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List občanů Krouny, Čachnova, Fran šek, Oldřiše, Rudy a Rychnova

Informace starosty obce
Otevření mul funkčního hřiště
V neděli 5. července 2020 bylo slavnostně otevřeno
nové mul funkční hřiště v Krouně. Jsem velmi rád, že se
konečně podařilo realizovat už dlouhodobé přání mnoha
mladých lidí i dospělých z Krouny a okolních obcí, aby
u nás vzniklo sportoviště, které by mohla využívat škola,
naše spolky i široká veřejnost. Zároveň byl zprovozněn
na webových stránkách obce rezervační systém, kde je
možno si hřiště zamluvit. Správci hřiště se stali pan Petr
Švanda (tel. 777 090 006) a Mar n Zástěra (tel. 607 838
318).
Hřiště bylo využíváno během prázdnin a doufejme,
že se množství lidí, kteří ho navštěvují, bude zvyšovat.
Věřím také, že jeho vybudování pomůže škole v hledání
náplně v hodinách tělesné výchovy, školní družiny či
možnos využi ve sportovně zaměřených kroužcích.
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Komunitní centrum
V polovině září bylo zkolaudováno Komunitní
centrum v Krouně. Připravujeme den otevřených dveří,
aby se občané našich obcí mohli přesvědčit, jaké krásné
místo pro konání různých přednášek, schůzí spolků či
jiných organizací a skupin obyvatel vzniklo. Plánujeme
také, že do komunitního centra přesuneme jednání
zastupitelstva obce a konání voleb. Krajské volby se ještě
uskuteční v zasedací místnos , protože v termínu, kdy
jsme museli nahlásit volební místnost, jsme nevěděli,
zda bude vše připravené, aby se v nových prostorách
mohly volby konat.
Pokračování na další straně.

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

Plánovaný den otevřených dveří nám z žila současná epidemiologická situace, ve které není vhodné, aby se
ve vnitřních prostorách shromažďovalo více lidí.
V nejbližší době dovybavíme komunitní centrum nádobím a dalšími potřebami, aby mohlo fungovat v plném
rozsahu.

Rekonstrukce budovy základní školy
V srpnu započala dlouho očekávaná rekonstrukce budovy základní školy. V rámci těchto prací bude realizováno
její zateplení, výměna oken a nová fasáda. Do tříd také přibydou rekuperace, tj. zařízení, která mají za úkol udržovat
ve třídách stále čerstvý nevydýchaný vzduch.
Rekonstrukce by měla probíhat do konce roku. Tímto se zároveň omlouvám učitelům, žákům i rodičům za různá
omezení a „bojové podmínky“, které znepříjemňují výuku. Bohužel o tom, že dostaneme dotaci, jsme se dozvěděli
v červnu. Přesto jsme již po podání žádos o ni vypsali na začátku března výběrové řízení. Systém výběrových řízení je
ovšem natolik složitý, že umožňuje ﬁrmám jeho neustálé prodlužování, takže k výsledku jsme dospěli až v srpnu.

Stručně
→

→

→

→
→

Netradičně 6. září proběhlo vítání nových občánků. Za účas rodičů, prarodičů, sourozenců a dalších
příbuzných jsme uvítali 17 malých spoluobčanů. Poděkování patří i Jitce Urbanové ml. a Tereze V pilové
za přípravu kulturního programu.
V současné době dochází opět k velkému nárůstu počtu případů lidí nakažených nemocí Covid‐19. Apeluji
proto na všechny spoluobčany, aby dodržovali pravidla, která nastaví hygiena. Zvláště často si prosím myjte a
dezinﬁkujte ruce, zvyšujte svou imunitu a noste roušky tam, kde je to nařízeno.
V Rychnově byla během července a srpna odstraněna většina těch nejzávažnějších škod po povodních. Došlo
k vyčištění potoka, opravám a v některých případech i celkové rekonstrukci komunikací, opravě mostku a
parkoviště před hasičskou zbrojnicí. Chtěl bych na tomto místě také poděkovat Pardubickému kraji, který
daroval obci na opravy 100 000 Kč.
Následkem odstraňování škod po povodni v Rychnově se posunuly některé další plánované práce. V současné
době probíhají opravy místních komunikací v ostatních obcích, Krouně, Oldřiši, Čachnově a Fran škách.
Na příš rok připravujeme rekonstrukci dalších místních komunikací. O které z nich půjde, ještě upřesňujeme.
Mgr. Petr Schmied, starosta obce

