, i přes
časté upozorňování, způsobují nepořádek na svozových
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místech. Podle zákona hrozí člověku, který uloží jakýkoliv odpad mimo svozovou nádobu, pokuta až 50 000,‐ Kč,
proto se nesmí ukládat žádné odpady vedle nich ani do zavázaných pytlů kromě těch, které jsou označeny logem
Technických služeb Hlinsko. Ty se dají zakoupit na obecním úřadu.
Rád bych zmínil nejčastější závady, se kterými se setkáváme. Dost často nejsou plastové lahve sešlápnuté, a
proto se kontejner brzy naplní. Mnohým lidem se také nechce házet odpad jednotlivě do zvonových kontejnerů,
takže zaplní ty s větším otvorem a poté ukládají odpad vedle nádob. To stejné pla o papíru, kdy se některým
občanům nechce kartony natrhat, a tak odpad ležící vedle kontejnerů rozfoukává vítr po okolí a promáčí ho déšť.
Dalšími nešvary jsou kontejnery na komunální odpad
zaplněné plasty, papírem, trávou a tak dále. Ti, kteří to
dělají, zvyšují ceny ostatním. V bioodpadu se i nadále
objevuje spousta větví. Větve se nemají míchat s trávou,
ale dávat na svozové místo nad sokolovnou a v místních
částech vedle kontejneru.
V neposlední řadě bych chtěl upozornit ještě na dvě
věci. Za prvé autosklo nepatří do kontejnerů na sklo, ale
každý ho musí odevzdat v některém ze sběrných dvorů.
Za druhé zpětný odběr pneuma k je u nás v Auto‐
servisu N&N, nedávejte je tedy do svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Stručně
→
→

→
→

→

V obci Rychnov došlo k rekonstrukci dvou místních komunikací.
Stále nám dělá problémy nefungující rozhlas v místní čás Fran šky. Firma Empemont pracuje na jeho
zprovoznění. Bude ovšem nutné přemís t převaděč signálu na jiné místo, což z důvodu změny projektu a
podmínek dotace chvíli potrvá.
Na říjen připravujeme výměnu starých sví del veřejného osvětlení za úsporná v místních částech Fran šky,
Čachnov a Ruda.
Podařilo se nám získat dotaci na víceúčelové hřiště, které by mělo být během příš ho roku vybudováno
v areálu ZŠ Krouna v místě stávajícího asfaltového hřiště. Realizovat ho bude ﬁrma Vysspa Sports Technology
Plzeň. Hřiště bude sloužit škole, ale i sokolům a veřejnos .
Byly podány žádos o dotaci na zateplení MŠ Krouna a na přestavbu čás obecního úřadu na komunitní
centrum.
Mgr. Petr Schmied, starosta obce

