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Informace starosty obce
Bleskové povodně v Rychnově
V neděli 14. června krátce po poledni pos hla
místní část Rychnov blesková povodeň. Obrovské přívaly
vody během necelé půlhodiny rozvodnily Rychnovský
potok, který se vylil z břehů a způsobil sta sícové škody
na majetku obce a občanů Rychnova. Evidujeme
poničené místní komunikace, poškozené mostky,
zatopené sklepy a studny, zničené ploty, zahrady a další
škody.
Dle vyjádření odborného odhadce mohou škody
postupně vystoupat až do řádu miliónů korun, neboť
některé z nich se pravděpodobně projeví až postupem
času. Údržba obce i odborné ﬁrmy začaly pracovat
na odstraňování škod okamžitě. Omlouvám se proto, že
nejsme schopni provádět běžnou údržbu, jako např.
sekání trávy v obcích a další plánované práce.
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Povodeň pos hla i několik domů v obci Krouna,
jejichž sklepy a garáže byly zatopeny, protože dešťová
kanalizace nepobrala obrovské přívaly vody. Problém se
projevuje již dlouhodobě, proto jsme se v radě obce
shodli, že je potřeba dát mu nejvyšší prioritu a pokusit
se ho v co nejkratší době vyřešit.
O nastalé situaci jsem ještě v neděli večer
informoval pana hejtmana Mar na Netolického.
Chtěl bych poděkovat všem dobrovolným hasičům
z Krouny a Rychnova za okamžitou i následnou pomoc.
Moc si jejich práce vážím.
Fotoreportáž najdete na straně 14.

Prosluněné prázdniny
a mnoho krásných chvil prožitých
na dovolených
přejí
starosta obce Petr Schmied
a
redakce Krounského zpravodaje.

Poděkování za pomoc v době koronaviru
Krizová opatření zavedená z důvodu koronavirové
krize se postupně uvolňují. V této souvislos bych chtěl
poděkovat všem dobrovolníkům, kteří zásobili obec ručně
našitými rouškami a nabízeli pomoc starším a nemocným
spoluobčanům. Velmi mě potěšilo, že se zapojili občané
ze všech našich obcí i chalupáři.
Také velmi děkuji dobrovolným hasičům z Krouny,
kteří prováděli pravidelnou dezinfekci ve všech našich
místních částech, a městu Proseč, které darovalo našim
hasičům ochranné š ty.
Dále patří dík dobrovolným hasičům z Rychnova,
kteří se podíleli na žádost Pardubického kraje na dis‐
tribuci ochranných pomůcek, i samotnému Pardubickému kraji a ORP Hlinsko za materiální pomoc.

Stručně
→
→
→
→
→
→

V pátek 19. 6. proběhla kolaudace víceúčelového hřiště, které už tak v nejbližší době bude moci sloužit naší
škole, spolkům i veřejnos .
Obec Krouna získala dotaci na zateplení školy, výměnu oken a novou fasádu. Jediné, co nás trápí, je výběrové
řízení na zhotovitele, které se značně zkomplikovalo. Doufejme, že neohrozí realizaci našeho záměru.
Poté, co jsme zahájili sledování některých svozových míst, došlo ke zlepšení situace v oblas hromadění
odpadu v okolí jednotlivých kontejnerů.
Úspěšně pokračuje výstavba komunitního centra v dolní čás budovy obecního úřadu. Doufejme, že už brzy
bude sloužit všem našim občanům.
Pravděpodobně na příš rok se posouvá oprava mostu na silnici I/34 vedle obecního úřadu.
Na léto chystáme ve všech našich obcích opravy místních komunikací, které jsou po zimě plné děr.
Mgr. Petr Schmied, starosta obce

Poplatková povinnost
Žádáme občany, kteří dosud nesplnili svoji poplatkovou povinnost pro rok 2020, tj. neuhradili místní poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, popř.
poplatek ze psů, aby tak učinili nejpozději do 30. 9. 2020. Děkujeme.
Věra Sodomková