Omluva za neúmyslně zveřejněnou mylnou informaci
Vedení Rolnického družstva v Krouně nás požádalo, abychom zveřejnili následující úpravu v článku, který vyšel
v posledním čísle Krounského zpravodaje v čás Hasičská stříkačka. Text upravujeme následovně:
Únik oleje
Téměř dva měsíce likvidovali hasiči únik oleje do Krounky. K úniku došlo ze staré jímky v dílně areálu Autoservisu
N&N Krouna. V první fázi byly vybudovány norné stěny na toku řeky a posléze další v hlavníku pod vlakovým
nádražím. Hasiči pravidelně měnili sorbenty a odebírali kontaminovanou slámu a sorbent.
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Omlouváme se mto Rolnickému družstvu Krouna za mylnou informaci, kterou si mohl čtenář nesprávně vyložit
a vnímat jako viníka rolnické družstvo. Nebylo úmyslem autora ani obce Krouna, jakožto vydavatele Krounského
zpravodaje, poškodit dobré jméno podniku.
Mgr. Petr Schmied, starosta
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Linka důvěry Pardubického kraje Ús nad Orlicí
„Linka důvěry, dobrý den, …“ jsou první slova, která klient uslyší po zavolání na naše pracoviště. Posláním Linky
důvěry je poskytovat lidem okamžitou telefonickou pomoc v jakékoli ob žné životní situaci, pomoc s jakoukoli
staros , se kterou si volající neví rady, cí se ohrožen, nebo své trápení, ale i radost potřebuje jenom někomu svěřit a
s někým ho sdílet. Linka důvěry je tu pro každého člověka, který potřebuje pochopení, podporu a pomoc s řešením
své situace.
Cílovou skupinu tvoří osoby bez omezení věku a pohlaví. Šíře probírané problema ky není ohraničena.
Na linku důvěry volají lidé, kteří jsou např. v psychické nepohodě, přemýšlejí o smyslu života, ží je mezilidské
vztahy, cí se osamělí; jsou oběťmi nebo svědky domácího či jiného násilí či zneužívání, mají problémy v oblas
sociálně právní (např. ﬁnanční problémy…), mají obavy z nemoci a další.
Výhodami telefonické krizové intervence je její snadná dostupnost, anonymita (volající se nemusí představovat a
může hned začít hovořit o tom, proč volá). Službu poskytujeme za cenu běžného telefonního hovoru. V určitých
případech můžeme předat kontakty na další pomáhající profese či další odborníky.
Zájemci o využi naší služby nás mohou kontaktovat neomezeně na pevné lince 465 52 42 52, ale také
prostřednictvím Skype linky každý den od 9:00 – 21:00 hod. a naleznou nás pod uživatelským jménem
linka.duvery.uo. Další možnos je kontakt písemný, a to na e‐mail napis@linkaduveryuo.cz. Odpověď garantujeme
do 4 pracovních dní. Konzultace po e‐mailu však nenahrazují akutní krizovou intervenci – v případě akutní potřeby se
klient může obrá t přímo na linku důvěry. Více informací o naší činnos je na internetových stránkách
www.linkaduveryuo.cz.
Jarmila Hrušková
vedoucí Linky důvěry
ředitelka KONTAKT Ús nad Orlicí o. p. s.

Upozornění pro vlastníky lesů
Městský úřad Hlinsko, Odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, v souvislos s pokračující
kůrovcovou kalamitou upozorňuje všechny vlastníky lesů (stát, obce, ostatní právnické a fyzické osoby) na jejich
povinnost provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení škodlivých činitelů na les, zejména
preven vně bránit vývoji a přemnožení škodlivých organismů, tedy i jednotlivých druhů podkorního hmyzu
poškozujícího les, tj. kůrovců (lýkožrout smrkový, lýkožrout severský, lýkožrout lesklý, lýkožrout vrcholkový atd.)
vyskytujících se především na smrku ztepilém.
Celé znění upozornění naleznete na webových stránkách obce a na úřední desce na budově OÚ v Krouně.