Glosa k výstavbě kanalizace
Již více jak půl roku jsou všichni občané Krouny
různou měrou dotčeni probíhající výstavbou splaškové
kanalizace – největšího a strategicky nejvýznamnějšího
stavebního počinu v novodobé historii obce. Půl roku,
během kterého došlo k položení podstatné čás hlavních
kanalizačních stok, vybudování přípojek k hranicím
soukromých pozemků a dílem i k obnově poškozených
veřejných komunikací a chodníků. Díky masivnímu na‐
sazení stavební techniky již nyní víme, že ke zkušebnímu
zahájení odvádění odpadních vod a zahájení provozu
čis čky odpadních vod dojde s výrazným předs hem před plánovaným termínem dokončení stavby.
S rychlos prací a množstvím stavební techniky se však objevily problémy s dopravní obslužnos a průjezdnos
jednotlivých ulic, když v nejexponovanějších měsících se nezřídka stalo, že bylo uzavřeno několik ulic najednou a
občané se nemohli motorovými vozidly dostat ke svým nemovitostem, škole, školce či k lékaři. Intenzitu prací mohla
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obec pramálo ovlivnit, neboť hlavní slovo a odpovědnost za včasné zhotovení nese dodavatel stavby, potažmo jím
delegovaný stavbyvedoucí. Obec si prostřednictvím pověřených osob (starosta, stavební komise, technický dozor
investora) pravidelně ověřuje kvalitu stavby.
Dopravní omezení pomalu ustupují, nyní přijde na řadu poslední krok, při kterém je nezbytná součinnost
občanů, a to dobudování přípojek k jednotlivým nemovitostem a jejich připojení na hlavní stoku. Většina přípojek je
aktuálně zakončena na hranici pozemku připojované nemovitos .
Zaznamenal jsem názor, že dobudování kompletních přípojek měla provést obec a nepřenášet tuto povinnost
na občany, kteří ponesou náklady na část přípojky vedoucí po jejich pozemku. Takovému postupu ovšem brání nejen
ﬁnanční aspekty (na přípojky není poskytována dotace),
nýbrž i právní (vlastnický režim a zásah obce do sou‐
kromého vlastnictví).
Přípojka je to ž z hlediska zákona o vodovodech a
kanalizacích považována za samostatnou stavbu od vyú‐
stění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku
k zaústění do stokové sítě. Dle zákona přitom pořizuje
kanalizační přípojku na své náklady odběratel (myšleno
ten, který skrz přípojku vypouš splaškové vody), a ten je
též vlastníkem přípojky. Údržbu a opravy přípojky po ve‐
řejném prostranství (zpravidla hranice plotu) přitom nese vždy provozovatel kanalizace. Ze shora uvedeného vyplývá,
že nedojde‐li k jiné dohodě, náklady na celou přípojku hradí odběratel, což v případě přípojek vedených skrz
asfaltované komunikace může dosahovat částky 100 s. Kč. Obec už tak nese náklady na vybudování přípojky po ve‐
řejném prostranství a dochází tak k více či méně spravedlivému rozdělení nákladů.
Vybudováním čás přípojky na hranici pozemku tak obec de facto významnou měrou přispěla občanům
na náklady na pořízení přípojky, které by jinak musel vynaložit odběratel. Ačkoliv nastavený režim znamená pro odbě‐
ratele nést část nákladů na vybudování přípojky po svém pozemku, je třeba dodat, že nejde o „zbytečně vyhozené
peníze“, neboť připojením nemovitos na kanalizaci dojde ke zhodnocení nemovitos (odhady soudních znalců
hovoří o vyšších desítkách síc Kč). Zkušenos z mnoha obcí dále ukazují, že likvidace splaškových vod pro‐
střednictvím centrální ČOV je nejlevnějším způsobem zákonné likvidace splaškových vod, když pravidelné vyvážení
jímky či provozování domácí ČOV jsou v delším horizontu dražším řešením. Jiný způsob likvidace splaškových vod
právní řád nepřipouš a dosud převažující benevolentní přístup státních orgánů ochrany životního prostředí se může
rychle změnit.
Vybudováním splaškové kanalizace s centrální ČOV obec Krouna splní povinnos , vyplývající pro ni již několik let
z průřezu mnoha právních předpisů (zákon o obcích, o vodovodech a kanalizacích, vodní zákon a stavební zákon), a
kterých se nelze zpros t jiným způsobem, chceme‐li zachovat možnost pro budoucí rozvoj obce, rozšiřovat
zastavitelné plochy pro bydlení a zlepšit kvalitu povrchových a podzemních vod v Krouně a okolí.
Robin Mlynář,
advokát a zastupitel

I vy můžete přispět ke vzniku knihy!
Krounský zpravodaj či webové stránky nabízejí přehled o aktuálním úředním, spolkovém a jiném dění v obci,
kronikáři popisují její historii, ale vedle těchto zdrojů je možné pohlédnout na Krounu a její minulost také jako na mís‐
to spojené s tvorbou, tedy s tvůrci textů, obrázků či jiných děl, které rovněž patří do živé historie vesnice a jejího
nejbližšího okolí. Rád bych je pomohl připomenout, popř. i téměř zcela neznámá díla „vytáhnout na světlo Boží“. A to
v ojedinělé publikaci s ukázkami uměleckých či dokumentárních textů od lidí v obci narozených, nějaký čas v ní
bydlících, Krounu zmiňujících či jinak s ní spjatých.
Na vzniku knihy by měla spolupracovat i veřejnost a právě těmito řádky k tomu vyzývám. Hodlám využít již
vydaných literárních děl, ale i úryvky ze vzpomínek pamětníků, různorodé dobové záznamy poutavých příběhů,
ukázky z korespondence či např. z pozůstalos po předcích. Nepůjde o výběr pasáží příliš osobního či rodinného rázu,
ale takových, které nasví osobitým způsobem dávnou i nedávnou minulost ve všech šes čás ch obce. Prosím
rovněž o poskytnu básní, reprodukcí fotograﬁí, kreseb a obrazů.
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Výsledkem by tedy neměla být práce typu kronikářského, historického. Měla by to být spíš jakási čítanka patriotů
Krouny, komentovaná mozaika složená z vybraných úryvků textů různých žánrů, přehled místních tvůrců, koláž
představující autory schopné uměleckou či poutavou dokumentární formou zaujmout. Téma vztahu ke Krouně a okolí
má při výběru příspěvků větší šanci uspět.
Máte‐li p na vhodné autory, kteří by neměli v podobně koncipované publikaci chybět, dejte prosím vědět.
Domluvíme se pak při setkání osobním, resp. prostřednictvím emailové korespondence či telefonického rozhovoru.
Kontakt jaroslav.hubeny@seznam.cz nebo 732 142 095.
Jaroslav Hubený

