
Slovo starosty 
 
Vážení spoluobčané,      

 

máme za sebou komunální volby, z nichž vzešlo nové zastupitelstvo obce 

pro volební období 2022-2026.  

19. října proběhlo ustavující zastupitelstvo obce Moravany, na kterém 

zastupitelé volili budoucí představitele - od starosty až po členy komisí a 

výborů. 

V nově zvoleném vedení obce vidím obrovský potenciál, spojují se zde 

mnohaleté zkušenosti zastupitelů a radních, pro které je toto již několikáté 

období 

s elánem a nápady nových zastupitelů.  

 

V nejbližší době nás totiž čeká mnoho výzev a tvrdé práce. Prioritou bude dokončení projektů 

rozpracovaných - zejména zřízení kanalizační sítě a ČOV 

(čistička odpadních vod) v Turově, realizace domácích ČOV v Čeradicích a Moravanském, stabilizace 

základů Senior centra a zajištění oprav komunikací 

ve všech místních částech zničených v důsledku výstavby silnice R35 mezi Časy a Ostrovem.  

Obec Moravany a všechny místní části přebíráme fungující, v kondici a s vyrovnaným rozpočtem. A to 

jsou výborné podmínky pro další rozvoj. 

Předešlému vedení obce, ale i zaměstnancům za to patří veliké poděkování.  

 

Na závěr mi dovolte poděkovat panu Václavu Ročkovi, za mnohaletou nelehkou práci pro obce, občany 

a organizace. Věřím, že z jeho zkušeností a znalostí budu ještě dlouho čerpat.  

 

Přeji nám, nově zvoleným představitelům obce, ale i zaměstnancům mnoho pracovních úspěchů a samé 

spokojené občany.  

 

Vám čtenářům přeji pevné zdraví a pohodu v podzimním a v nadcházejícím předvánočním období. 

 

Ondřej Mikulecký 

starosta obce 

 

Jak jsme zvolili nové zastupitelstvo  
 

Kandidátní listina Kandidát Hlasy 
Pořad

í 

zvolen

í 

čísl

o 
název 

poř

. 

čísl

o 

příjmení, jméno, 

tituly 

vě

k 

abs

. 
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1 Česká str.sociálně 

demokrat. 

3 Kulhánek Michal Ing. 45 341 10,1

0 

1 

1 Česká str.sociálně 

demokrat. 

6 Louženská Lada Mgr. 59 294 8,71 2 

1 Česká str.sociálně 

demokrat. 

2 Kříž Milan Ing. 42 287 8,50 3 



1 Česká str.sociálně 

demokrat. 

9 Venclová Zdeňka 54 281 8,32 4 

1 Česká str.sociálně 

demokrat. 

11 Brňák Jaroslav 63 262 7,76 5 

2 Sdružení nezávislých 

kandidátů 

2 Manych Aleš 41 191 10,2

1 

1 

2 Sdružení nezávislých 

kandidátů 

7 Samuhel Jakub 29 183 9,79 2 

2 Sdružení nezávislých 

kandidátů 

3 Šejnoha Jan 29 152 8,13 3 

3 Koalice SPOLU 1 Mikulecký Ondřej 39 267 9,19 1 

3 Koalice SPOLU 6 Pospíšil Miloš Mgr. 34 262 9,02 2 

3 Koalice SPOLU 2 Bakeš Eduard Ing. 31 257 8,84 3 

3 Koalice SPOLU 3 Vavřiníková Eva 

MUDr. 

30 237 8,16 4 

3 Koalice SPOLU 4 Červená Iva Mgr. et 

Mgr. 

41 196 6,74 5 

4 STAROSTOVÉ A 

NEZÁVISLÍ 

6 Kučerová Klára Bc. 42 177 10,5

2 

1 

4 STAROSTOVÉ A 

NEZÁVISLÍ 

1 Dohnal Jaroslav Ing. 56 159 9,45 2 

 
 

Usnesení z ustavujícího zastupitelstva 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje program  jednání.  

Zastupitelstvo obce schvaluje jako předsedu návrhové komise Ing. Eduarda Bakeše, jako členy p. 

Jaroslava Brňáka a Mgr. Ivu Červenou.      

