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Informace starosty obce

Vánoční a novoroční přání

Rok  2018  se  pomalu  chýlí  ke  svému  konci  a  my 

všichni přemýšlíme o tom, zda byl úspěšný a zda se nám 

podařilo to, co  jsme si předsevzali. Doufám, že úspěchů 

bylo mnohem více než toho, co se nám nepodařilo. 

Mnoho  nových  občánků  přišlo  na  svět,  ale  také 

mnoho  našich  blízkých,  známých  a  přátel  již  není  mezi 

námi.  Radujme  se  z  nových  životů  a  zároveň  vzpomeň‐

me  právě  teď,  když  starý  rok  končí,  na  ty,  kteří  nás 

během roku opus li.

Přeji  Vám  všem  krásné  a  požehnané  Vánoce,  pro‐

žijte  je v klidu a pokoji bez zbytečného shonu, spěchu a 

stresu. 

V  novém  roce  2019,  kdy  si  připomeneme,  že  již 

třicet  let  žijeme  ve  svobodné  společnos ,  kde  si  sami 

vytváříme  svou  budoucnost,  a  kdy  oslavíme  670  let 

od vzniku naší obce, Vám všem přeji, abyste byli  zdraví, 

spokojení, netrápili se zbytečnými problémy, které stejně 

nejste  schopni  ovlivnit.  Buďte  úspěšní  v  osobním  i 

pracovním  životě,  važte  si  svých  nejbližších.  Pracujte 

na  tom,  aby  se  Vaše  obec  i  vlast  stala  místem,  kde 

budete šťastni a spokojeni.

Pokračování na další straně.

Krásné prožití vánočních svátků a
   hodně zdraví v novém roce 2019
      přejí
         starosta obce Petr Schmied,
            zaměstnanci obecního úřadu a
               redakce Krounského zpravodaje.

Kanalizace a ČOV
Po  čtyřech  letech  příprav  projektu  výstavby 

kanalizace  a  čis čky  odpadních  vod  byly  na  podzim 

konečně  zahájeny  práce.  Pocí li  to  hlavně  občané 

v dolní čás  Krouny. Rozběhla se jednak výstavba čis čky 

odpadních  vod,  jednak  se  pokládá  první  kanalizační 

potrubí po obou stranách řeky Krounky.
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Provoz OÚ o vánočních svátcích

Z důvodu čerpání řádné dovolené budou úřední hodiny na OÚ Krouna v době vánočních svátků upraveny takto:

19. 12.  2018 7.30 – 16.00 hodin

20. 12. 2018 – 2. 1. 2019 zavřeno

3. 1. 2019 7.30 – 12.00 hodin

Posledním dnem pro platbu v hotovos  do pokladny obecního úřadu je středa 19. 12. 2018 do 15.00 hodin.

Děkuji  všem  občanům,  kteří  trpělivě  snášejí 

nepohodlí,  jež  stavba  přináší.  Zároveň  všechny  vyzývám, 

aby se při  jakýchkoliv problémech obraceli na pracovníky 

firmy nebo na mě. Vždy se budeme snažit všechny po že 

s výstavbou spojené co nejrychleji řešit.

Největší stavba za mnoho posledních let pro nás bude 

velkou  finanční  zátěží  i  obrovskou  zkouškou  naší 

trpělivos ,  na  druhou  stranu  bychom  měli  mít  všichni 

zájem na tom, abychom co nejlépe řešili likvidaci odpadů, 

které  vytváříme,  a  abychom  se  co  nejlépe  chovali 

k prostředí, v němž žijeme.

Veřejné osvětlení
Ve výstavbě veřejného osvětlení konečně došlo ke zlomu a Rychnov a dolní Krounu se podařilo rozsví t novými 

světly.