Tisková zpráva
Město Hlinsko – Mikroregion Hlinecko
S rušením ﬁnančního úřadu v Hlinsku zásadně nesouhlasíme, říkají starostové
Státní ﬁnanční správa plánuje od 1. 1. 2020 vytvořit
z Územního pracoviště Finančního úřadu v Hlinsku
pouhou podatelnu. Ta má fungovat dva dny v týdnu.
Zamýšlené opatření se tedy prak cky rovná zrušení
ﬁnančního úřadu v Hlinsku.
„S mto krokem zásadně nesouhlasíme! Chystané
opatření jde jednoznačně pro zájmům více jak 21 síc
občanů našeho regionu a podnikatelských subjektů,
které zde působí. Bylo by to zrušení další služby
občanům a to je pro nás zcela nepřijatelné,“ zdůrazňuje
starosta Hlinska Miroslav Krčil.
Vedení svazku obcí Mikroregionu Hlinecko se proto
společně s městem Hlinsko obrá lo na prezidenta ČR,
předsedu vlády ČR, ministryni ﬁnancí, generální
ředitelku státní ﬁnanční správy a poslance z regionu s žá‐
dos o zastavení procesu op malizace (tedy zrušení)
územního pracoviště Finančního úřadu v Hlinsku.
Informován byl také hejtman Pardubického kraje Mar n
Netolický.
„Model nazývaný „2+2“ znamená zajištění provozu
pracoviště jen v pondělí a ve středu, a to dvěma
pracovníky. Příslušný správce daně, který jediný má
přesný přehled o daňových povinnostech daného
subjektu, k dispozici nebude. Návštěva ﬁnančního úřadu
se tak omezí pouze na odevzdání daňového přiznání či
hlášení. Nebude zde ani žádný prostor pro poskytnu
jakékoli rady nebo pomoci s vyplněním formulářů i v ne‐
úředních dnech především v oblas daně z příjmů a
daně z nemovitých věcí. Mimo úřední dny nebude ani
možné jakýkoli formulář odevzdat,“ vysvětluje předseda
mikroregionu, starosta Svratouchu, Jiří Socha.
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Podle programového prohlášení Vlády ČR je jednou
z priorit podpora podnikání na venkově s cílem uchovat
podnikatelský ruch a služby na venkově a všestranný
rozvoj venkova a podpora zaměstnávání pracovníků
v malých nebo málo rozvinutých obcích.
„Rušení pracovišť ﬁnančního úřadu je krokem
přesně opačným! Je naprosto nekoncepční, nepřinese
předpokládané úspory a důsledkem bude pouhé
zhoršení efek vity fungování samotného ﬁnančního
úřadu. Navíc přispěje k dalšímu oslabení fungování
venkovských regionů a oddalování státní správy od ob‐
čanů žijících mimo velká města,“ podotýká starosta
Hlinska Miroslav Krčil.
Pro op malizaci Územního pracoviště FÚ v Hlinsku
existují jasné a závažné argumenty. „Předložili jsme je
ministryni Aleně Schillerové a také ředitelce Generálního
ﬁnančního ředitelství Taťjaně Richterové. Žádáme nyní
všechny o podporu naší snahy zachovat služby občanům
i ve venkovských regionech. Jsme přesvědčeni o nezpo‐
chybnitelném významu územního pracoviště Finančního
úřadu v Hlinsku pro občany celého našeho regionu,“ říká
starosta Jiří Socha.
Pro občany Svratouchu ale i dalších obcí regionu by
případné uskutečněné zrušení hlineckého pracoviště
znamenalo prodloužení dojezdové vzdálenos na ﬁnan‐
ční úřad až na 40 kilometrů.
„Bohužel, za m jsme stavěni takzvaně před hotovou
věc. Je to ze strany státu hodně nefér hra. Chceme ale
dále jednat, předkládat argumenty a zrušení zastavit,“
dodává závěrem starosta Krčil.
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Poslední zvonění IX. třídy
Ve čtvrtek 20. 6. 2019 proběhlo další "Poslední zvonění" žáků IX. třídy. Letos bylo ve znamení návratu ke hraným
scénkám a mluvenému slovu. Ale nebylo to vůbec na škodu...