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Jaroslava Dohnala a Ing. Michala 

Kulhánka.                                                              

Zastupitelstvo obce  schvaluje zapisovatelem p. Alenu Schejbalovou. 

Zastupitelstvo obce v souladu s § 84 odst. 2, písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 

znění, schvaluje, že pro výkon funkce starosty obce bude starosta obce uvolněn, místostarosta 

neuvolněn, členové rady neuvolnění.                                                                            

Zastupitelstvo obce volí starostou obce pana Ondřeje Mikuleckého. 

Zastupitelstvo obce volí místostarostou obce Ing. Milana Kříže. 

Zastupitelstvo obce schvaluje počet členů rady obce na 5 členů. 

Zastupitelstvo obce volí členem rady obce p. Jaroslava Brňáka. 

Zastupitelstvo obce volí členem rady obce p. Aleše Manycha. 

Zastupitelstvo obce volí členem rady obce p. Mgr. Miloše Pospíšila 

Zastupitelstvo obce zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 

Zastupitelstvo obce volí jako předsedu finančního výboru p. Ing. Michala Kulhánka. 

Zastupitelstvo obce volí jako předsedu kontrolního výboru p. Ing. Jaroslava Dohnala. 



Zastupitelstvo obce volí jako člena finančního výboru p. Mgr. Ivu Červenou. 

Zastupitelstvo obce schvaluje odložení volby p. Bc. Kláry Kučerové jako člena finančního výboru na 

příští jednání zastupitelstva. 

Zastupitelstvo obce volí jako člena kontrolního výboru p. Jana Šejnohu. 

Zastupitelstvo obce volí jako člena kontrolního výboru p. Zdeňku Venclovou. 

Zastupitelstvo obce  schvaluje v souladu s § 75 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění a nařízení vlády č. 202/2018 a č. 338/2019 odměny pro  uvolněné i neuvolněné 

zastupitele a nezastupitele takto: 

uvolněný starosta – dle v usnesení uvedených právních předpisů 

neuvolněný místostarosta                             24 000,- Kč 

člen zastupitelstva a rady                               6 000,- Kč 

předseda komise nebo výboru  zastupitel      2 500,- Kč 

člen komise nebo komise zastupitel               2 000,- Kč   

člen zastupitelstva bez dalších funkcí            1 000,- Kč 

člen komise nebo výboru nezastupitel           1 200,- Kč 

Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení, tj. od 19. 10. 2022. 

 

Společenská rubrika 
 

Vážení oslavenci, pokud máte pocit, že na vás představitelé zapomněli s gratulací, věřte, že 

tomu tak není. Společně se členy kulturní komise dospěli ke společnému závěru, a to, že Vám 

všem umožní milé setkání nejen s vedením obce, ale i svými vrstevníky, se kterými mnohdy 

nemáte možnost se vidět a popovídat si. Tato setkání budou obohacena i vystoupením žáků 

naší ZŠ. Každý z Vás obdrží pozvánku na společné setkání a věříme, že se nám všem toto 

setkání bude líbit. 

Za kulturní komisi Mgr. Lada Louženská 

 

V měsíci říjnu oslavili životní jubileum….  
 

Hedvika Krejčíková                       Dagmar Černá 

Květuška  Vybíralová                    Jarešová Eva 

Anna Fuksová                                Zdeněk Vohralík  

František Houdek                           Josef Adámek 

Miluška Kreheľová                        Vladimír Pecivál 

Zdeněk Fibikar 

 

V měsíci listopadu oslavili a oslaví životní jubileum… 
 

Jaromíra Šmejkalová                      Pavel Kysilka 

Alena Dočkalová                            Tomáš Jinoch 

Stanislav Šmejkal 

 

V měsíci prosinci oslaví životní jubileum… 
 

Jiří Marčík             František Kovář                               

Marie Knappeová                        Lubomír Teplý 

Jana Hájková                               Oldřich Hejl 

 

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví, štěstí a lásku všech 

blízkých  



Opustili nás… 
Božena Nováková Miroslav Zeman     Drahomíra Hynková 

 

Budeme s úctou vzpomínat. 

Vítáme nové občánky…. 
 

Jakuba Štěpánka                            Adama Bédi 

Annu Louženskou                         Daniela Konečného 

Viktora Knotka  

 

Všem přejeme do života jen to nejlepší. Zdraví, štěstí, spokojený a klidný život. 
 