Omlouvám  se  za  po že,  které  postupnou obnovu  světel  provází.  Budeme  se  snažit,  aby  komplikace  s  novými 

sví dly byly co nejdříve odstraněny. Největší poděkování patří občanům Rychnova za trpělivost, se kterou snášeli, že 

velká  část  jejich  obce  dlouho  nesví la.  Věřte  mi,  že  jsem  dělal  vše  pro  to,  aby  firmy  pracovaly  tak,  aby  k  tomu 

nedošlo. Přineslo mi to jednu novou velkou zkušenost, že se člověk může třeba „rozkrájet“ a některé věci přesto není 

schopen vyřešit, pokud se setká s planými sliby a neochotou.

Teď jen doufám, že nová světla rozzáří v co nejbližší době i ostatní čás  našich obcí.

Svoz komunálního odpadu
V novém roce dojde ke změně systému svozu směsného komunálního odpadu. Technické služby museli výrazně 

zdražit  své  služby,  zvláště  kvůli  nárůstům  platů,  cen  na y  a  dalších  provozních  nákladů.  I  když  i  nadále  jsou 

nejlevnějšími ve srovnání s konkurencí, projevila se tato skutečnost ve výrazném zvýšení cen.

Obec musí  na  tento  stav  reagovat  buď  dalším  navýšením  poplatků  za  odpady,  nebo  změnou  systému  svozu. 

Rozhodli  jsme  se  pro  druhou  možnost  a  od  nového  roku  2019  zavádíme  svoz  směsného  komunálního  odpadu 

ve frekvenci jedenkrát za čtrnáct dní. Kromě jiného se  m přizpůsobujeme dr vé většině ostatních obcí, kde tento 

svoz je již takto nastaven. Naopak dojde v období od května do září k intenzivnímu týdennímu svozu plastů, které se 

hlavně  v  letních  měsících  hromadí  kolem  kontejnerů.  Žádám  mto  občany,  aby  využívali  všechny  kontejnery  a 

nehromadili odpad vedle nádob. 

Od nového roku se na svozových místech v Krouně také opět objeví kontejnery na použité kuchyňské oleje.

Stručně
→ Jak jsem psal již v minulém čísle, příš  rok plánujeme rekonstrukci nejméně dvou komunikací v obci Rychnov, 

jež jsou ve velmi špatném stavu.

→ Děkuji novému místostarostovi, radním i zastupitelům obce, že se velmi ak vně zapojili do práce pro obec.

→ Rada obce vytvořila nové komise, které zmapují  stav obecního majetku a  stanoví priority při  jeho obnově a 

údržbě. Zároveň budou sledovat dotační programy, které by byly pro obec využitelné v nejbližší budoucnos .

Mgr. Petr Schmied, starosta obce



www.krouna.cz 3 Krounský zpravodaj

Taneční kurzy
Od  16.  9.  2018  probíhal  v  přístavbě  ZŠ  v  Krouně 

taneční  kurz  pro  dospěláky.  Vedla  nás  paní  Černá  se 

synem, kteří  jsou zkušení  lektoři z Taneční školy Bohemia 

Chrast. Přihlášených párů bylo ze začátku hodně, ale když 

došlo  na  "lámání  chleba",  zůstalo  nás  jen  osm.  I  tak  ale 

kurz  proběhl  a  musím  říct,  že  jsme  se  pět  po  sobě 

jdoucích neděl  skvěle bavili. Naučili  jsme  se devět  tanců: 

polku, waltz, valčík, jive, tango, foxtrot, cha‐chu, country a 

blues.  Společnost  byla  velmi  příjemná  a  užili  jsme  si 

spoustu zábavy.

Velké  díky  patří  panu  řediteli  Mgr.  Josefu  Kynclovi, 

který  nám  propůjčil  pro  naše  skota(n)čení  prostory. 

Děkuji, že jsem mohla být součás  této úžasné událos  a už se moc těším na plesovou sezónu.

Veronika Sodomková

GO pobyt šesté třídy v Daňkovicích
Jako  každoročně,  tak  i  letos  se  žáci  6.  ročníku  vydali  za  doprovodu nové  třídní  učitelky Mgr.  Jitky Urbanové  a 

metodika  prevence  Mgr.  Romana  Tlapáka  na  dvoudenní  zážitkový  pobyt  do  Daňkovic.  Cílem  tohoto  pobytu  bylo 

poznat  kolek v  třídy  v mimoškolním  prostředí,  začlenit  nově  příchozí  žáky  a  zahájit  primární  prevenci  na  druhém 

stupni.