Přije vycházejících žáků starostou obce
Jako pomyslná tečka za školním rokem i za docházkou do základní školy proběhlo ve středu 26. 6. 2019 přije
vycházejících žáků starostou obce Mgr. Petrem Schmiedem.

Sdělení ředitele školy
Vzhledem ke skutečnos , že na místních komunikacích v okolí školy již byly dokončeny práce na kanalizaci,
prosím občany, aby již nadále nepoužívali areál školy k parkování vozidel nebo k průjezdům ke svým domům a
zahradám. Ze školního areálu se nám podařilo vybudovat klidovou parkovou zónu bezpečnou pro dě a chtěl bych,
aby to tak zůstalo. Areál školy, byť není oplocený, není veřejnou komunikací ani parkovištěm. Případné výjimečné
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využi areálu školy (ať již k průjezdu nebo k uložení jakéhokoliv materiálu) je potřeba předem domluvit s ředitelem
školy. Vždy se snažíme vyjít vstříc. Děkuji za pochopení.
Pro uskladnění posekané trávy a shrabaného lis z areálu školy a školky si škola pořídila kontejner na bioodpad.
Ve snaze ulehčit kontejneru u prodejny Jednoty jsme se rozhodli umožnit jeho využívání i občanům, kteří se na tom
dohodnou s ředitelem školy. Je však určen pouze pro trávu a lis (nikoliv pro větve, keře, hlínu, kamení atd.).

Zahájení nového školního roku 2019/2020 u prvňáčků
Pondělí 2. září 2019 se stalo historickým dnem pro 18 nových prvňáčků (6 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. Věra Novotná) i obce Krouna (starosta
Mgr. P. Schmied a paní I. Teplá). A co by to bylo za zahá‐
jení, kdyby dě nedostaly něco pro radost a na památku.
Ani vedení školy, ani zástupci obce a ani třídní učitelka
neponechali nic 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 1.800 Kč, tj. 100 Kč každému prvňáčkovi.
Mgr. Josef Kyncl

Dě v mateřské škole slavily v úterý 4. 6. svůj svátek
„Dneska máme dětský den, honem dě , pojďme ven! Budeme si spolu hrát, skákat, zpívat, tancovat.“

Zahájení nového školního roku v mateřské škole
V pondělí 2. 9. 2019 nastoupilo do mateřské školy 47 z 56 zapsaných dě . Po chu prázdninových týdnů tak
školka řádně ožila, a přestože ani slzičkám se některé dě neubránily, věříme, že každým dnem bude odloučení
od maminky snesitelnější a slzy brzy vystřídá smích. Děkujeme za návštěvu starostovi obce panu Petru Schmiedovi a
paní Ivaně Teplé, kteří dě pozdravili a k rados všech je obdarovali sladkostmi. Teď už nezbývá, než se těšit na další
dny a týdny, na společné hry, zážitky a nová dětská přátelství.
Mgr. Irena Kavková
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Něco málo z dění v našem mateřském centru – MaCeK
O prázdninách jsme se setkávali na společných
výletech. V červenci jsme vyrazili do Svitav do Vodáren‐
ského lesa. Mnozí z nás byli mile překvapeni, co všechno
tam na nás čekalo. Chodili jsme po dřevěných chodnících
téměř panenskou přírodou. Dě si mohly vyzkoušet
rozhlednu, vyřezbovaný telefon – ucho a ústa propojená
podzemním potrubím či zkoumat různé stopy zvířat.
Druhý výlet v srpnu byl do FAJN PARKU v Chlumci
nad Cidlinou, což je největší zábavní park ve východních
Čechách. Všichni si tam přišli na své, nebyl by problém
tam strávit celý den. Vyzkoušeli jsme nejrůznější trampolíny, skákací hrady, au čka pro menší i větší dě , sopečnou
skluzavku s rozhlednou. Prošli jsme si miniměsto, království obřího hmyzu, dinosauří park se zvukovou a pohybovou
animací. Svezli jsme se vláčkem a mnoho dalšího.