Vítání občánků 
 
Dne 17. 10. 2022 jsme s radostí přivítali naše nejmladší občánky.  
 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakub Štěpánek    

   Amélie Marie Konvalinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Vincent Hájek 



           
Matěj Pilný       Magdaléna Bezdíčková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anna Louženská 

 

Pozvánky na akce 
 

Co nás čeká v Moravanském domě….. 

27. 11. 2022 Adventní trhy  

 10 – 17 hod. 

4. 12. 2022 Mikulášská v režii SRPDŠ  

18. 12. 2022 Vánoční koncert  

 Martin Láska Band 18,00 – 20,00 hod. 

22. 12. 2022 Kino na kolečkách (film i čas bude upřesněn) 



 



Moravanské ženy ve spolupráci s kulturní komisí při Obci Moravany vás srdečně zvou  

na předvánoční koncert Magdaleny Lisé a Martina Berana. 

Koncert se koná dne 16. 12 2022 od 17:30 hod. v Senior centru Moravany. 

V první části zazní písně a arie vážné hudby, ve druhé části  nás vánočně naladí vánoční 

koledy 

Vstup zdarma 

 



ZŠ informuje 
 
Vážení spoluobčané, vážení rodiče, 

 

Školní rok 2022/2023 jsme zahájili slavnostně, a to přivítáním prvňáčků do školních lavic. Potom už 

nám všem začaly „běžné“ školní povinnosti, a o některých z nich bychom Vás rádi informovali. 

 V rámci environmentální výchovy se nám podařilo odevzdat 1 700,35 kg kaštanů a žaludů. Do 

sběrové akce se zapojili jak žáci prvního, tak i druhého stupně. V S-firmě probíhá celoroční sběr starého 

papíru, tam jej také můžete během školního roku odevzdávat. Stačí zde pouze sdělit jméno žáka a třídu. 

Výtěžek půjde na účet SRPDŠ. Budeme moc rádi, pokud nás podpoříte. 

Velice nás potěšila početná účast žáků naší školy při sázení ovocných stromů v Platěnicích. Je vidět, že 

mnozí nejsou lhostejní ke svému okolí. 

Naše škola zapojila žáky 9. třídy do programu 

„Škola pro udržitelný život“. Program je ve 

spolupráci se Střediskem ekologické výchovy 

SEVER Horní Maršov, o.p.s.  s finanční 

podporou projektu „Raising Education“ and 

„Awareness of Climate Change in Czech 

Classrooms and Communities“. Financování probíhá z projektu Evropské unie „LIFE“ a projektu 

„Mladí mění místo a komunitu III“, podpořeného MŠMT. Naším záměrem je navrhnout různá opatření 

vedoucí k větší udržitelnosti naší obce. Výběr a realizace konkrétního opatření se bude dít ve spolupráci 

s místní samosprávou a komunitou.   

 Pro naše žáky jsou určitě prospěšné akce plánované společně s knihovnou. Od října tohoto 

školního roku docházejí žáci celého prvního stupně do knihovny. Velké poděkování patří paní 

Bakešové, která má vždy připravený hezký program.  

 Poděkování směřuje i k paní učitelce Mgr. Miroslavě Filipi, díky níž se naší škole uskutečnil 

historicky první metodický seminář programu eTwinning. Na tomto semináři se setkali učitelé z 

pardubického regionu, např. z Kunvaldu, Horních Ředic, Hrochova Týnce, ale i z Brna nebo Hustopečí. 

Seminář měl za úkol představit učitelům novou platformu programu eTwinning a seznámit je s 

principem fungování jak eTwinningu, tak i Erasmu. Oba tyto programy slouží pro realizaci mezinárodní 

projektové spolupráce mezi školami v Evropě a některých dalších zemí. Škola se tak stává školícím 

střediskem Domu zahraniční spolupráce, kde se za účelem dalšího vzdělávání budou scházet učitelé, a 

to nejen Pardubického kraje.  

 Naše poděkování tradičně patří místním firmám za jejich podporu nejen ve výuce, ale i za 

podporu finanční, díky níž můžeme na škole vylepšovat výuku.  