Mgr. Jitka Urbanová, foto Mgr. Roman Tlapák

Exkurze do Záchranné stanice Pasíčka
První  školní  měsíc  zakončili  žáci  první,  druhé  a  tře  

třídy  exkurzí  do  Záchranné  stanice  a  ekocentra  Pasíčka 

v  Boru  u  Skutče.  Posláním  stanice  je  záchrana  zvířat 

z  volné  přírody  na  území  Pardubického  kraje.  Dě   měly 

možnost prohlédnout  si  celý  areál  stanice a  vidět,  jak  žijí 

trvale  handicapovaná  zvířata  naší  fauny.  V  expozici 

pozorovaly dravce, sovy, výra velkého a sýčka obecného, a 

také  různé druhy pěvců. Malé návštěvníky upoutali  i ma‐

jestátný rys ostrovid, poskakující veverky, kuna lesní a spící 

jezevci.  Obdivovali  také  pštrosa,  divoké  prase  a  vydry. 
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Slavnostní vysazení lípy
V  pátek  26.  října  2018  proběhlo  v  areálu  Základní  školy  Krouna 

za  přítomnos   zaměstnanců  a  žáků  školy,  hostů  a  několika  dalších  občanů 

slavnostní vysazení  lípy k příležitos  výročí 100 let republiky a 60  let budovy 

základní  školy.  Během  ceremoniálu  s  projevy  vystoupili  pan  Pavel  Ondra  a 

ředitel  školy  Josef  Kyncl.  První  ze  jmenovaných  se  ve  svém  projevu  zaměřil 

na význam výročí  republiky a na připomenu ,  že obyvatelé  českých  zemí  se 

v minulos  nikdy neměli  tak dobře,  jako nyní. Vyzdvihl přitom život v míru a 

materiálním  dostatku.  Ředitel  školy  ve  svém  vystoupení  vyzdvihl  důležitost 

vztahu k místu, kde žijeme, a k hrdos  na svou školu, obec i vlast. Během programu vystoupili i žáci školy s povídáním 

a  básničkou  o  lípě  jako  národním  stromu  Slovanů.  V  závěru  ceremoniálu 

přítomní duchovní  z  římskokatolické  i  z  evangelické  církve  čerstvě  vysazené 

lípě požehnali, byla odhalena pamětní deska na nově instalovaném kameni a 

celá akce byla zakončena státní hymnou. O událos  byla sepsána slavnostní 

pamětní lis na, která bude uložena v kronice školy, každý z účastníků obdržel 

originálně  podepsaný  pamětní  list  o  účas   na  ceremoniálu  a  dě   i  dospělí 

navíc  jako drobné připomenu  událos  obdrželi národní  trikolóru nebo od‐

znáček, případně vlaječku. A aby účastníci poznali nejen to,  jak  lípa vypadá, 

ale i  jak chutná, byl pro všechny ve škole připraven pravý lipový čaj (z květů 

lip z areálu školy) a ochutnávka lipového medu. Hosté navíc mohli ochutnat 

domácí tzv. Masarykovo cukroví. 

Poděkovat  bych  chtěl  všem,  kteří  se  na  přípravě  a  uskutečnění  akce 

podíleli  (učitelé,  provozní  zaměstnanci,  zaměstnanci  obecního  úřadu, 

Rolnické  družstvo 

Krouna...)  a  vyzd‐

vihnout  pak  chci 

zejména  úsilí  pana  Pavla  Ondry  a  paní  učitelky  Věry 

Novotné.  V  neposlední  řadě  chci  poděkovat  i  rodině 

Bukáčkových,  č.p.  17,  která  škole  věnovala  nádherný 

kámen.  Kromě  pamětní  desky,  která  je  na  kameni,  bude 

pravděpodobně  na  jaře  2019  do  kamene  vytesán  obrys 

Československé  republiky ‐  zdržení  je  způsobeno  náhlým 

dlouhodobým  onemocněním  kameníka  v  období  na‐

smlouvané  realizace.  Celý  program  byl  průběžně  doku‐

mentován kamerou i leteckým natáčením z dronu.

