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Informace starosty obce
Rekonstrukce mostu u obecního úřadu
Letošní léto a podzim v Krouně významně poz‐
namenala rekonstrukce mostu na silnici první třídy I/34
u obecního úřadu. Kolem této opravy vznikají různé
fámy, a proto jsem se rozhodl uvést několik informací.
O této stavbě nerozhodla v žádném případě obec,
neboť k tomu nemá pravomoc. Veškeré práce má
na staros ředitelství silnic a dálnic, v jehož režii
rekonstrukce probíhá. Most se opravuje, neboť při jeho
kontrole bylo zjištěno, že je ve velmi špatném stavu.
Obec souhlasila s objízdnou trasou po komunikaci
mezi Krounou a Oldřiší a to z důvodu, aby co nejméně
znepříjemnila život našim občanům a aby umožnila
projíždět autobusům a záchranářům po této zkratce.
Bohužel, jak všichni víte, jezdí po této cestě i mnoho
cizích řidičů, kteří k tomu nemají oprávnění. Mnoho
občanů tohoto státu to ž nerespektuje téměř nic.
Stavba by dle plánu měla skončit na začátku
listopadu. Na jaře by pak mělo dojít ke konečné úpravě
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vozovky. Občanům, kteří bydlí na objízdné trase, bych
chtěl moc poděkovat za trpělivost a policistům z Hlinska
za to, že se každý den snaží potrestat nepřizpůsobivé
řidiče.

Zahájení nového školního roku
Prvního září byl zahájen nový školní rok. V této
souvislos bych chtěl popřát všem žákům a učitelům,
aby se jim ve škole dařilo a hlavně aby jejich výuka
nebyla opět narušena covidem a nemuseli se během
podzimního a zimního období učit na dálku.

Krásný podzim
přejí
starosta obce Petr Schmied
a
redakce Krounského zpravodaje.

Obec Krouna zvítězila v soutěži Zlatý erb 2021 Pardubického kraje
Obec Krouna zvítězila v 23. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb 2021
o nejlepší webové stránky Pardubického kraje a postoupila do celostátního kola.
Výsledky celostátního kola budou vyhlášeny 20. 9. 2021 na konferenci ISSS v Hradci
Králové.
Ceny vítězům 23. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb 2021 o nejlepší
webové stránky a elektronické služby měst a obcí byly ve čtvrtek 16. 9. 2021
předány při slavnostním ceremoniálu na Krajském úřadě Pardubického kraje.
V této souvislos bych chtěl moc poděkovat Michalu Kuštovi, který se
o webové stránky obce vzorně stará, a také Liboru Boháčovi a Robinu Mlynářovi,
kteří se zasloužili o realizaci jejich nového vzhledu.

Stručně
→
→
→
→

Během prázdnin intenzivně probíhaly práce na budově mateřské školy. Došlo k výměně oken, zateplení a
v současné době se již rýsuje nová fasáda.
Ke konci se pomalu blíží také dostavba vodovodu v horní čás Krouny. Jakmile dojde ke kolaudaci stavby,
budou si moci občané zřídit přípojky a využívat tak nový zdroj pitné vody.
V dolní čás Krouny byla provedena rekonstrukce místní komunikace. Tamní občané se tak konečně dočkali
důstojného příjezdu ke svým nemovitostem.
Maminky s malými dětmi v Rychnově budou moci v brzké době využívat nové dětské hřiště, které vybudovala
ﬁrma Bonita. Děkuji Pardubickému kraji, který se ﬁnančně podílel na jeho výstavbě.
Mgr. Petr Schmied, starosta obce
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Rychnovský vodník – 3. ročník
V pátek 23. července 2021 se v Rychnově na místním hřiš konal opět dětský den. Sluníčko nám přálo, takže
vodnické úkoly, které jsme si pro dě nachystali, jsme mohli plně zrealizovat.
V letošním roce musely dě „proplout“ tunelem, aby zachránily kamaráda před vodníkem. Dále pak pochytat
pomocí kolíčku žížaly na chytání ryb, přeskákat přes kameny a nasbírat mušle podle zvolené barvy, vyluš t záhadný
hlavolam od vodníka, roztřídit věci či zvířata, která patří do vody, na vodníkovu tabuli a mnoho dalších ak vit.
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Na posledním stanoviš byl připraven dřevěný vodník (zápich), kterého si dě vybarvily podle své fantazie a kterého
si pak odnesly na památku domů. Za splněné úkoly na ně čekala sladká odměna.