Rychnovský vodník – 2. ročník
V pátek 31. července 2020 se na hřiš v Rychnově konal již druhý ročník prázdninového posezení s úkoly pro dě
od rychnovského vodníka. I v letošním roce bylo pro dě nachystáno spoustu úkolů a soutěží.
Při příchodu dě dostaly hrnečky, do kterých za splnění jednotlivých úkolů schovávaly vodnické „penízky“. Když
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se jim podařilo vydělat dostatek peněz, zašly si do připraveného obchůdku nakoupit odměny. Kdo měl vše hotové,
mohl si na hrneček namalovat vlastní obrázek či nápis a pak si svůj výtvor odnést domů jako vzpomínku na tento
vodnický den. Ani letos nechyběla projížďka na koni, která se samozřejmě dětem velmi líbila.
Na závěr byl uspořádán táborák, kde si dě opekly špekáčky a společně jsme si při kytaře zazpívali několik písniček.
Kdo ještě nebyl unavený, mohl si zatancovat na minidiskotéce.
Touto cestou chceme poděkovat všem sponzorům, hasičkám z Rychnova, panu Borovcovi za fotky a ceny, Farmě
pod kopcem. A také děkujeme všem, co se přišli podívat a zasoutěžit si. 

Mgr. Michaela Kadrmasová a Bc. Jana Netolická

Informace o provozu školy v souvislos s covid‐19 – informace podle stavu k 26. 8. 2020
Provoz školy bude v plném rozsahu, tj. řádná výuka bez omezení počtu žáků ve skupinách, řádný provoz školní
družiny i školní jídelny. Pokud nedojde ke zhoršení situace, bude postupně zahájena i činnost obvyklých kroužků a
výuka náboženství.
Žáci nemusí mít žádná prohlášení o bezinfekčnos .
Prvních 14 dnů provozu školy budou provozní pracovníci provádět dezinfekci rukou všech příchozích osob (žáci i
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dospělí) před vstupem do budovy školy a před vstupem do školní jídelny, poté při příznivé epidemiologické situaci si
budou dě i dospělí před vstupem do školy nebo jídelny ruce dezinﬁkovat připravenou dezinfekcí sami. Ve škole bude
také probíhat zvýšená frekvence úklidu a pravidelná dezinfekce povrchů a prostor. Ve školní jídelně nebude
samoobslužný odběr příborů, nápojů, táců, salátů ani polévek.
Žádáme rodiče a další rodinné příslušníky žáků 2. až 9. ročníku, aby omezili vstup do budovy školy na nezbytné
minimum a na své dě při vyzvedávání ze školy nebo z družiny čekali před školou a vyzvednu dě řešili přes
videotelefon u vchodu. V případě rodičů prvňáčků počítáme s m, že budou zpočátku, nejpozději však do 30. 9.
2020, své dě doprovázet ráno do šatny a vyzvedávat si je přímo ve školní družině.
Žádám také rodiče, aby školu neprodleně informovali o podezření nebo přímo o výskytu onemocnění covid‐19
u žáka nebo v rodině. Pokud se u dítěte objeví respirační ob že a zvýšená teplota, neposílejte jej prosím do školy.
V případě důvodného podezření na onemocnění covid‐19 u žáka během pobytu ve škole bude žák umístěn
do izolační místnos a škola neprodleně vyzve rodiče, aby si jej vyzvedli.
Hlavním informačním kanálem v souvislos s covid‐19 pro informace ze školy ven budou pro obecné informace
webové stránky školy a pro informace související s výukou systém bakaláři – modul Komens. V této souvislos
vyzývám všechny rodiče, kteří ještě nemají přístupové údaje, aby si o ně požádali v ředitelně školy. Zákonní zástupci
prvňáčků je dostanou 1. 9. 2020.

Případná dálková výuka
‐
‐

‐
‐
‐

novela školského zákona nově obsahuje povinnost žáka účastnit se i distanční výuky
v případě méně než 50% absence ve třídě bude realizována prezenční výuka, poskytovat dálkovou výuku
není povinnost, při překročení 1/3 třídy bychom však chtěli poskytovat streamovanou (živé vysílání přes in‐
ternet) výuku v dané třídě
při více než 50% absenci je škola povinna realizovat prezenční i distanční výuku; distanční výuku budeme
realizovat formou streamování hodin v dané třídě
při uzavření celé třídy opět zahájíme streamovanou výuku
při uzavření celé školy opět zahájíme streamovanou výuku

Vyzýváme rodiče, aby doma pro hladký přechod na případnou distanční výuku včas řešili internetové připojení.
Škola disponuje 10 ks výpočetní techniky pro zapůjčení žákům, kteří ze závažných důvodů nebudou disponovat
vhodným vybavením. Závaznou podmínkou však bude se do týdne zapojit do on‐line výuky a řádně a pravidelně se jí
pak účastnit. Při nedodržení této podmínky bude muset žák zapůjčené vybavení vrá t. Je potřeba proto opravdu včas
řešit internetové připojení domácnos .