Zase otvíráme…
Na konci prázdnin jsme udělali velký úklid, připravili program a zkrátka
nachystali vše na první úterní setkání v novém školním roce. Budeme se
pravidelně setkávat každé úterý od 8:00 do 12:00 hodin, kdy budeme
s dě čkami tvořit, cvičit a užívat si společných her. Program máme na webu i
FB. A máme pro vás připraveno ještě něco nového, tentokrát na naše
nejmenší čeká nová tabule na psaní a na magnetky. Cvičení rodičů s dětmi
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nazvané „Skotačeníčko“ bude probíhat až od 7. října 2019, nemusíte se přihlašovat, stačí jen přijít a zaskotačit si
spolu s námi. 

Plánované akce

Krásné podzimní dny Mgr. Jana Boháčová, MaCeK

Prázdninové posezení v Rychnově
V pátek 2. 8. 2019 se na hřiš v Rychnově konalo prázdninové posezení s úkoly pro dě od rychnovského
vodníka. Dě plnily různé úkoly, např. chytání rybiček, foukání do lodiček, hledání mušliček, osvobozovaly dušičky a
další. Po splnění všech úkolů se dě mohly projet na koni.
Na závěr jsme si u táboráku opekli špekáčky a zazpívali si při kytaře. Po posilnění se konala ještě minidiskotéka,
kde si mohly dě zatančit a pohrát s balónky a bublifuky.

Touto cestou chceme poděkovat všem sponzorům, hasičkám z Rychnova a manželům Peškovým za pomoc
při této akci. Farmě pod Kopcem za půjčení koně. Panu Borovci za focení a hlavně všem, kdo se přišli podívat a
zasoutěžit si. 
Jana Netolická a Michaela Kadrmasová

Fotbalová kopačka
Letní biatlon
Biatlonový tým uspořádal pod záš tou Tělocvičné jednoty Sokol Krouna a obce Krouna tře ročník letních
biatlonových závodů. Tato sportovně‐zábavná akce se konala v sobotu 10. 8. 2019 na fotbalovém hřiš v Krouně.
Proměnlivé počasí během dne možná někoho odradilo, ale přesto se závodů zúčastnila téměř „padesátka“
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soutěživých sporťáků. Závodníky čekaly disciplíny, ve kterých mohli vyzkoušet svoji fyzickou zdatnost, trpělivost a
přesnost. Většina závodu proběhla bez deště, a tak i přes rozmary počasí všem vydržela dobrá nálada a závody si
všichni užili. Vítězové jednotlivých kategorií byli za své výkony odměněni.
Závěrem chci poděkovat všem pořadatelům za obětavost, závodníkům za účast a přeji vám hezké „babí léto“ a
příjemný podzim.
Libor Pešek

Letní akce na hřiš
Přes prázdniny se na hřiš konalo hned několik akcí.
13. 7. 2019 Hudební večer s kapelou Branet
27. 7. 2019 Country večer s kapelou Kuba Zábelka a CIRKUS KOKY
10. 8. 2019 Biatlonové závody
17. 8. 2019 Pirátský dětský den a Pivní slavnos s kapelou Qua ro

Opět děkujeme za účast a hlavně VELKÉ PODĚKOVÁNÍ VŠEM, KDO POMOHLI S USKUTEČNĚNÍM TĚCHTO AKCÍ!

Fotbal
Nová sezóna 2019/2020 se naplno rozjela. V tomto ročníku se za Krounu zapojí tyto týmy:

Dospělí – okresní přebor
Mužstvo dospělých se nakonec v okresním přeboru udrželo. Bohužel začátek sezóny nevychází dle představ.
Nové mužstvo se buduje a potřebuje se „chy t“.