Velkou odměnou byla i jízda na některém z koníků a pak už hurá na opékání špekáčků, při nichž jsme si zazpívali
za doprovodu kytary spoustu písniček, a nakonec nemohla chybět ani minidiskotéka. 

Děkujeme všem zúčastněným za podporu při realizaci této akce a těšíme se na další setkání.
Mgr. M. Kadrmasová a Bc. J. Netolická

Zahájení školního roku u prvňáčků
Středa 1. září 2021 se stala historickým dnem pro 17 nových prvňáčků a samozřejmě i pro jejich rodiče a
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prarodiče. V jejich první školní den je ve škole přivítali zástupci školy i obce Krouna. 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
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 1 700 Kč, tj. 100 Kč každému prvňáčkovi.
Během prázdnin byly také dokončeny zahradní úpravy před školou, na tzv. „kruháči“ u školy a ve školní zahradě
byly vysazeny i nové ovocné stromy.
Mgr. Josef Kyncl

Adaptační pobyt žáků 6. ročníku v Daňkovicích
Ve dnech 9. – 10. 9. 2021 se uskutečnil adaptační
pobyt žáků 6. ročníku v Daňkovicích. Během dvou dnů
žáci plnili různé úkoly, týmové hry, seznamovali se
s novými spolužáky a třídní učitelkou Janou Sádovskou.
Dě se snažily vzájemně spolupracovat a vytvořit dobrý
třídní kolek v pro další školní roky. Penzion Selský dvůr
nám již tradičně poskytl velmi dobré zázemí, a především
dobrou kuchyni. Dětem zde velmi chutnalo a už se těší
na další společný pobyt. Šesťákům přejeme, ať jim jejich
nadšení a zážitky z adaptačního pobytu vydrží, a my
všichni doufáme, že tento školní rok se vše vrá
do normálních kolejí a ve třídách a kolek vech se
budeme moci setkávat i nadále.
Mgr. Jana Sádovská

Mateřská škola na výletě v ZOO Jihlava

V pátek 18. 6. jsme před osmou hodinou vyrazili směr Jihlava. Dě se výletu na závěr školního roku nemohly
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dočkat. Proto ani velké teplo, ani značný počet návštěvníků nám náladu nepokazily. Výlet jsme si náležitě užili a co je
hlavní, všichni jsme se vrá li zpět domů v pořádku a spokojení.

Zahájení nového školního roku v mateřské škole
Ve středu 1. 9. 2021 nastoupilo do mateřské školy 40 z 52 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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Z činnos Mateřského centra Krouna
Červnové ak vity Mateřského centra jsme přesunuly do venkovních prostor. Počasí nám přálo, takže dětský den
s názvem „Vítej na farmě“ konaný 1. června na fotbalovém hřiš se za hojné účas velmi vydařil. Po společném
přivítání, rozcvičení za doprovodu říkanek, jsme si pro dě nachystali úkoly, jako je podojení kravičky, nakrmení
králíka, posbírání vajíček od slepiček a mnoho dalších činnos spojených s péčí o domácí zvířata.

Následující týden jsme si s maminkami a dětmi udělali procházku do Oldřiše do místního kravína. Na hřiš jsme
si opekli špekáčky, a kdo chtěl, mohl si nejen vyhrát na místních atrakcích, ale také něco vyrobit ze samotvrdnoucí
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modelíny, kterou jsme si s sebou donesli. V úterý 15. června jsme se sešli ve Svratouchu a prošli se pohádkovou
stezkou plnou zajímavých úkolů až na Karlštejn. Další týden jsme si vytvořili stezku směrem k rybníku na Vápenky, kde
dě musely během cesty posbírat do krabičky předměty podle předem daných obrázků. Samozřejmě jsme nemohli
vynechat návštěvu RD Krouna, kde jsme se stavili podívat nejen v kravíně na kravičky, ale kdo chtěl, mohl se svézt i
traktorem. Odměnou za posbírání všech předmětů byl malý plastový orel, kterého si dě musely najít v trávě.
Naše poslední červnové setkání patřilo dětem a maminkám, s nimiž se v září už nepotkáme – z důvodu nástupu
do mateřské školy a do zaměstnání. K loučení patří samozřejmě dárky a oslava včetně dortu a dalších sladkých i
slaných dobrot.