Rekonstrukce budovy školy
Vážení rodiče,
v souvislos s probíhajícím zateplováním školy bude průběžně docházet k různým změnám v organizaci výuky.
V následujících dnech bude ve vnitřních prostorách probíhat dopojování a krytování rekuperačních jednotek. S m
spojené přesuny dě do jiných učeben budeme řešit dle aktuální situace. Zvenku bude po dokončení lešení zahájena
montáž polystyrenu. Zahájení výměny oken předpokládáme ve druhé polovině září a bude pravděpodobně probíhat
následovně: nejprve celé horní patro školy, pak po půlkách prostřední patro a následně celé přízemí. Výměna oken
v učebnách a na chodbách v budově školy by měla trvat celkově 4‐5 týdnů. Po celou tuto dobu budou mít jednotlivé
třídy vždy na příslušnou etapu (asi vždy na týden) napevno přidělenou učebnu (tj. žáci nebudou přecházet
mezi učebnami, půlené hodiny budou muset být učeny spojeně). Ve druhé polovině října se potom postupně vymění
okna v přístavbě. Výměnu oken v jídelně a kuchyni předpokládáme od 28. 10. do 3. 11. 2020. Veškeré informace
o organizaci výuky budeme ihned, vždy jakmile se od stavební ﬁrmy dozvíme harmonogram prací na další dny,
předávat dětem.
Děkuji za pochopení.
Mgr. Josef Kyncl

Zahájení nového školního roku u prvňáčků
Úterý 1. září 2020 se stalo historickým dnem pro 19 nových prvňáčků a samozřejmě i pro jejich rodiče i
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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 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 1 900 Kč, tj. 100,‐ každému prvňáčkovi.

Zahájení nového školního roku v mateřské škole
Úterý prvního září se stalo důležitým životním krokem nejen pro školáky, ale také pro 17 dě , které nastoupily
poprvé do mateřské školy. Přestože se tento zásadní krok v životě dítěte neobešel bez slziček, prožili jsme všichni
první společný den ve školce nakonec radostně. Věříme, že každým dalším dnem bude méně místa pro stýskání
po domově, ale naopak čas prožitý ve školce bude pro dě radostný a zajímavý, naplněný spoustou nových zážitků
s vrstevníky. Děkujeme také starostovi obce Mgr. Petru Schmiedovi a paní Ivaně Teplé, kteří svou návštěvou a dárky
umocnili slavnostní atmosféru tohoto dne. Nezbývá než popřát všem dětem, které se vrá ly po prázdninách do školy
a školky, hezké dny doprovázené pouze spokojenými úsměvy.
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Dětem pro radost navš vilo v úterý 8. 9. 2020 mateřskou školu oblíbené divadélko JÓJO s další ze svých
pohádek. Představení se dětem moc líbilo, a tak se určitě v tomto roce nevidíme naposledy.

Mgr. Irena Kavková

Z činnos Mateřského centra Krouna
I když bylo přes léto Mateřské centrum uzavřené, uspořádali jsme, jako každoročně, dva výlety pro maminky
s dětmi. Na první výlet v červenci jsme vyjeli za zvířátky do nedaleké minizoo v Bítovanech, která nás nadchla nejen
svou přátelskou atmosférou a exo ckými zvířátky, ale také krásným hřištěm a zázemím pro dě . V srpnu jsme se
vydali do Pohádkové vesničky Podlesíčko, kde nás komentovanou prohlídkou celého areálu doprovázela Sněhurka
s čarodějnicí. Na oba výlety s námi jely také maminky z Rodinného centra ve Skutči.
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Září je již věnováno pravidelným úterním programům, a mto bychom rádi pozvali všechny maminky, aby se
k nám přišly podívat a zpestřily dopoledne nejen sobě, ale především svým dě čkám společným cvičením či
tvořivou dílnou a volnou hernou. Všichni jsou srdečně zváni. Poslední velkou zářijovou akcí je tradiční Dětský
bazárek podzimního, zimního oblečení a hraček, který se uskuteční poslední víkendovou sobotu 26. září od 9 hodin.
Na říjen pak plánujeme uspořádat drakiádu pro dě a v listopadu světýlkovou procházku, pokud nám to současná
situace dovolí.
Denisa Šlemrová