Text: Mgr. Kyncl Josef, foto Mgr. Lenka Beniačová

Výsledky žáků IX. třídy v jednotné přijímací zkoušce na střední školy
Výsledky  žáků  IX.  třídy  v  jednotné přijímací  zkoušce  na  střední  školy  konané  v  dubnu 2018 potvrzují,  že  naše 

V závěru prohlídky se všichni proběhli na okraj lesa a chvilku si pohráli v dětském koutku. 

Velké poděkování patří všem rodičům, kteří se postarali o to, aby dě  přivezly zvířatům i něco dobrého na zub.

Text a fotografie: Mgr. Věra Novotná
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Mgr. Josef Kyncl

Babiččin dvoreček
Na starý statek v Licibořicích se vrá la domácí zvířata, která zde měla vždy své místo. Dě  tak mohly vidět,  jak 

vypadá živý krocan, koza nebo kráva. Součás  je i Dědečkova obůrka, kde jsou kromě lesních zvířat (daňků, divočáků, 

muflonů a bažantů) i výběhy s koňmi. Zvířata dě  nejen pozorovaly, ale i hladily a krmily.

Dýňování
V týdnu od 1. do 5. října 2018 proběhlo v naší školce „Dýňování“. Rodiče nám věnovali mnoho dýní, které byly 

využity při různých činnostech. Dě  za pomoci paní učitelek vyzdobily třídy a 

vchod  do  budovy  a  vydlabaly  lucerničky.  Na  toto  téma  malovaly,  kreslily, 

vyráběly masku z papíru, naučily se básničku. Pohádka „O smutné dýni“ nás 

provázela  celý  týden.  Dě   se  proměnily  v  lesní  zvířátka,  která  pomohla 

„Dýničce“ najít domov.

Ve  čtvrtek proběhlo  „Vstávání broučků“. Dýně nejen  vyznačovaly  cestu, 

ale sloužily jako stanoviště, kde se plnily různé úkoly.

Celý  týden  zakončilo  páteční  putování  za  dýňovými  světýlky.  Za  velkou 

odvahu byly dě  odměněny.

Iva Hromádková

škola  poskytuje  dětem  kvalitní  vzdělání  a  nadstandardní  přípravu  na  přijímací  zkoušky.  Je  normální,  že  během 

průběhu školní docházky většina žáků  i  jejich  rodičů náročnost přípravy příliš neocení, ale věřím, že při přijímacích 

zkouškách a při následném nástupu na střední školy je tomu naopak.

Něco málo z dění v našem mateřském centru – MaCeK
Zase otvíráme…

Na konci prázdnin jsme vymetly všechny pavouky, udělaly velký úklid hraček, v balónkovém bazénku jsme našly 

všelijaké poklady a zkrátka vše jsme nachystaly na první úterní setkání v novém školním roce. Dě čky přivítal krásný 
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dětský domeček, o který je stále neutuchající zájem. Setkáváme se opět každé 

úterní dopoledne, kdy  s dě čkami  tvoříme, cvičíme a užíváme si  společných 

her. Každé pondělí od 16 hodin máme zase pravidelné cvičení rodičů s dětmi 

nazvané „Skotačeníčko“. Nemusíte se přihlašovat, stačí  jen přijít a zaskotačit 

si spolu s námi. 

Koncem  září 

jsme měly  v  plánu 

jako  každý  rok 

Drakiádu.  Celý  podzim  bylo  dos   větrno,  ale  zrovna  ten 

den  nám  vál  jen  slabý  vánek.  Díky  úsilí  rodičů  se  však 

podařilo  draky  dostat  do  vzduchu  a  trochu  je  provětrat. 