Mateřské centrum je sice přes prázdniny zavřené, ale pravidelně organizujeme “prázdninové výlety” v červenci a
srpnu. V úterý 13. července jsme vyjeli na výlet do Licibořic na Babiččin dvoreček a Dědečkovu obůrku, kde je
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spousta zvířat ve svém domácím prostředí, vyži pro dě v podobě atrakcí na dětském hřiš a dětské dílničky, kde
jsme si mohli vymalovat klíčenku se zvířátkem, navléknout korálky, ale hlavně ochutnat domácí nudlovou polévku.
Na druhý výlet jsme vyrazili v úterý 17. srpna do zábavního parku Šikland ve Zvole nad Pernštejnem. Westernové
městečko nás nadchlo svojí atmosférou, atrakcemi a doprovodným programem. Nejen dě , ale i dospělí se mohli
projet vláčkem a na koni, vyzkoušet si lukostřelbu, rýžování zlata či drahokamů. Děvčata se oblékla do dobových
kostýmů a někdo se nechal hýčkat v kosme ckém salonu a odnesl si krásný obrázek na obličeji. Pro menší dě čky tu
byly minizoo či skákací hrady. Na oba výlety s námi jely také maminky z Rodinného centra ve Skutči.
Po letních prázdninách nás čeká pravidelný úterní
dopolední program, který zahájíme výrobou stromu
s jablíčky, následující týden si dě čky vyrobí mráček se
svým jménem, který bude jistě krásným doplňkem
do pokojíčku či na dveře, a poslední úterý se vydáme
ještě na procházku na místní hájenku za daňky.
Jelikož se kvapem blíží podzim a chladné počasí,
připravujeme pro Vás každoroční podzimní bazárek, kde
si můžete doplnit šatník svých nejmenších o krásné a
prak cké kousky. Letošní bazárek se uskuteční v sobotu
2. října 2021 od 9 hod. v místní sokolovně.
Věříme, že následující měsíce již budeme plně
fungovat za zcela běžných podmínek a užijeme si
společně i podzimní ak vity, jako je drakiáda či světýlková procházka.
Za MC Michaela Kadrmasová a Denisa Šlemrová

Fotbalová kopačka
Fotbalová sezóna 2021 – 2022
Po prázdninách naplno vypukla nová fotbalová sezóna. V letošním ročníku má TJ Sokol Krouna následující
družstva:

Mužstvo dospělých (okresní přebor)

Mladší žáci (okresní přebor)

Krounské „áčko“ vstoupilo do nové sezóny výhrou
Po několika letech se podařilo založit mužstvo
ve Svídnici 1:7. Po čtvrtém kole jsou dospělí na desátém mladších žáků. Aby se podařilo založit tuto kategorii,
místě.
muselo se několik mladších kluků fotbalově „postaršit“.
Tak ať se daří! Družstvo vede Tomáš Bečička a Aleš Pekař.

Starší přípravka (okresní přebor)
Jsme rádi, že i v tomto roce se podařilo udržet
kategorii starších přípravek. Fotbalová sezóna začala
4. 9. 2021. Kluci a holky se představili na domácí půdě
v Krouně. Mužstvo trénuje Libor Pešek.

Mladší přípravka (okresní přebor)
Poslední tým, který bude hrát oﬁciální mistrovské
zápasy, je mladší přípravka. Stejně jako kolegové ze starší
přípravky se „mladšáci“ představili 4. 9. 2021 na turnaji v Krouně. Mužstvo trénuje Milan Novotný.
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Předpřípravka
Nejmladší kategorie, která v Krouně za m jen trénuje, je předpřípravka. V této kategorii je to spíše o rados
z pohybu a fungování v kolek vu. Na první fotbalové oťukávání již brzo také dojde. Mužstvo trénuje Miloš Vaňák.

Akce na hřiš
Country večer na hřiš

Pivní slavnos v Krouně

V letošním roce byly slavnos pojaty v netradiční
Country večer s kapelou MY DVA A HOSTÉ se
uskutečnil 19. 6. 2021. Věříme, že se akce líbila, a těšíme formě. Kapela Qua ro slaví výročí 20 let, a tak nám bylo
c s kapelou toto výročí oslavit v rámci fes valu
se zase za rok.
QUATTROFEST na Pivních slavnostech v Krouně.