Jsme zapojeni do Šablon III. a do Národního plánu obnovy. Díky těmto grantům je možno 

podpořit ve velké míře doučování. 

Od září jsme stihli i spoustu různých akcí, např. besedy s Policií ČR. Tyto budou v rámci 

prevence probíhat po celý školní rok. Z dalších lze zmínit různé sportovní akce, Halloween na prvním 

stupni, účast na „Hrošiádě“ v Hrochově Týnci, osvětová beseda s ČEZ a Zdravá pětka, program, který 

se zabývá životosprávou. Plavecký kurz od září do listopadu absolvovali žáci 3. a 4. ročníku, 5. a 7. třída 

byla na škole v přírodě v Troskovicích.  

Deváťáci, které už brzy čeká rozhodování, kam se vydat dál, se zúčastnili „Technohrátek“, 

zorganizovali burzu starého oblečení, a průběžně pomáhají při organizaci různých školních i 

mimoškolních akcích. V rámci grantu Erasmus+ také se zúčastnili ekologického pobytu v záchranné 

stanici Pasíčka. Pobyt zde pro ně byl tak bezplatný.  

Dne 11. 10. 2022 se žákyně a žáci 8. třídy se svými pedagogy zúčastnili projektového dne, 

který pro ně společně připravili pedagogové Střední školy zemědělské a Vyšší odborné 

školy Chrudim, ZŠ Hrochův Týnec a ZŠ Moravany. 

Spolu s panem učitelem Mgr. Kelkou děti navštívily školní statek ve Vestci, který je nedílnou 

součástí Střední školy zemědělské a vyšší odborné školy Chrudim. Tento projektový den byl zaměřen 

na živočišnou výrobu, konkrétně na užitkovost hospodářských zvířat, chov skotu, prasat a na péči o 

ně. Největší úspěch u žáků měla návštěva porodnice prasat a možnost vodit si čtyřměsíční telátko 

Bublinu. 



Obrovský dík patří panu Ing. Dohnalovi za soustavnou činnost pro SRPDŠ. Jsme si vědomi, 

že tato práce zabere spoustu volného času a energie. Poděkování patří také všem, kteří panu Dohnalovi 

při realizaci krásných akcí pro nás všechny pomáhají.  

Rovněž děkujeme všem zaměstnancům školy za přípravu a pomoc při realizaci nejen výše 

zmíněných aktivit. 

 

Co nás čeká do konce roku? 

27. 11.  od 17:00   Rozsvěcení stromečku v Moravanech 

2. 12.  od 15:00 do 17:00   Vánoční jarmark 

5. 12  od 14:00                        Adventní návštěva žáků ZŠ v Seniorcentru 

prosinec                                                   Návštěva kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích žáky ZŠ  

                                                                  s odborným výkladem pana učitele Berana 

 

Příjemný podzim i nadcházející advent Vám přeje za ZŠ Moravany 

Mgr. Jana Felcmanová, ředitelka školy 

 

Deskoherní spolek 
 

DESKOHRANÍ na začátek školního roku 

Abychom úspěšně odstartovali tento školní rok, rozhodli jsme se uspořádat 

v sobotu 3. 9. 2022 deskoherní odpoledne. Ve 13:00 už jsme byli na 

značkách s rozloženými hrami na stolech v příjemném prostředí 

Moravanského domu. 

Každý návštěvník si mohl vybrat 

libovolné hry, ať už ze seznamu 

nebo z dalších několika desítek her, které jsme pro Vás 

připravili na ukázku. 

Tyto akce jsou unikátní, a to především v tom, že nemusíte znát 

žádnou z her. Byli jsme po ruce a každou hru jsme rádi 

vysvětlili nebo si ji 

i společně zahráli. 

Mezi nejoblíbenější hry tohoto dne patřil: Šťastný candát, Kdo to byl?, Šampioni jablečného 

království, Karak a další. 

Jsme rádi, že jste přišli, 

zahráli si, odtrhli děti od 

počítače nebo načerpali 

inspiraci k pořízení různých 

her. 

Budeme se na Vás těšit na dalším deskohraní, které se bude konat 26. 11. 2022 v Moravanském domě 

od 13 hodin. Přijďte s celou rodinou i kamarády a užijte si příjemné odpoledne plné legrace! 