Pro  dě   jsme  měly  nachystané  bublifuky,  takže  bylo 

o  zábavu  postaráno.  Užili  jsme  si  krásné  prosluněné 

odpoledne.

Dětský bazárek

Naše mateřské  centrum pořádalo  v  sobotu dne 22.  září  2018  tradiční DĚTSKÝ BAZÁREK podzimního  i  zimního 

oblečení a hraček, který se konal sále v Základní a mateřské školy v Krouně. Bazárku předcházely přípravy, kdy bylo 

potřeba všechny věci od maminek roztřídit a nachystat na prodej. Jsme rádi, že se zapojují nové prodávající maminky, 

a  m se rozšiřuje nabídka. Tento bazárek byl za m nejvíce úspěšný od dob, kdy ho pořádáme. Děkujeme všem, kteří 

se zapojili do prodeje, maminkám, které přišly pomoci s přípravami a úklidem a v neposlední řadě také všem, kteří se 

přišli podívat a nakoupit.

Světýlková procházka
Začátkem listopadu jsme se sešli u Základní a mateřské školy v Krouně, kde začínala naše světýlková procházka. 

Dě  před procházkou dostaly sví cí náramky různých barev a sůšu. Poté jsme rozsví li svoje lampionky a vydali jsme 

se na cestu okolo školy. Místní ulice rozsví lo více jak 80 lampionků různých tvarů a barev. Děkujeme všem, že přišli a 

vytvořili tak krásný lampionový průvod.

Pro maminky a starší dě  jsme připravily tvořivé dílny, kdy pracujeme s keramikou. Nejdříve pod našima rukama 

vznikaly  tvary  mis ček,  andílků,  uvítacích  tabulek  a  dě   zhotovily  velké  množství  různých  vykrajovaných  tvarů. 



www.krouna.cz 7 Krounský zpravodaj

Už jsme vánočně naladěni, fotogra a Kamila Burešová nám udělala krásné fotky našich dě ček v zimním pozadí. 

Teď  ještě předvánoční  setkání,  kdy  si  navzájem ochutnáme  cukroví,  zazpíváme  si  a  dě   se podívají,  jestli  jim něco 

nenadělil ježíšek .

Všem krásné proži  svátků vánočních a do nového roku všechno nejlepší.

Mgr. Jana Boháčová, MaCeK

Tříkrálová sbírka 2019
V sobotu 5. ledna 2019 se v obci Krouna a v okolních 

obcích  uskuteční  tradiční  Tříkrálová  sbírka.  Koledníci  se 

vydají  k  našim  domovům  roznášet  radost  a  připomínat 

událost příchodu Krista na svět. Tentokrát budou naše dě  

v  kostýmech  Tří  králů  koledovat  a  prosit  o  příspěvek 

na  rozšíření  Centra  sociálních  služeb  v  Chotovicích, 

na  charitní  služby,  které  pomáhají  seniorům,  dětem  a 

lidem  v  nouzi  a  také  na  zahraniční  projekty,  zejména 

v Indii.

Staň se králem i ty!

Najdi v sobě chuť a odvahu a připoj se k tříkrálovým 

koledníkům. Čekají tě nachozené kilometry, možná i mrazivé počasí, někdy odmítnu , ale především skvělý pocit, že 

jsi  udělal  něco  pro  dobrou  věc  a  zažil  něco  nového.  Překonáš  sám  sebe?  Staň  se  králem!  Kontaktuj  nás  na  tel. 

724 069 211.

Vánoce 2018 – Pořad bohoslužeb v katolických kostelech

Betlémské světlo je možné si nechat zapálit na katolické a evangelické faře v Krouně.

Výrobky  jsme musely nechat vyschnout a vypálit a za to patří velké díky panu učiteli Romanu Tlapákovi, který nám 

ukázal, jak s keramickou hlínou vůbec pracovat a věnoval nám tak svůj čas.  Ještě je před námi finální část – glazura.