Program odstartoval ve 14:00 hodin odpolednem pro celou rodinu s Mickey Mousem a Minnie. V 19:00 hodin
začala hrát kapela ATREY, cca ve 20:30 hodin zahrála kapela III. Cenová a ve 22:00 hodin program vygradoval
koncertem kapely QUATTRO. Program zakončila Retro show Míry Kaplana. Děkujeme kapele QUATTRO, návštěvníkům
akce a hlavně všem lidem, kteří nám pomohli uspořádat slavnos .
Miloš Vaňák

www.krouna.cz
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Hasičská stříkačka
SDH Krouna
Výborné výkony mladých hasičů
Letošní posunutá sezona začala na konci června a
veškeré závody se vměstnaly do dvou měsíců. I přes ve‐
škerou snahu se v tak nabitém období nedaly absolvovat
všechny závody a to se promítlo v celkových výsledcích
Českého poháru. Výborné výkony našich dorostenců
potvrdily, že patříme do špičky v ČR.
Krajské kolo dorostu Pardubice
‐
‐

střední dorostenci: 1. místo Tomáš Broulík,
2. místo Adam Bělský
střední dorostenky: 3. místo Agáta Chlupáčová

Jen velká škoda, že na mistrovství postupoval jen
vítěz kategorie, protože i Adam a Agáta by se na mist‐
rovství umís li do desátého místa.

Český pohár v běhu na sto metrů a výstupu na věž
Výborné výkony našich závodníků v jednotlivých závodech ovlivnil program poháru, který byl nacpán
do prázdnin, a tak se nedaly objet všechny závody, body potom chyběly. Nejlépe se umís l na devátém místě Tom
Broulík, dvanáctá Agáta Chlupáčová a třináctý Adam Bělský. Výborné výkony na hranici osobních rekordů předváděli
také Karolína Sochová, Lukáš Janko a David Filipi.

Adam Bělský, 5. místo výstup na věž Ostrava

www.krouna.cz
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Mistrovství ČR ve výstupu na věž
Barvy Krouny hájili na mistrovství ČR ve výstupu
na věž bratři Bělš . Oba předvedli výborné výsledky a
vezou dvě pátá místa. Adam Bělský kategorie střední
dorost a Dominik Bělský kategorie muži. Soutěže se
účastnili dobrovolní i profesionální hasiči. Velká gratulace.

Několik záběrů z výjezdů při červencové vichřici
Nejprve se krounš hasiči prořezávali přes hodinu, aby udrželi průjezdnou hlavní silnici na Hlinsko, potom
zasahovali u vozidla, na které spadl strom, a nakonec se přesunuli do Srní, kde zasahovali u utržených střech domů.

Luděk Bělský
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SDH Rychnov
16. ročník rychnovského hasičského fotbalového turnaje
Dne 5. 7. 2021 se na rychnovském fotbalovém hřiš uskutečnil již 16. ročník fotbalového turnaje v malé kopané.
Turnaje se účastnilo 8 mužstev a na veškeré zápasy
dohlížel spravedlivě rozhodčí.
O nejlepší výsledky bojovala tato mužstva: RYCHNOV,
KROUNA, PUSTÁ KAMENICE, OTRADOV, MIŘETÍN,
KLADNO, SVRATKA, SKUTEČ
Po celý den bylo připraveno pro hráče i návštěvníky
bohaté občerstvení. Nálada byla veselá a panovala
příjemná atmosféra. Počasí nám také přálo, pro podání
sportovních výkonů bylo ideální.
Pro první 3 mužstva byly nachystány poháry a
pro vítěze i putovní pohár. Novinkou bylo ocenění pro nejlepšího střelce (podle počtu vstřelených gólů) a
pro nejlepšího brankáře (podle inkasovaných gólů).
VÝSLEDKY:
OTRADOV – RYCHNOV
PUSTÁ KAMENICE – MIŘETÍN
SVRATKA – KLADNO
KROUNA – SKUTEČ
OTRADOV – SVRATKA
PUSTÁ KAMENICE – KROUNA
RYCHNOV – KLADNO
MIŘETÍN – SKUTEČ
OTRADOV – KLADNO
PUSTÁ KAMENICE – SKUTEČ
RYCHNOV – SVRATKA
MIŘETÍN – KROUNA