Zážitek od kontejneru
Rozhodla jsem se podpořit pana starostu ve snaze vysvětlit občanům, co je to tříděný odpad.
Máme kontejnery: zelené na sklo, žluté na plast, modré na papír. Mohlo by se zdát jasné a logické, co do kterého
patří. Ale není tomu tak.
Naše zahrada sousedí s prostorem za Jednotou, kde se kontejnery nacházejí. Že nejsou občané schopni vyndat
obsah svého vytříděného pytle a plast přemís t do žlutých kontejnerů s otvory, jsem si už zvykla. Po větrné noci
sbírám odpad i v naší zahradě a okolí. Tak jsem jednou zvědavě otevřela ﬁalový pytel s růžovou mašličkou a ejhle.
Byla tam jedna plastová nádoba od aviváže a spousta sáčků. Správně! Jen kdyby se ta nádoba vzala do ruky, dala
do kontejneru s otvorem, zbytek obsahu i s celým sáčkem se tam pohodlně nacpe. Je zajímavé, že hospodyňkou
pečlivě vytříděný odpad poletuje po obci. Inu, to už není doma, to nevidíme.
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Dnes mne ale překvapil nový zážitek. Nefouká, krásný den. Opět pytel
na zemi – modrý. Právě ho cupuje pes Míša Drahušek a hledá v něm asi
oběd. A má co najít. Není tam plast, kromě pár pytlíků. Jsou tam konzervy
od kočičího žrádla, zbytky jakési slaniny, či co, krabičky od cigaret a moooc
„vajglů“. Že by toto byl plast? Vždyť se ten ubohý pes otráví! Tak jsem to
posbírala, hodila do své popelnice a Míšu pozvala na misku granulí.
Proboha lidi!! To by prase neudělalo.
Tak jsem si ulevila. Snad se někdo chytne za nos. Nebo si škodolibě
řekne: „Ať si doktorka uklízí“.
MUDr. Milena Mejzlíková

Pošta Krouna ‐ změna telefonního čísla
Nové telefonní číslo je nyní 954 253 943.

Ivana Teplá, obec Krouna

Potravinová pomoc pomáhá samoživitelům, rodinám i seniorům
Na Hlinecku je dostupná potravinová pomoc lidem, kteří se nacházejí v živé ﬁnanční situaci. Jen během
poslední poloviny roku 2019 pomohla dodávkou základních potravin a drogerie 165 osobám z toho 90 dětem.
„Počet podpořených osob je i pro nás překvapivý“, sděluje vedoucí hlineckého sociálního odboru Mar n V pil.
Dotazníkové šetření mezi občany a sociálními pracovníky v minulých letech ukázalo, že
jsou mezi námi lidé, kteří se sami nebo spolu se svými rodinami ocitají přechodně nebo
trvale ve stavu chudoby. Jejich ﬁnanční situace jim nedovoluje zabezpečit stravování a
základní hygienické potřeby bez toho aniž by m ohrozili další stránky svého živoby (platby
za bydlení, studium dě a další nezbytné výdaje). Chudobou nejsou zasaženi jen lidé bez do‐
mova, ale i mnoho osamělých seniorů, lidí se zdravotními handicapy, rodičů samoživitelů či
rodin s dětmi.

Jak vypadá potravinová pomoc
Právě pro osoby s nízkými příjmy nebo zcela bez příjmů vznikla v polovině minulého roku nabídka potravinové
pomoci v Hlinsku. Sociální odbor městského úřadu začal odebírat materiální pomoc z Potravinové banky Pardubice a
tu poskytovat potřebným. Jedná se o přebytky zemědělské a potravinářské produkce, neprodejné, ale poživatelné
potraviny, ale také příspěvky shromážděné při veřejných sbírkách v supermarketech či školách.
Každý měsíc sociální pracovnice převezmou z této banky čerstvé i trvanlivé potraviny a nezbytné drogis cké
zboží jako jsou pleny, prášek na praní, mýdlo či šampón. Pečivo, ovoce, zelenina a masné či mléčné výrobky jsou
žadatelům rozdány kvůli trvanlivos ještě týž den. Část trvanlivých potravin jakou jsou těstoviny, konzervy, rýže,
mouka, olej nebo dětská výživa sociální odbor ponechá v zásobě a poskytuje potřebným pro okamžitou pomoc.
Tímto způsobem jen pracovnice sociálního odboru od července do konce minulého roku rozdali 108 třinác kilových
„balíčků“ potravin a hygienického materiálu. Ve většině případů se přitom jednalo o opakovanou pomoc
jednotlivcům či rodinám.