Fotbalová kopačka
Akce na hřiš
Country večer
Dne 25. 7. 2020 se na fotbalovém hřiš uskutečnil country večer s kapelou MY DVA a hosté. Mile nás překvapila
velká účast návštěvníků. Věříme, že se večer líbil, kapela hrála skvěle!

Pivní slavnos
Dne 15. 8. 2020 proběhly na fotbalovém hřiš pivní slavnos . Byly velké obavy z počasí, ale naštěs to tak nějak
vyšlo . Slavnos byly zahájeny zápasy přípravek pro Rváčovu, následoval Cirkusový dětský den, od 17:00 proběhl
mistrovský zápas Krouna – Hole n a od 20:00 hod. vypukla zábava s kapelou QUATTRO. Slavnos byly zakončeny
v neděli zápasem staré gardy pro týmu Perun Hluboká. Děkujeme účastníkům akce, doufáme, že se Vám slavnos
líbily.

www.krouna.cz
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Děkujeme také všem dobrovolníkům, kteří nám pomohli uspořádat tyto akce!

Práce na hřiš
Jsme rádi, že se nám podařilo úplně dokončit první etapu přestavby kabin. Posledním krokem bylo vybudování
bezbariérového přístupu na hřiště. Asfalt byl položen v průběhu srpna. Také všem děkujeme za pomoc!

Zahájení fotbalové sezóny
V srpnu byla zahájena nová fotbalová sezona 2020/2021. V nové sezóně Krounu reprezentují tyto týmy:

Muži – okresní přebor

Stará garda

Muži měli dobrý vstup do sezóny. Po dvou kolech
Stará garda hraje přátelské zápasy a trénuje jednou
bylo skóre 8:0 s plným ziskem bodů. Další zápasy už tak týdně. Ať se vede a přejeme hlavně zdraví.
úplně nevyšly. Po pátém kole je Krouna na 10. místě. Ať
Starší přípravka (ročníky 2010–2011)
se nadále vede!
Po delší době hraje v Krouně opět starší přípravka.
Trenérské duo Tomáš Bečička a Aleš Pekař má k dispozici
hodně mladý tým. Půlka kluků by mohla hrát ještě
za mladší přípravku. Držíme palce a ať se daří!

Mladší přípravka (ročníky 2012–2013)
Podobně jako u starší přípravky mají trenéři Libor
Pešek a Milan Novotný k dispozici také mladý tým.
Všichni hráči byli ještě minulý rok v předpřípravce. Své
první mistrovské zápasy začínají tedy hned naostro.
Po prvních kolech je ale vidět, že se s m perou statečně.
Ať se daří!

Předpřípravka (ročníky 2014–2015)
Skupinka chlapců a dívek, která ještě nehraje oﬁciální zápasy. Předpřípravka za m jen trénuje a bude hrát
přátelské zápasy. Trenéři jsou Tomáš Houdek a Miloš Vaňák.

www.krouna.cz
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Školička (ročník 2016 a 2015)
Nejmladší skupinka kluků a holek, u které vůbec nejde o fotbal. U těchto dě jde především o pohyb a o to, aby
se učily fungovat v kolek vu. Tréninky jsou jednou týdně. Trenéři jsou Miloš Vaňák a Milan Novotný.
Jinak stále přibíráme hráče do přípravkových kategorií. V případě zájmu se ozvěte přímo trenérům nebo na tel.
737 235 095 (Miloš Vaňák).
Miloš Vaňák

Hasičská stříkačka
SDH Krouna
Sezona mladých hasičů přece jen začala

Kluci přepsali historii

V sobotu 29. srpna proběhlo odložené první kolo
okresní ligy v požárním útoku mládeže. Na stadion v Bělé
se sjelo téměř třicet družstev. Krounu reprezentovalo
družstvo starších žáků, mladší se bohužel i přes veškerou
snahu vedoucích nesešli. Starší žáci však předvedli
výborné výkony a obsadili celkově tře místo, dvě
dese ny za první Prosečí a jedinou se nu za Skutčí.