1:1
0:0
3:1
3:1
0:0
2:2
2:0
1:0
4:0
2:0
0:0
0:1

SEMIFINÁLE:
OTRADOV – PUSTÁ KAMENICE
RYCHNOV – KROUNA

1:2
1:0

O 3. MÍSTO:
KROUNA – OTRADOV

0:0 PK 4:5

FINÁLE:
RYCHNOV – PUSTÁ KAMENICE

0:0 PK 5:4

CELKOVÉ POŘADÍ:
1.
RYCHNOV
2.
PUSTÁ KAMENICE
3.
OTRADOV
4.
KROUNA
5.
SVRATKA
6.
MIŘETÍN
7.
SKUTEČ
8.
KLADNO

1. místo – Rychnov
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2. místo – Pustá Kamenice

3. místo – Otradov
Nejlepší brankář – David Kašpar (Rychnov)
Nejlepší střelec – Vladimír Jiruše (Rychnov)
Pro domácí mužstvo z Rychnova byl tento ročník velice úspěšný. Kluci
dokázali vybojovat 1. místo, cenu pro nejlepšího střelce i nejlepšího
brankáře.
Všem moc děkujeme za účast a jsme rádi, že se mohl celý fotbalový
turnaj po roce uskutečnit.
Doufáme, že se Vám u nás líbilo a budeme se těšit na příš ročník.
Za SDH Rychnov Hana Talácková

Úspěch rychnovských hasiček na MČR v požárním útoku
Díky vítězství v krajském kole jsme se probojovaly na Mistrovství České
republiky v požárním útoku do Hradce Králové, které se konalo v neděli 8. 8.
2021. Společně s námi měl Pardubický kraj 6 zástupců a z toho 3 týmy
reprezentovaly okres Chrudim.
Za Pardubický kraj soutěžily:
3 mužské týmy – SDH Seč, SDH Morašice a SDH Svatý Jiří
3 ženské týmy – SDH Rychnov, SDH Kamenec a SDH Letohrad‐Kunčice
Celkově se MČR zúčastnilo 30 týmů mužů a 30 týmů žen z celé ČR.
Mistrovství bylo velice vydařené. Ani jeden tým z Chrudimska neodjížděl z MČR v požárním útoku s prázdnou.
1. místo a tul MISTRŮ REPUBLIKY pro sebe získali muži z týmu SDH Seč, na 3. místě jim zdárně konkurovali muži
z SDH Morašice. V naší ženské kategorii byl tuhý a vyrovnaný boj, kde padl i národní rekord v podání žen z Chválenic.
Za zmínku stojí i ženy z SDH Kamenec, které skončily na parádním 4. místě. SHD Rychnov nakonec vybojoval širší
pódium, tedy krásné 5. místo, jen necelou vteřinu za medailí.
Pro rok 2021 má tedy SDH Rychnov ženy 5. nejrychlejší požární útok v ČR.

www.krouna.cz
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SDH Rychnov

SDH Seč a SDH Morašice

Pro okres Chrudim i Pardubický kraj je to obrovský úspěch a my sportovci věříme, že jsou na nás všichni pyšní.
Všem děkujeme za nesmírnou podporu, moc si toho vážíme. ♥
Za SDH Rychnov Hana Talácková
Foto: Milan Žejdlík

Výsledky:
V kategorii žen na MČR v požárním útoku zvítězila tato
družstva:
1. místo a tul mistrů ČR v PÚ: SDH Chválenice ‐ 22,84s (NR)
2. místo: SDH Michálkovice ‐ 24,39s
3. místo: SDH Kšely ‐ 24,72s
4. místo: SDH Kamenec ‐ 25,51s
5. místo: SDH Rychnov ‐ 25,75s

V kategorii mužů na MČR v požárním útoku
zvítězila tato družstva:
1. místo a tul mistrů ČR v PÚ: SDH Seč ‐ 25,45s
2. místo: SDH Těškovice ‐ 25,90s
3. místo: SDH Morašice ‐ 26,52s
4. místo: SDH Mistřín ‐ 26,59s
5. místo: SDH Klučov ‐ 26,66s

1. SDH Chválenice, 2. SDH Michálkovice, 3. SDH Kšely

4. místo – SDH Kamenec

5. místo – SDH Rychnov

Muži: 1. SDH Seč, 2. SDH Těškovice, 3. SDH Morašice

www.krouna.cz
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SDH Rychnov na MČR v běhu na 100 m s překážkami
Dne 5. 7. 2021 se na rychnovském fotbalovém hřiš uskutečnil již 16. ročník fotbalového turnaje v malé kopané.
Turnaje se účastnilo 8 mužstev a na veškeré zápasy dohlížel spravedlivě rozhodčí.