Věcnou pomocí to nekončí
Bohatší zkušenost s potravinovou pomocí mají v Komunitním centru v obci Raná. Tu od roku 2018 poskytuje
Římskokatolická farnost jednotlivcům i rodinám z obcí patřících k farnos (Mráko n, Vojtěchov, Pokřikov, Kladno,
Hole n, Raná) a z blízkého okolí. I když je někdy potřebným dána pomoc jednorázově, nejvíce odběratelů je
dlouhodobých. S jejich situací je poskytovatel potravinové pomoci podrobně obeznámen a je zde zaručena účelnost
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pomoci. „Naše klienty známe osobně včetně rodinných poměrů, takže jinak vypadá náplň krabice pro rodinu
s malými dětmi a jinak pro seniory či rodinu s adolescenty. Zohledněna je i velikost rodiny“, říká místní farář Ondřej
Matula. Přesné sta s ky si nevede, ale roční množství materiálu vydaného potřebným odhaduje na 2 – 2,5 tuny.
Vedle Římskokatolické farnos v Rané a sociálního odboru městského úřadu Hlinsko je schopna zajis t
potravinovou pomoc i sociálně ak vizační služba pro rodiny s dětmi Oblastní charity Nové Hrady u Skutče. Ta pomáhá
potřebným rodinám i na Hlinecku. Potraviny a hygienický materiál ale poskytuje doplňkově jen těm rodinám, které se
službou spolupracují na zlepšení své celkové sociální situace. Jak název této služby napovídá, usiluje o to, aby se
rodiny ak vně snažily řešit svoji situaci a neustrnuly na pouhém příjmu jakékoli (i potravinové) pomoci. Preven vní
přístup pomoci vys huje pracovnice této sociální služby paní Veronika Hladká, když říká: „pro naši službu je důležité
předcházet situacím, kdy se rodina ocitne bez ﬁnančních prostředků a s m spojenou nouzí potravin a hygieny“.
Neomezit se na pouhý výdej potravin a dalšího materiálu, ale pomoci potřebným vyjít z kruhu chudoby a mnohdy i
odevzdanos vlastnímu osudu zdůrazňuje i Mar n V pil ze sociálního odboru. „Zájem o tuto formu podpory je
značný, avšak snažíme se s potřebnými osobami řešit jejich životní situaci komplexně. Řešíme s nimi jejich příjmovou,
dluhovou a bytovou situaci, zajištění péče o dě a případné další potřebné podpory. Snažíme se o to, aby
poskytnu m potravin nebo hygienických potřeb spolupráce s klientem nekončila.“

Jak potravinovou pomoc získat
Pokud Vy nebo někdo z Vašeho okolí potřebujete potravinovou pomoc získat a zároveň jste otevřeni k širší
pomoci spojené s řešením chudoby (hospodaření s penězi, starost o bydlení, podpora při pracovním uplatnění, pocit
osamocení, pomoc s výchovou apod.) zavolejte na následující kontakty a domluvte si osobní setkání.
Městský úřad Hlinsko, sociální odbor: Bc. Lucie Vařejčková, DiS., tel.: 739320159
Komunitní centrum Raná: Mgr. et Mgr. Ondřej Matula, tel: 732 536 873
Sociálně‐ak vizační služba pro rodiny s dětmi, Oblastní charita Nové Hrady u Skutče: Mgr. Dagmar Štanclová, tel.:
731 598 805

Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících ak vit
S ohledem na zajištění dalších základních životních potřeb spojených s chudobou, schválila většina z 22 obcí
správního obvodu obce s rozšířenou působnos Hlinsko komunitní plán sociálních služeb, který by měl
v následujících letech započít řešení dalších souvisejících témat jako je podpora při vypořádávání se s dluhy,
dostupnost krizové psychologické pomoci, šatního a hygienického servisu a dostupného bydlení pro nej‐
ohroženější skupiny osob.
Chybí Vám nebo Vašim blízkým v Hlinsku či okolí nějaká sociální pomoc? Napište / zavolejte nám, o jakou
pomoc se jedná. Přispějete m k rozvoji sociální pomoci ve Vaší obci. Pokud tu služba, na kterou upozorňujete,
působí, informujeme Vás o ní.