Starší žáci – okresní přebor
Starší žáci hrají společně s Prosečí. Byl vytvořen
společný klub Proseč/Krouna. Jsme rádi, že kluky uvidíme
i na domácím hřiš . V nové sezóně přejeme hodně štěs
a ať to střílí.

Mladší přípravka – okresní přebor
Nově vstupuje do fotbalových „bojů“ mužstvo mladší
přípravky. Kluci se už nějakou dobu připravují a první
zápasy se jim vydařily. Také přejeme hodně štěs .
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Předpřípravka
Tato kategorie za m nehraje žádnou soutěž. Poc vě se připravuje. Tréninky probíhají dvakrát týdně a kluci a
holky už se těší na první zápasy.
Rádi v našich týmech uvidíme další kamarády a kamarádky, v případě zájmu se nebojte ozvat, domluvíme se.
Trénink si můžete jen vyzkoušet.
Kontakt na telefonu 737 235 095 (Miloš Vaňák)

Srdečně Vás zveme do sokolovny na následující akce:
5. 10. 2019 – Posvícenská zábava s kapelou III. Cenová
7. 12. 2019 – tradiční ČERTOVSKÁ ZÁBAVA
Miloš Vaňák

Hasičská stříkačka
SDH Rychnov
14. ROČNÍK RYCHNOVSKÉHO FOTBALOVÉHO TURNAJE
Dne 5. 7. 2019 se konal další ročník fotbalového turnaje v Rychnově. Přihlášených bylo 8 mužstev, a to domácí
Rychnov, Krouna, Otradov, Pustá Kamenice, Miře n, Svratka, Kladno a KOVO Rychnov. Hrálo se vždy 2x12 minut.
Počasí bylo nejdříve celkem chladné, ale když vysvitlo sluníčko, bylo velmi příjemně. Hráči i fanoušci se mohli
občerstvit tradičním bramborákem, sekanou v housce, klobásou, kuřecím stehýnkem a také výbornými čerstvými a
ráno pečenými svatebními koláčky.
Věříme, že se tento turnaj vydařil dobře a všichni byli
spokojeni. Už nyní se těšíme na další ročník.
Děkujeme Vám všem, kteří jste přijeli podpořit své týmy.

Výsledky zápasů:
KROUNA – KLADNO
RYCHNOV – KOVO RYCHNOV
OTRADOV – MIŘETÍN
PUSTÁ KAMENICE – SVRATKA
KROUNA – OTRADOV
RYCHNOV – PUSTÁ KAMENICE
KLADNO – MIŘETÍN
KOVO RYCHNOV – SVRATKA
KROUNA – MIŘETÍN
RYCHNOV – SVRATKA
OTRADOV – KLADNO
KOVO RYCHNOV – PUSTÁ KAMENICE

2:0
1:1
2:0
2:0
5:1
0:1
0:0
0:1
0:1
0:3
5:1
1:1

Semiﬁnále:
KROUNA – SVRATKA
PUSTÁ KAMENICE – OTRADOV

0:1
2:1
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O tře místo:
KROUNA – OTRADOV
Finále:
SVRATKA – PUSTÁ KAMENICE