O nejlepší výsledky bojovala tato mužstva: RYCHNOV, KROUNA, PUSTÁ KAMENICE, OTRADOV, MIŘETÍN, KLADNO,
SVRATKA, SKUTEČ.
Po celý den bylo připraveno pro hráče i návštěvníky bohaté občerstvení. Nálada byla veselá a panovala příjemná
atmosféra. Počasí nám také přálo, pro podání sportovních výkonů bylo ideální.
Pro první 3 mužstva byly nachystány poháry a pro ví‐
těze i putovní pohár. Novinkou bylo ocenění pro nej‐
lepšího střelce (podle počtu vstřelených gólů) a
pro nejlepšího brankáře (podle inkasovaných gólů).
Na MČR v Ostravě byly nejlepší závodnice z celé
České republiky. Celkem soutěžilo 98 hasiček. Běželo se
na dva pokusy. Míša dokázala zaběhnout krásně
vyrovnané časy 18,27 s a 18,37 s. Ve výsledcích jí to vyšlo
na nádherné 24. místo. Můžeme tedy říct, že je
24. nejrychlejší hasička v běhu na 100 m s překážkami
pro rok 2021.
Za SDH Rychnov Hana Talácková
Foto: Milan Žejdlík

SDH Oldřiš

V letošním roce se nám podařilo uskutečnit pouze jednu z plánovaných akcí, a to bylo srpnové Pouťové grilování.
Počasí nám přálo, a tak nám mizely vynikající steaky pod rukama a džberovka tekla proudem. Doufáme, že nám
pro covidová opatření nezabrání uskutečnit i další plánované akce. Momentálně připravujeme naše mini dětské
družstvo na branný závod v Chacholicích.

www.krouna.cz
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Za SDH Oldřiš Andrea Boháčová

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů na IV. čtvrtle 2021

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 .

Inzerce
Policisté v Pardubickém kraji hledají nové kolegy. Nabízí náborový příspěvek 75.000 korun, 6 týdnů dovolené,
pracovní dobu 37,5 hodiny týdně a jiné výhody. Nabízejí možnost přijít si vyzkoušet přijímací fyzické testy
NA(ne)ČISTO. Přijďte se za námi podívat a zjis t, jakou máte kondičku! Kolegyně a kolegové vám rádi zodpoví vaše
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dotazy. Fyzické testy NA(ne)ČISTO budou probíhat v září a říjnu 2021 ve čtyřech městech Pardubického kraje a
mimo fyzických testů se můžete něco dozvědět o policejní práci.
Termíny a místa konání:
•
•
•
•

09. 09. 2021 SŠ automobilní Ús nad Orlicí od 8.30 hod. /Dukelská 313, 562 01 Ús nad Orlicí/
24. 09. 2021 SPŠ chemická Pardubice od 8.30 hod. /Poděbradská 94, 530 09 Pardubice/
21. 10. 2021 Gymnázium Suv. řádu maltézských ry řů Skuteč od 8.30 hod. /Vítězslava Nováka 584, 539 73
Skuteč/
25. 10. 2021 ISŠ Moravská Třebová od 8.30 hod. /Brněnská 1405, 571 01 Moravská Třebová/

Na místě budeme určitě do 13 hodin. Zaregistrovat se můžete na e‐mailu krpe.nabor@pcr.cz, předmět e‐mailu ‐
WORKSHOP, dále je potřeba uvést jméno a příjmení, telefonní číslo a termín, na který se hlásíte.
Co s sebou?

Co vás na workshopu čeká?
‐
‐

‐

‐
‐

‐
‐

jedna část přijímacího řízení k Policii ČR –
FYZOTESTY (více informací na webu policie.cz)
úspěšný účastník získá osvědčení, které je platné
1 rok a bude uznáno při přijímacím řízení do slu‐
žebního poměru policisty
dozvíte se něco o policejní službě přímo od po‐
licistů pořádkové, dopravní a cizinecké policie,
kteří zodpoví veškeré vaše dotazy
prohlédnete si policejní techniku
dozvíte se informace o přijímacím řízení a psy‐
chotestech
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občanský průkaz
sportovní oblečení (v případě nepříznivého po‐
časí boty do tělocvičny)
jídlo a pi
mjr. Ing. Markéta Janovská
sková mluvčí krajského ředitelství
vedoucí OTP
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