Ing. Iva Šmoková
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Stará garda

Tým  „nejzkušenějších“  hráčů  hraje  jen  pro  zábavu  a 

nezúčastňuje  se  žádné oficiální  soutěže. Nicméně  chlapi 

na  podzim  odehráli  řadu  utkání  a  je  super,  že  se 

pravidelně scházejí při sportovních ak vitách.

Fotbalová kopačka
Podzimní část fotbalové sezóny 2018/2019 je u konce

Níže jen stručné zhodnocení sezóny jednotlivých kategorií:

Dospělí  „A“  –  návrat  do  okresního  přeboru  neproběhl 

dle představ. Krouna získala pouze osm bodů a to bohužel 

stačí jen na poslední místo v tabulce. Škoda, že se některé 

dobře rozjeté zápasy nepodařilo dotáhnout do konce.

Dospělí  „B“  –  krounské  „béčko“  získalo  na  podzim 

patnáct  bodů  a  v  tabulce  se  drží  uprostřed.  Některé 

domácí  zápasy  se  vydařily  a  diváci  tak mohli  vidět  řadů 

vstřelených  branek.  Naopak  na  některé  utkání  venku  je 

třeba honem rychle zapomenout.

Sbírka Krabice od bot 2018

Sbor Českobratrské církve evangelické v Krouně 

se  i  letos  připojil  jako  sběrné  místo  do  celostátní 

sbírky Krabice  od  bot  2018,  kterou  pořádá  Diakonie 

ČCE.  Cílem  sbírky  je  obdarovat  dě   v  rodinách 

ve  finanční  a  sociální  sni.  Krabice,  které  vybereme 

v Krouně,  poputují  do Azylového domu v Hamrech a 

dále  do  rodin,  které  doporučili  sociální  pracovníci 

z  OSPODů  v  Hlinsku,  Žďáru  nad  Sázavou,  Poličce  a  Havlíčkově  Brodě. 

V  letošním  roce  jsme  se  snažili  vybírat  podle  konkrétního  seznamu  dě   a 

obdarovat tak přibližně 160 dě . Sbírka probíhala od 25. 11. do 9. 12. 2018 na faře ČCE v Krouně.

Adventní koncerty v evangelickém kostele v Krouně

Českobratrská církev evangelická v Krouně ve spolupráci s obcí Krouna uspořádaly dva adventní koncerty. Prvním 

z nich byl 9. 12.  koncert náhodného ekumenického uskupení NAŽIVO,  které  letos  slaví 20  let  svého vzniku. Druhý 

adventní  koncert  se  uskutečnil  15.  12.  Zazněl  na  něm  vánoční  repertoár  smíšeného  pěveckého  sboru  Rubeš  a 

dětského pěveckého sboru Cantando.

Mgr. Andrea Boháčová

Starší přípravka

Jediná  mládežnická  kategorie,  která  hraje  pravidelnou 

soutěž. V této skupině máme deset fotbalistů, kteří ode‐

hráli na podzim osmnáct zápasů. Pro kluky to byla těžká 

sezóna, ale důležité je, že je fotbal baví, pravidelně trénují 

a mají tak možnost se pohybově a sportovně rozvíjet.



www.krouna.cz 9 Krounský zpravodaj

TJ Sokol Krouna Vás srdečně zve na tradiční sokolský 

ples s kapelou Mokaband ze Svitav. Ples se uskuteční 9. 2. 

2019 od 20:00 hodin v sokolovně.  Poprvé s vystoupením 

taneční skupiny.

Pozvánka do sokolovny

Miloš Vaňák

Hasičská stříkačka
Rekordní počet výjezdů jednotky sboru dobrovolných hasičů Krouna

Do  konce  listopadu  letošního  roku  zaznamenala  jednotka  hasičů  obce  rekordní  počet  výjezdů.  Letos  se  nám 

za m vyhnuly velké požáry, i přes to počet výjezdů hasičů je rekordní v historii jednotky. 

