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Obecní ú řad informuje 
 

* Policie České republiky – Okresní ředitelství Chrudim děkuje 
všem, kteří pomáhali hledat chlapce Petra Vávru. Poděkování 
patří především všem místním občanům, kteří se pátrací akce 
dobrovolně zúčastnili. S potěšením lze konstatovat, že 
s lhostejností a nezájmem se policisté v obci Krouna nesetkali. 
Všichni chtěli pomoci a doufali, že se chlapce podaří nalézt a 
v pořádku vrátit domů. 
 
* Rada obce Krouna se k tomuto poděkování připojuje 
a zároveň vyslovuje zvláštní dík našim hasičům, kteří opět 

prokázali svoji ochotu pomáhat lidem v nouzi.  
 
* Z důvodu neúplné evidence sňatků nebude Obec Krouna - APOZ - s účinností 
od 1. 1. 2008 předávat občanům dárkové balíčky k výročí svateb. 
 
* Rádi pobýváte v přírodě? Svaz zahrádkářů v Krouně sděluje, že je 
v zahrádkářské osadě k dispozici volný pozemek (400 m2) k pronajmutí. 
Informaci zájemcům podá př. Josef Tomášek nebo František Kusý. 
 
* Od  pátku 4. dubna 2008 je v Hlinsku nově otevřena anesteziologická 
ambulance pro léčbu bolesti MUDr. Ludmily  Voborníkové. Ordinace je 
umístěna na Poliklinice Hlinsko v pavilonu C v I. poschodí. Ordinační hodiny 
jsou  každý pátek  od 8 do 12 hodin. Telefon: 728 776 424. 
 
* Obec Krouna žádá občany, aby nejpozději do 30. 4. 2008 uhradili místní 
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2008. Sazba 
poplatku činí 477,- Kč za poplatníka. Poplatek může být hrazen v hotovosti 
do pokladny obce, poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na 
účet vedený u České spořitelny, a.s. Hlinsko, č. ú.  1141622369/0800, 
variabilní symbol 11.  
K 30. 4. 2008 je rovněž splatný místní poplatek ze psa.  
 

 
Bezpečnost osob i domov ů 

 
Vážení spoluobčané, 

v poslední době se v našich obcích stále častěji objevují „CIZÍ LIDÉ“ 
s nedobrými úmysly. 
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Zpravidla vytvoří dvou či vícečlennou skupinu, která se dorozumívá 
mobilním telefonem. Buďte prosím opatrní, nedůvěřiví a snažte se 
zapamatovat si SPZ jejich aut a popis osob, případně další údaje o osobách či 
vozidlech. 

Nepouštějte cizí občany do svých domovů! Důvodné podezření hlaste 
POLICII ČR na tel. 158 nebo 469 311 333 (Policie ČR Hlinsko). 

Děkuji za spolupráci. 
Pavel Ondra, starosta obce 

 
 

Výměna občanských pr ůkazů 
 

Platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. 
prosince 2003 končí nejpozději 31. prosince 2008. 

Pro občany narozené před 1. 1. 1936 platí výjimka. Občanské průkazy, ve 
kterých mají vyznačenou dobu platnosti „bez omezení“ nebo „platnost 
prodloužena bez omezení“, zůstávají nadále platné. 

Tato výměna občanských průkazů nepodléhá správnímu poplatku. 
Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji platí po dobu v nich 

uvedenou. 
 

 
Oznámení o p řerušení dodávky elekt řiny  

 
Firma ČEZ oznamuje, že 17. 4. 2008 v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin 

bude v obcích Krouna, Rychnov, Čachnov a Františky přerušena dodávka 
elektrického proudu. 

Firma ČEZ žádá v souladu s ustanovením §25, odst. 4 písm. d), bod 6 
zákona č. 458/2000 Sb. své zákazníky o pochopení pro toto nezbytné omezení a 
doporučuje jim provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod a 
odpojení elektrických spotřebičů ze sítě. 

Pozor! Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy 
i v této době považovat za zařízení pod napětím! 

Bližší informace můžete získat na poruchové lince 840 850 860. 
 