Východočeský deskoherní spolek 



 
 
 
 
 



Stalo se… 
 
Hasičská soutěž v Moravanech 24. 9. 

 

V sobotu 24. 9. pořádal hasičský sbor předposlední kolo letošního ročníku Hasičské Pernštejn ligy. 

Přijelo celkem 21 družstev z toho 14 družstev mužů a 7 družstev žen. S blížícím se koncem letošního 

seriálu soutěží ligy si družstva přijela vypracovat, co nejlepší pozici pro finálový závod ve Zbožnově. 

Soutěžilo se na 2 kola a nejlépe si vedla družstva bojující na špici tabulky. V kategorii žen si 

zkomplikovaly cestu za titulem průběžně vedoucí závodnice ze Zbožnova, když skončily na 4. místě za 

3. Ostrovem, 2. Dlouhou Vsí a vítězkami z Vinar. V kategorii mužů vyhráli domácí Moravany, 2. 

Stradouň a 3. místo obsadili největší konkurenti Moravanských, kluci z Morašic. Tato dvě družstva se 

tak odpoutala od průběžné třetí příčky a tím bylo rozhodnuto, že letošním mistrem se stane jeden z těchto 

dvou týmů. 

 
 

Moravany v Hasičské Pernštejn lize 2022 

 

SDH Moravany reprezentovaly i uplynulé sezóně dvě družstva v kategorii mužů. Družstvo A 

obhajovalo loňské vítězství. Mladší družstvo B se chtělo oproti minulému ročníku zlepšit ve výkonech 

i v celkovém pořadí, kde obsadilo celkové 21. místo. Letošní ročník přinesl velký výkonnostní posun 

soutěžících družstev a tím zvýšení konkurence. Každá chyba tak velice bolela. Družstvo A zaznamenalo 

z 10 závodů 7 pódiových umístění. Z toho celkem 3 vítězství. Družstvo B si vybojovalo první stupně 

vítězů v posledním závodě, odkud si odvezlo bronzové medaile. 

S celkovým součtem 146 bodů po velkém boji a velkých nervech se podařilo družstvu A obhájit o pouhé 

2 body titul. Družstvo B se s 67 body zlepšilo na celkové 9. místo. 
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1 Moravany PA 14,53 146 22 Lozice CR 18,91 9 



2 Morašice CR 14,77 144 23 Záchlumí UO 17,12 8 

3 Zbožnov CR 14,48 122 24 Lanškroun UO 19,24 8 

4 Stradouň UO 14,99 101 25 Jenišovice CR 18,55 7 

5 Vinary UO 15,42 95 26 Kameničky 2001 CR 17,52 5 

6 Hrobice PA 15,51 94 27 Dolní Sloupnice SY 23,25 5 

7 Studnice CR 15,6 72 28 Rosice CR 18,99 2 

8 Cerekvice n. L. SY 15,73 67 29 Malčín HB 21,22 1 

9 Moravany B PA 15,89 67 30 Lozice B CR 30,27 1 

10 Svinčany PA 16,55 48 31 Dolní Bučice KH 16,85 0 

11 Ostrov CR 16,65 44 32 Bučina UO 17,96 0 

12 Perálec CR 16,00 35 33 Oldříš SY 19,74 0 

13 Holešovice CR 17,91 26 34 Vortová CR 21,67 0 

14 Srch PA 16,04 25 35 Štěnec Mravín CR 26,79 0 

15 Voleč PA 17,52 24 36 Bystré SY 28,44 0 

16 Choltice PA 15,95 23 37 Světlá n. Sázavou SY 30,64 0 

17 Kunčice D UO 14,89 17 38 Kunčice E UO 31,75 0 

18 Kostelec u H. M. CR 16,15 15 39 Česká Rybná UO 120 0 

19 Rokytno PA 16,77 15 40 Sloupnice SY 120 0 

20 Pohodlí SY 16,26 11 41 Vrdy KH 120 0 

21 Přívrat SY 17,28 11      
 

Družstvo A bylo jako vítěz HPL nominováno za okres Pardubice na Superpohár hejtmana Pardubického 

kraje. Soutěžilo se v požárním útoku na 3B, sklopné terče v pro nás dalekém Mladkově v okresu Ústí 

nad Orlicí. Soutěžil ose na dva pokusy, když jeden byl na vlastní soutěžní stroj a jeden na jednotný stroj  

 

Rosenbauer FOX. Vítěze určil nejnižší součet umístění v jednotlivých kategoriích strojů. Po prvním a 

druhém místě, naše A družstvo s nejnižším součtem 3, soutěž vyhrálo! 