Výčet výjezdů v letošním roce:

• požár domu – 2x

• požár lesa a trávy – 6x

• požár dopravního prostředku – 1x

• dopravní nehody ‐ vyproštění osob – 2x

◦   předlékařská pomoc – 1x

◦   vyproštění vozidel a ostatní činnost u nehod – 2x

• únik plynu – 1x

• likvidace rozsáhlých úniků nebezpečných látek – 2x

• záchrana osob a zvířat z vody a hloubky – 2x

• transport pacienta – 2x

• otevření uzavřených prostor – 3x

• likvidace ob žného hmyzu – 6x

• práce ve výšce a ořez stromů – 3x

• likvidace spadlých stromů – 7x

• dovoz vody – 6x

Celkový počet výjezdů do konce listopadu je 46.

Dekuji všem členům výjezdové jednotky za výborně odvedenou práci.

Šmoulinka je konečně naše
V letošním roce se podařilo našemu sboru zakoupit novou stříkačku. Stará stříkačka již výkonnostně nestačila ani 

v soutěžích dě . Díky tomuto stroji budou naše soutěžní družstva opět konkurenceschopná a vyrovnají se špičce. Teď 

již budou výkony záležet jen na našich borcích. 

Velké poděkování patří všem firmám i jednotlivcům, kteří sponzorsky přispěli na koupi stroje, bez nich by to 

nebylo možné.

Před‐přípravka

Skupina  nejmladších  „fotbalistů“  na  podzim  pilně  a 

pravidelně  trénovala.  V  této  kategorii  se  zaměřujeme 

hlavně na všeobecný rozvoj.

Velitel jednotky Luděk Bělský
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Čtvr nu  stroje  pokryla 

dotace od Hasičského fondu 

nadace Agrofert.   Na polovi‐

nu  si  hasiči  vydělali  sami 

svou  činnos   při  různých 

společenských  akcích  za  ně‐

kolik  let  a  zbytek  pokryly 

sponzorské příspěvky.

Ještě jednou díky všem.

Šmoulinku jsme i pořádně pokř li.

Velitel jednotky Luděk Bělský

Vítězky chrudimské ligy v požárním útoku 2018
Již  čtvrtým  rokem  jsme  se  účastnily  chrudimské  ligy 

v požárním útoku. Liga se skládá z 11 soutěží, ve kterých 

se získávají body podle umístění. S naší stálou a sehranou 

sestavou  jsme dokázaly být 8x „na bedně“  (3x první a 5x 

druhé).  Naše  nejhorší  místo  bylo  šesté.  Sečteno  a 

podtrženo,  získaly  jsme  dohromady  131  bodů  s  velkým 

náskokem  39  bodů  před  druhým  v  pořadí.  Je  to  za m 

nejvyšší součet, který se podařilo v lize dosáhnout. 

Aby  toho nebylo málo, dokázaly  jsme zaběhnout čas 

22,85  s,  který  je  naším  osobním  rekordem  a  zároveň 

rekordem  ligy. Vyhlášení výsledků  ligy  se konalo ve Zbož‐

nově, kde jsme byly oficiálně korunovány za vítězky. 

Tato  letošní  hasičská  sezóna  je  u  konce  a  my  na  ni 

nikdy  nezapomeneme,  protože  je  naše  nejúspěšnější.  Splnily  se  nám  v  ní  naše  sny,  a  to  účast  na MČR  požárního 

sportu v  Liberci, odkud  jsme si odvezly 10. místo. Dále  je  to vítězství  v  lize okresu Chrudim,  rekord  ligy a  rekordní 

součet bodů v lize.   

Všem Vám moc děkujeme za podporu, která nás pohání kupředu. Přes zimu opět trénujeme, abychom v příš  

sezóně navázaly na tyto úspěchy a posbíraly nové zkušenos .