Kontakt na sociální pracovnice MÚ Hlinsko:
Dana Myšková, DiS., mail: myskova@hlinsko.cz, tel.: 737204659
Bc. Lucie Vařejčková, DiS., mail: varejckova@hlinsko.cz, tel.: 739320159
Ing. Ivana Víšková, mail: viskova@hlinsko.cz, tel.: 733612947

Autor článku:
Mgr. Jaroslav Marek, koordinátor komunitního plánování, MÚ Hlinsko, mail: rozvojsluzeb@hlinsko.cz
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Mateřská škola
Představujeme Vám prvňáčky pro školní rok 2020/2021.

Mgr. Irena Kavková

Z činnos Mateřského centra Krouna
Po téměř tříměsíční odmlce se v červnu opět otevřelo mateřské centrum. A protože první červnový den patřil
našim dětem, rozhodli jsme se pro ně v úterý 2. června uspořádat dětský den. Akce se konala na fotbalovém hřiš TJ
Sokol Krouna, které mto děkujeme za poskytnu příjemného a hravého zázemí. Pro dě jsme si připravili
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dopoledne plné soutěží a zábavy a nechyběla ani malá odměna. Na památku
si dě mohly vyrobit čelenky v podobě žabičky. Počasí nám úplně nepřálo, ale
i přes to jsme se sešli v hojném počtu, z čehož máme obrovskou radost.
Samozřejmos bylo dodržení hygienických opatření a všem zúčastněným byla
po celou dobu akce k dispozici dezinfekce.
Centrum se tak “vrací” ke svým pravidelným úterním programům.

V půlce června nás čeká procházka do přírody za pokladem a dvě výtvarná úterý, kde si vyrobíme motýla a rybičku.
V pondělí 15. června si příznivci keramiky oglazurují své výrobky, které si vyrobili na první tvořivé dílně. Poslední úte‐
rý v červnu se rozloučíme s dětmi, které budou nastupovat v září do školky.
Před uzavřením centra jsme z plánovaného březnového programu s hli pouze první výtvarnou dílnu z keramiky,
kde si maminky s dětmi užily společné tvořivé odpoledne, a v úterní herně si dě vyrobily krásnou stonožku a tulipán.
Vzhledem k výjimečnému stavu jsme museli zrušit dětský bazárek jaro/léto, který se měl konat v sobotu 28. března.

Blížící se letní prázdniny centrum na dva měsíce opět uzavřou, ale my neleníme a (tak jako každý rok) plánujeme
uspořádat dva výlety – jeden v červenci a druhý v srpnu. Bližší informace budou v průběhu června zveřejněny
na našem facebooku a internetových stránkách centra.
Závěrem bychom chtěli popřát krásné prázdniny a mnoho pevného zdraví v této mimořádné době.
Denisa Šlemrová

Fotbalová kopačka
Sokol na jaře 2020
Činnost TJ byla z velké čás poznamenaná Covid opatřeními, ale stejné po že řešili asi všichni. Sportovní ak vita
byla utlumena nejvíce, byla zrušena celá jarní sezóna a nesmělo se vůbec trénovat.
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Kategorie dospělých
V první řadě máme velkou radost, že se podařilo posílit jak realizační tým, tak i hráčský kádr. Trenérského
kormidla se chy l staronový trenér Michal Potužák a pomáhat mu budou Mar n Kučera a Pavel Svatoň. Do týmu se
vrá l Dominik Drahoš a Dominik Bělský, velkým příslibem je návrat Jirky Gregora, který se ještě léčí z operace kolene.
Velkou posilou jsou také kluci z Proseče.
Mužstvo začalo trénovat v květnu a za m odehrálo dva přátelské zápasy. Pro Miře cím výhra 2 : 1 a pro
Rváčovu prohra 2 : 4.