 

Za SDH Moravany Jan Louženský 



28.10. 2022 Hallowen + strašidelná stezka v Čeradicích 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

Z činnosti KD 
5. 9. 2022 jsme se sešli po prázdninách. Při kávě a pohoštění jsme si vyprávěli o dovolených a různých 

zážitcích. Účastnilo se 18 členů. 

12. 9. 2022 každý si vytáhl lístek s názvem města a hovořilo se o něm. Společně jsme plánovali 

zábavu ke Dni seniorů, která se uskuteční 10. 10. 2022. Přišlo 15 lidí. 

20. 9. 2022 společně jsme se vydali autobusem na výlet do Chrasti. Všem se nám to líbilo. Navštívili 

jsme i kostel v Podlažicích, stavili jsme se i v cukrárně na kafíčku a zákusku a zpět domů jsme dorazili 

kolem 18té hodiny. Účastnilo se 25 členů. 

26. 9. 2022 vydali jsme se na procházku po Moravanech, bylo nás pouze 5 členů. 

3. 10. 2022 při kávě jsme vzpomínali na historii činnosti klubu důchodců a oslavili jsme  Den seniorů. 



10. 10. 2022 se uskutečnila zábava ke Dni seniorů. Zahrál nám náš oblíbený pan Vávra. Bylo pro nás 

připraveno pohoštění. Přišlo 45 členů. 

17. 10. 2022 bylo to pohodové odpoledne spojené s četbou knih a oslavou narozenin paní Dagmary 

Černé. Přišlo 19 členů. 

24. 10. 2022 dnes jsme se sešli na téma „Jak si zbystřit paměť.“ Paní Dagmar Černá přinesla ke kávě 

domácí štrůdl. Přišlo 19 lidí. 

31. 10. 2022 prošli jsme se na hřbitov, kde jsme uctili památku všech zesnulých, kteří byli členy 

klubu. Čest jejich památce. Bylo hezké počasí, účastnilo se 7 členů. 

Obrovský úspěch Richarda Hynka 
 

                                    Richard Hynek = mistr světa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ve dnech 4-6.11.2022 se v řecké Spartě konalo Mistrovství světa v extrémním překážkovém 

běhu Trifecta Spartan Race.  

Mladý český závodník Richard Hynek z Moravan dosáhl obrovského úspěchu,  když obhájil 

titul mistra světa z roku 2019 v Trifecta Spartan race. Navázal tak na velmi úspěšnou sezonu, 

kdy zvítězil i na mistrovství Evropy v Londýně. 

Trifecta Spartan race se skládá ze tří terénních závodů s těžkými překážkami ve třech dnech. 

Závodníci nejprve nastoupili k takzvanému SPRINTU, což je závod o délce cca osm kilometrů 

s pětadvaceti překážkami. Druhý den se závodníci vydali na trasu SUPERU, o délce třinácti 



kilometrů s třiceti překážkami. Výsledné časy z těchto dvou závodů se sečetly a podle 

výsledného pořadí se třetí den (6.11.2022) startovalo na nejdelší trati BEAST, o délce 

šestadvaceti kilometrů a čtyřiceti překážkami. Ríšovi patřilo po prvních dvou dnech průběžné 

6. místo a na trať závěrečného nedělního závodu vyrážel se ztrátou 00:02:23 minut na průběžně 

vedoucího závodníka Basilica. 

Drsné podmínky (neustálý déšť) českému závodníkovi sedly a již na čtvrtém kilometru 

předběhl vedoucího Francouze Basilica. Dostal se tak na průběžné první místo a dalších několik 

kilometrů se o vedoucí pozici přetahoval s americkým závodníkem Schadeggem. V závěru si 

Richard vybojoval větší náskok a nenechal nikoho na pochybách, že zvítězí, stal se tak mistrem 

světa i pro rok 2022!!!  Gratulujeme!!! 

 

 

 