Ještě jednou DĚKUJEME! 
Za SDH Rychnov Hana Talácková

SDH Oldřiš v roce 2018
První akcí,  kterou  jsme pořádali, byl  již  tradiční dětský karneval. Uskutečnil  se 11. 2.  v  téměř  zaplněném sále 

místní hasičárny. Nechyběly soutěže a sladké odměny. Poděkování patří p. Bouškové a Popelkové, které se postaraly 

o hranolkové občerstvení, a všem sponzorům za finanční příspěvek.
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V  sále  hasičárny  se  hlavně  v  zimních měsících  setkávají  příznivci  stolního  tenisu.  Obec  Krouna  na  naši  žádost 

zapůjčila  nový  pingpongový  stůl,  za  což  jí  velmi  děkujeme.  Máme  radost,  že  se  tu  schází  nejenom  místní,  ale  i 

příznivci z okolních obcí. Pokud si chcete přijít zahrát, jste srdečně zváni.

Na  konci  dubna  jsme  již  tradičně  vítali  jaro  pálením  čarodějnic.  Nechyběly  buřty,  soutěže  a  ani  občerstvení 

pro dospělé.

V  pátek  29.  června  jsme  se  sešli  na  další  akci,  a  to 

na  Vítání  prázdnin,  kde  nechyběly  soutěže,  buřty  a  dě  

radující se z přicházejícího léta.

Po  dvou  letech  jsme  se  rozhodli  zopakovat  úspěšný 

výlet do Chlumce nad Cidlinou. Vyrazili  jsme 12. 8. opět 

v téměř plném autobuse. Navš vili jsme Fajnpark, zábav‐

ní  park  pro  dě ,  a  následně  se  ochladili  na  místním 

koupališ .  Po  příjezdu  se  někteří  sešli  na místním hřiš , 

kde dě  dojedly poslední zbytky dobrot z výletu. 

Téměř na konci prázdnin 17. 8. jsme se sešli při poslední letní sešlos , a to při pouťovém grilování. Po 50 stea‐

cích se opět jen zaprášilo. 
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Od letošního roku jsme se rozhodli vést mladé hasiče. Každý pátek se schází dě  ve věku 5 – 9 let. Na „hasičák“ 

ale přicházejí  i  jejich mladší sourozenci,  takže  je na hřiš  a v sále hasičárny veselo.  Jsem ráda, že se nás do vedení 

hasičského  kroužku  zapojilo  více.  Poděkování  patří  hlavně  Lence  Drahošové  a  Janě  Popelkové,  které mi  pomáhají 

s organizací kroužku. Přestože se ještě nezúčastňujeme soutěží, dě  se postupně seznamují s hasičským vybavením, 

zkoušejí střelbu ze vzduchovky, učí se orientaci na mapě, zdravovědu, značky a uzly, které jsou  m pravým oříškem.

Na  podzim  jsme  se  sešli  ještě  při  dvou  menších  akcích,  a  to  při  Posvícenské  drakiádě  a  při  lampionovém 

průvodu. Obě akce se vydařily a odměnou nám byly rozesmáté tváře dě . 

Na začátku prosince jsme zajis li Čertovskou obchůzku místních dě  a rozdali přes cca 20 balíčků. Během svátků 

navš víme již tradičně členy starší 70 let a předáme jim dárkové balíčky.

Během roku  jsme také pokračovali  v  různých brigádnických akcích k vylepšení hasičárny a  jejího okolí. Na sále 

proběhla  instalace  nového  osvětlení,  které  bylo  dokončeno  na  konci  června.  V  létě  pak  bylo  také  nainstalováno 

osvětlení dětského hřiště halogenem, aby se při venkovních akcích mohlo besedovat dlouho do tmy. Na podzim jsme 

se pus li do vybudování chodníku podél hasičárny k oknu, kde se při venkovních akcích vydává občerstvení. Materiál 

zakoupila obec Krouna. Děkujeme!

Dovolte mi,  abych  poděkovala  všem  sponzorům,  kteří  nás  finančně  podporují,  a  samozřejmě  mto  děkujeme 

všem  členům  i  nečlenům  SDH  Oldřiš,  kteří  při  všech  akcích  pomáhají  s  organizačním  zajištěním  či  se  zúčastňují 

různých brigád.

Všem vám přejeme klidné proži  adventu, co nejkrásnější Vánoce a v roce 2019 jen to dobré.

Mgr. Andrea Boháčová, jednatelka SDH Oldřiš