V neděli 30. srpna proběhlo v Ostravě otevřené
mistrovství ČR, ve výstupu na cvičnou věž. Krounu
reprezentovali Adam Bělský a Tomáš Broulík v kategorii
mladší dorost. Kluci předvedli výborné výsledky a osobní
rekordy. Adam obsadil krásné páté místo a Tomáš skončil
hned za ním šestý. Klukům patří velká gratulace.

Luděk Bělský

Buďte jako oni a dejte se k nám!
Máte rádi dobrou partu a sport?
Zapojte se do týmů mladých hasičů v Krouně!
Mladší žáci
Starší žáci
Dorostenky
Dorostenci

6–11 let
11–15 let
13–18 let
13–18 let

Patříme mezi nejlepší týmy v kraji. Zapojte se a pomozte
postoupit dál.
Bydliště v Krouně není podmínkou. Nácviky jsou hned
po škole, dorost pátky a víkendy.

www.krouna.cz
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Krouna již vychovala dva členy širší reprezentace dorostu. Ostatní se na svou šanci připravují. Několik dalších členů
nasměrovalo členství v kroužku ke studiu a později i povolání.
Zájemci se mohou hlásit na tel. 732 937 847 (p. Bělský Luděk).

SDH Rychnov
15. ročník rychnovského hasičského fotbalového turnaje
Dne 4. 7. 2020 se na rychnovském hřiš konal již 15. ročník tradičního fotbalového turnaje. Na turnaj dorazilo
8 bojovných týmů, které se s vervou pus ly do zápasů. Po celý den panovala příjemná atmosféra, počasí přálo a
fanoušci si užívali krásnou podívanou. Nechybělo ani vynikající občerstvení.
Moc děkujeme všem hráčům, fanouškům i pořadatelům za vydařený turnaj. Věříme, že jste si ho všichni užili a
těšíte se na další ročník.
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VÝSLEDKY:
PUSTÁ KAMENICE – MIŘETÍN
SVRATKA – KROUNA
OTRADOV – TRHOVÁ KAMENICE
KLADNO – RYCHNOV
PUSTÁ KAMENICE – OTRADOV
SVRATKA – KLADNO
MIŘETÍN – TRHOVÁ KAMENICE
KROUNA – RYCHNOV
PUSTÁ KAMENICE – TRHOVÁ KAMENICE
SVRATKA – RYCHNOV
OTRADOV – MIŘETÍN
KLADNO – KROUNA

1:0
0:2
4:0
0:2
0:0
2:0
1:1
2:0
5:0
3:2
2:0
1:6

SEMIFINÁLE:
OTRADOV – SVRATKA
KROUNA – PUSTÁ KAMENICE

1:0
0:2

O 3. MÍSTO: SVRATKA ‐ KROUNA
FINÁLE: OTRADOV – PUSTÁ KAMENICE

1:0
0:2

Fotograﬁe: Pavel Borovec
Hana Talácková, SDH Rychnov

Vesnické hry Rychnov 2020

Dne 11. 7. 2020 se na rychnovském fotbalovém hřiš konaly Vesnické hry dospělých. Na týmy z Rychnova,
Krouny, Otradova, Pusté Kamenice, Svratouchu, Javorka a Březin čekala Cesta kolem světa v podobě 6 disciplín,
ve kterých týmy musely projevit svou rychlost, zručnost, paměť a hlavně soutěživost a smysl pro humor. Nejlépe se
dařilo družstvu z Javorka, a proto si zaslouženě odvezlo první místo a zároveň možnost pořádání Vesnických her příš
rok. Během celého dne bylo připraveno bohaté občerstvení pro všechny a po ukončení her k poslechu a tanci hrála
kapela BRANET.
Děkujeme všem zúčastněným, jak soutěžícím, tak i fanouškům, kteří přišli podpořit svůj tým a užili si s námi
kopec srandy.

Konečné pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

JAVOREK
KROUNA
SVRATOUCH
BŘEZINY
PUSTÁ KAMENICE
OTRADOV
RYCHNOV
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Fotograﬁe: Ondřej Bouška
Lenka Talácková, SDH Rychnov

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů na IV. čtvrtle 2020
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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 .
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