4:3 pk
0:1
Za SDH Rychnov Hana Talácková
FOTO: Pavel Borovec

Rychnovské hasičky podruhé na MČR v požárním sportu
Po letošním nečekaném vítězství na krajském kole v Lanškrouně jsme se
vydaly na MČR v požárním sportu do Ús nad Labem. Mistrovství se konalo
od 30. 8. do 1. 9. 2019 na místním ústeckém městském stadionu.
O nejvyšší tuly soutěžili krajské reprezentace profesionálních hasičů,
vítězové krajských kol z řad dobrovolných hasičů, tým HZS podniku Deza,
zástupci České a Moravské hasičské jednoty a reprezentační tým HZS
Slovenské republiky.
Pardubický kraj jsme za SDH ženy reprezentovaly my (SDH Rychnov),
za muže tým SDH Zbožnov a dále
samozřejmě HZS Pardubického kraje.
Nechyběli ani jednotlivci za Pardubic‐
ký kraj, v kategorii žen to byla Daniela
Švábová z SDH Kamenec a za muže
Jan Vincenci z SDH Sla ňany. Pardubický kraj posílili i zástupci České hasičské
jednoty. Za ženy to byl tým ČHJ Hlinsko a za muže ČHJ Prose n. Naše sestava
na mistrovství byla stálá, jen doplněná o dvě členky SDH Skuteč, o Terku a
Kamču. Holkám patří obrovské díky za skvělé výkony a za krásně prožitý
víkend.
Do Ús jsme se vydaly již ve čtvrtek 29. 8. z důvodu páteční ranní
prezence celého družstva a vedoucího. V pátek se již konaly tréninky, jak
na 100 m s překážkami, tak i trénink požárních útoků. První soutěž, která
v pátek proběhla, byl výstup do 2., 3. a 4. podlaží cvičné věže. Byla to
opravdu krásná podívaná na všechny závodníky. U žen byl stanoven i nový
národní rekord v podání Markéty Markové z SDH Dolní Čermná s časem 7,43 s (výstup do 2. podlaží cvičné věže).
V sobotu 31. 8. začalo soutěžení i pro nás. Ráno v 8 hodin byl start disciplíny 100 m s překážkami. Běželo 8
závodníků z každého týmu a počítal se součet šes nejlepších časů. Odpoledne probíhala štafeta na 4x100 m. Každý
tým měl složené dvě štafety. U týmů Hasičského záchranného sboru jsme mohly pozorovat i hašení na posledním
úseku. Bylo se opravdu na co dívat. I u této disciplíny byl stanoven nový národní rekord, který překonali muži HZS
Moravskoslezského kraje s časem 52,84 s.
Poslední den mistrovství patřil královské disciplíně (požárnímu útoku). Každý tým běžel dva pokusy na nástřikové
terče. Při plnění disciplíny byla použita pro muže a ženy SDH jednotná přenosná motorová stříkačka Rosenbauer Fox
III. Muži HZS měli své požární stroje. Aby nebylo málo národních rekordů z tohoto mistrovství, i z požárního útoku byl
jeden stanoven. Tým HZS Královohradeckého kraje dokončil svůj požární útok
s časem 20,54 s.
Na letošním MČR byly stanoveny 3 nové národní rekordy. Mohli jsme
vidět skvělé a ohromující výkony všech závodníků.
A co naše výsledky?
Ze 17 týmů z kategorie žen jsme si v konkrétních disciplínách vedly takto:
100 m s překážkami – 10. místo
štafeta 4x100 m – čas 68,20 s – 8. místo
požární útok – čas 26,92 s – 10. místo
Celkově jsme se umís ly opět na krásném 10. místě.
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Věříme, že jsme ostudu neudělaly. Snažily jsme se o nejlepší výsledky, které jsou v našich silách. Moc děkujeme všem
za podporu, ať už našim rodinám, fanouškům nebo sponzorům. Velmi si toho vážíme.

Za SDH Rychnov Hana Talácková
Foto: Milan Žejdlík

SDH Oldřiš
Rodinný hasičský výlet
Po roce SDH Oldřiš opět uspořádala rodinný hasičský
výlet. Tentokrát jsme vyrazili 11. 8. do Pardubic, kde jsme
si prošli Tyršovy sady a projeli se lodí do Kuně c. Na lodi
jsme si dali výtečný oběd a trochu nešikovně pak s plným
břichem vyrazili na Kuně ckou horu. Cestu jsme nakonec
zvládli a unaveni dorazili k Perníkové chaloupce pod Ku‐
ně ckou horou. Bohužel jsme zjis li, že vláček, který jezdí
k hradu, má technické po že, takže někteří šli na exkurzi
do Perníkové chaloupky a jiní se před výstupem k hradu
občerstvili v restauraci. Nakonec jsme se všichni sešli
na Kuně cké hoře, prošli si hrad a pokochali se krásnou
vyhlídkou. Domů jsme se vraceli unaveni, ale někteří z nás ještě našli sílu, abychom společně pobyli do večera
na našem dětském hřiš .
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Všem moc děkuji za veselou atmosféru.

Za SDH Oldřiš
Mgr. Andrea Boháčová

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů na IV. čtvrtle 2019
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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 .

reklama:
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