Kategorie přípravek
Obě přípravkové kategorie trénují od května dvakrát týdně. Předpřípravka odehrála 11. 6. 2020 svůj první
fotbalový zápas pro týmu z Borové. Kluci a holky se sešli v plném počtu (16 hráčů) a své první utkání si parádně užili.

Fotbalové nábory
V pátek 12. 6. proběhly na fotbalovém hřiš nábory nejmenších kategorií. Jsme rádi, že se kluci a holky dostavili
v hojném počtu. Všichni byli šikovní a doufáme, že si svůj první trénink užili stejně jako my trenéři. V případě, že by se
chtěl zapojit někdo další, můžete nás kontaktovat na tel. čísle 737 235 095 (Miloš Vaňák). Do našeho týmu hledáme i
kolegy trenéry pro ty nejmenší kategorie.
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Práce na hřiš a v sokolovně
Zákaz sportování se využil ke zvelebování sportovního areálu. Zvláště pak k vybudování chodníku, který propojuje
nové “sídliště“ s asfaltovou plochou (parkovištěm). Práce probíhaly rychle a chodník včetně osvětlení byl brzo hotov.
Chtěli bychom poděkovat obci Krouna za světla, Romanu Šestákovi a Ivě Svatoňové za darování dlažby, Petru Švandovi
a Adamu Pekařovi za realizaci, Mar nu Žejdlíkovi za elektrikářské práce a všem lidem, kteří se stavbou pomohli. Velice
si vážíme toho, že se podařilo vybudovat takto krásný chodník!

V průběhu května proběhlo na hřiš několik brigád zaměřených na přípravu hřiště pro jarní a letní provoz.
Největší akcí bylo rozbourání betonu u toalet a příprava pro dokončení dlažby v celé zastřešené čás . Dále proběhly
práce jako úklid kabin, rovnání hřiště, sekání okolí hřiště, oprava ochranné sítě a další. Velké poděkování patří Pavlu
Svatoňovi za to, jak se stará o trávník na fotbalovém hřiš – krásný pažit!
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Na sokolovně se přihlásila o slovo střecha v nejnovější přístavbě – bohužel do budovy začalo zatékat. Po bližším
ohledání bylo zjištěno, že původní asfaltová kry na už to má za sebou a bylo rozhodnuto o kompletní opravě střechy.
Děkujeme Michalu Vařečkovi za realizace této akce a Pardubickému kraji za ﬁnanční podporu. Bohužel problema ka
střechy na sokolovně jako celku je komplexní problém, který si začíná vyžadovat své řešení…. Zároveň sokolovnu čeká
několik dalších menších proměn.

Akce na hřiš
V létě se na hřiš uskuteční dvě akce (alespoň v to doufáme).
25. 7. 2020 – Country zábava
15. 8. 2020 – Pivní slavnos
Bližší informace budou upřesněny. Všichni jste srdečně zváni a těšíme se na Vaši návštěvu!
Miloš Vaňák
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Hasičská stříkačka
Činnost hasičů v době mimořádného stavu
Ani v době Koronaviru hasiči nezaháleli, kromě plnění úkolů na úseku požární ochrany přineslo hasičům
vyhlášení mimořádného stavu nové úkoly na úseku ochrany obyvatel. Hasiči z Rychnova vykonávali službu ve skladu
zdravotních potřeb a podíleli se na rozvozu zdravotnického materiálu.
Jednotka z Krouny zasahovala u požárů, dopravních nehod, úniku oleje do řeky Krounky, dále prováděla pravidelnou
dezinfekci veřejných prostor v Krouně i přilehlých obcích.

Požár Česká Rybná
V pondělí 9. března v 16.04 hodin byl nahlášen na operační středisko hasičů požár chaty v České Rybné.
Na místo vyrazily čtyři jednotky hasičů, profesionální z Hlinska a dobrovolné z obce Proseč, Krouna a Skuteč.
Po příjezdu hasičů byla celá střecha v plamenech, jednotka začala boj s plameny a průzkum, zda se v chatě nenachází
osoby. Práci hasičům zkomplikovala informace, že se v budově nachází dese litrová plynová lahev.
Na likvidaci požáru hasiči nasadili tři proudy C, celý zásah probíhal v dýchací technice. Hořelo celé podkroví a
schodiště, a tak jednotka musela rozebrat vnitřní prostory a likvidovat skrytá ohniska. Plynová lahev naštěs byla
v místnos mimo požár. Po ukončení zásahu profesionální hasiči předali místo jednotce dobrovolných hasičů
z Proseče na dohlídku do 7.00 hodin.

Dezinfekce venkovních prostor
V době vyhlášení mimořádného stavu prováděli hasiči dvakrát, později jednou týdně, dezinfekci veřejných
prostor. Hasiči dezinﬁkovali zastávky, dětská hřiště, prostory u obchodů, hřbitovů a kontejnerů. Tato činnost
neprobíhala jen v Krouně, ale také v Rychnově, Oldřiši, Čachnově a na Fran škách. Za toto nasazení patří všem
členům jednotky velké poděkování.

Požár lesa
Požár lesa po pálení u obce Jeníkov. Silný vítr rozfoukal ohniště po pálení a oheň se šířil po planině do lesa.
Hasební práce komplikoval silný vítr, hasiči si museli dávat velký pozor na poškozené stromy, aby na ně nespadly.

www.krouna.cz
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Požár likvidovalo pět jednotek včetně jednotky z Krouny.

Únik oleje
Téměř dva měsíce likvidovali hasiči únik oleje do Krounky. K úniku došlo ze staré jímky v dílně areálu rolnického
družstva. V první fázi byly vybudovány norné stěny na toku řeky a posléze další v hlavníku od družstva. Hasiči
pravidelně měnili sorbenty a odebírali kontaminovanou slámu a sorbent.

Nehoda Rychnov
Odpoledne 20. 5. vyjížděli hasiči k dopravní nehodě dvou osobních vozidel u obce Rychnov. V jednom z vozidel
cestovalo dítě, které bylo při příjezdu hasičů již mimo vozidlo. Druhá osoba byla uvězněna v druhém vozidle, tak ji
jednotky musely pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení vysvobodit ven. Obě zraněné osoby byly předány
do péče zdravotníkům a převezeny do nemocnice. Následkem dopravní nehody jedno z vozidel poškodilo i rodinný
dům.
Hasiči zajis li vozidla pro požáru a likvidovali únik provozních kapalin. Po celou dobu řídili kyvadlově dopravu
na komunikaci.

Po došetření nehody Policií ČR jednotky uklidily vozovku.
Na místě zasahovala profesionální jednotka ze stanice
Hlinsko a dobrovolní hasiči Krouna.

Přestavba auta
V letošním roce se jednotka vybavila vyprošťovacím
zařízením Holmatro a m se stala velkým pomocníkem
profesionálních hasičů při dopravních nehodách. Pro za‐
řazení jednotky bylo nutné provést přestavbu v roletách
naší cisterny. Celou přestavbu provedli členové výjezdové
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jednotky sami a m ušetřili nemalé peníze z rozpočtu obce. Teď už chybí jen dokončit potřebný výcvik s mto
zařízením.
Luděk Bělský

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů na III. čtvrtle 2020

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 .

Na výlet cyklobusem už od 30. května!
Už patnáctým rokem bude projíždět turis ckou oblas Českomoravské pomezí
několik cyklobusů, které vás přiblíží k atrak vním místům tohoto regionu. Ať už
dáváte přednost pěší turis ce, nebo raději vyrazíte na projížďku na kole, služeb

www.krouna.cz

12

Krounský zpravodaj

turis ckých autobusů uzpůsobených pro převoz kol můžete využít od 30. května do 28. září.
Vydejte se na výlet a nechte se cyklobusem přiblížit k oblíbeným místům Českomoravského pomezí i zajímavým
cílům v okolí. Celkem pět turis ckých autobusů vás zaveze nejen k atrak vitám historických měst Litomyšl, Moravská
Třebová, Polička, Svitavy a Vysoké Mýto, ale i na řadu
dalších míst. Patří k nim zámek v Nových Hradech,
Toulovcovy maštale, Muzeum dýmek v Proseči, rozhledna
Terezka, Hřebečské důlní stezky či rozhledna na Kozlov‐
ském kopci. Vydat se můžete také mimo region Česko‐
moravského pomezí a nechat se cyklobusem zavézt třeba
na Dolní Moravu, do Čenkovic, na Šerlich, do Žďárských
vrchů nebo k Sečské přehradě.
•

Růžová linka 680017 (30. května – 28. září)
Moravská Třebová – Svitavy – Polička – Proseč –
Nové Hrady – Litomyšl – Česká Třebová – Ús
nad Orlicí – Choceň – Vysoké Mýto
Linka propojující historická města Českomoravského pomezí zajíždí také do Toulovcových maštalí, k Hřebeč‐
ským důlním stezkám, zámku v Nových Hradech, několika rozhlednám i cyklostezkám na Orlickoústecku.

•

Modrá linka 680018 (30. května – 28. září)
Polička – Svitavy – Moravská Třebová – Š ty – Králíky – Dolní Morava
Tato linka zaveze do oblas Orlických hor a Králického Sněžníku pěší turisty i cyklisty z Poličska, Svitavska a
Moravskotřebovska. Cestující přiblíží také k Hřebečským důlním stezkám nebo mladějovské úzkokolejce.

•

Zelená linka 650555 (30. května – 28. září)
Pardubice – Chrudim – Seč – Hlinsko – Proseč – Litomyšl – Polička – Svratka – Seč – Pardubice
Linka umožní objevovat krásy Českomoravského pomezí také turistům z Pardubicka, Chrudimska či Hlinecka.
Zajíždí do oblas Toulovcových maštalí, Litomyšle či Nových Hradů a po poledni také do Žďárských vrchů (např.
Telecí, Lucký vrch, Svratka či Svratouch) a k Sečské přehradě.

•

Červená linka 680948 (30. května – 28. září)
Litomyšl – Ús nad Orlicí – Česká Třebová – Lanškroun – Čenkovice – Králíky – Dolní Morava
Tato linka vyjíždí z Litomyšle a míří až do oblas Orlických hor a Králického Sněžníku.

•

Oranžová linka 700949 (30. května – 28. září)
Litomyšl – Vysoké Mýto – Choceň – Žamberk – Deštné v Orlických horách, Šerlich
Linka míří z Litomyšle přes Vysoké Mýto do Orlických hor s konečnou zastávkou u Masarykovy chaty na Šer‐
lichu.

Cyklobusy budou v provozu každou sobotu a neděli i o státních svátcích. Na linkách bude pla t jednotný tarif
IREDO, který nabízí výrazné slevy dětem, seniorům a osobám ZTP. Pro cestu cyklobusem je možné využít také
zvýhodněné skupinové, síťové a časové jízdenky IREDO. Podrobné informace o provozu cyklobusů včetně aktuálních
jízdních řádů najdete na portálu www.ceskomoravskepomezi.cz.
Letáky s informacemi o cyklobusech budou v průběhu června k dispozici v informačních centrech, na turis ckých
atrak vitách a řadě dalších míst regionu.
Provoz cyklobusů je realizován díky spolupráci měst Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy, Vysoké Mýto,
des nační společnos Českomoravské pomezí a Pardubického kraje.
Tak tedy vzhůru na výlet! Přejeme vám šťastnou cestu plnou nezapomenutelných zážitků.
Jiří Zámečník,
des nační společnost Českomoravské pomezí
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Fotoreportáž z bleskové povodně – Rychnov 14. 6. 2020

Foto: Karolína Zelenková

Foto: Karolína Zelenková

Foto: Pavel Vít

Foto: Pavel Vít

Foto: Lenka Talácková

Foto: Lenka Talácková
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