 

Svoz nebezpe čného odpadu 
 

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPE ČNÉHO ODPADU 
se uskuteční v 

SOBOTU 24. května 2008 a v SOBOTU 13. září  2008 
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dle následujícího rozpisu: 

07.30 hod. Rychnov  u  prodejny 10.45 hod. Krouna u hasičárny 

08.45 hod. Františky u školy 11.15 hod. Krouna u kampeličky 

09.30 hod. Čachnov u hasičárny 11.45 hod. Krouna křižovatka 

10.15 hod. Oldřiš u prodejny  

 
Do speciálních vozidel pro ambulantní svoz lze nakládat nebezpečný a 

velkoobjemový odpad. 
Tento odpad každý předá do svozových vozidel osobně. Uvedená svozová 

místa  n e j s o u  určena k ukládání tohoto odpadu. 
 
Do ambulantního sběru nepatří: zemina, stavební suť, kompostovatelný odpad 
(bioodpad), popel, škvára, dřevní hmota. 

 
 

Humanitární sbírka 
 

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s  Obecním úřadem 
Krouna vyhlašuje 

 

H U M A N I T Á R N Í     S B Í R K U 
 
� letního a zimního oblečení, ze zimního oblečení především kabátů a bund, 
� lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, 
� domácích potřeb - nádobí bílého i černého (vše jen funkční), 
� peří, péřových přikrývek a polštářů,  
� dek a přikrývek (obyčejné, vatované, larisy),  
� hraček a školních potřeb, 
� novin, časopisů a knih, 
� nepoškozené obuvi (dámské, pánské, dětské) 
� kabelek, tašek, batohů a peněženek. 
 
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 

lyžařské boty; oděvy z umělých vláken (silon, nylon, dederon); ledničky, 
televize a počítače (nebezpečný odpad); nábytek, jízdní kola, lyže a dětské 
kočárky (transportem se znehodnotí). 
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Sbírka se uskute ční  
ve dnech: 26. 5. – 30. 5. 2008 
čas:  PO, ST 7.30 – 16.00 hodin 
 ÚT, ČT, PÁ 7.30 – 12.00 hodin 
místo: Obecní úřad Krouna – přízemí – proti knihovně 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem 
nepoškodily. 

Bližší informace podá OÚ Krouna tel. 469 341 130  
nebo dispečink Diakonie Broumov – 224 316 800, 224 317 203 (fax). 

 
Děkujeme za Vaši pomoc. 

 
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

Výročí: 
Leden Březen 
65 let – Drahošová Libuše 65 let – Novotný Zdeněk 
80 let – Malinská Jindřiška  – Talácková Amálie 
 – Müllerová Emilie  – Urban Jan 
 – Novotná Anežka 70 let – Halamka Josef 
Únor   – Fajmon Filip 
65 let – Doležal Josef 75 let – Vít Bedřich 
70 let – Vtípil Miroslav  – Teplá Růžena 
 – Žejdlíková Marie  – Kusý Jaroslav 
75 let – Krejsová Irena 80 let – Kučerová Jarmila 
80 let – Zemanová Květa    
90 let – Vít Josef    
 
Narození: 
Prosinec (dodatek) Peňáz Karel 
Peňáz Filip Šenkýřová Barbora 
Leden Šenkýř Jakub 
Kyselová Daniela Broulíková Anna 
 
Úmrtí: 
Prosinec (dodatek) Únor 
Nadrchalová Marie Odvárková Marie 
Šmoková Marta Březen 
Leden Chaloupka Bohuslav 
Bukáček František  
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Z naší Kroniky…  
Krounské hračky 
 

Na konci loňského roku, od 
24. listopadu až do 6. ledna 2008, 
jste mohli navštívit Městské 
muzeum a galerii Hlinsko, kde byla 
pro návštěvníky připravena 
kouzelná vánoční výstava s 
názvem Vánoce v muzeu – 
soustružené hračky Zdeňka 
Bukáčka z Krouny, Betlémy.  

Zdeněk Bukáček oslavil v roce 
2007 významné životní jubileum, 
v roce 2003 se stal nositelem tradice lidových řemesel, tj. ocenění udělené 
ministrem kultury ČR za provozování tradičního lidového řemesla. Tímto 
oceněním se v současné době v ČR může pochlubit 32 řemeslníků. Krounské 
hračky a jejich výrobce Zdeněk Bukáček velmi dobře a často reprezentují naši 
obec nejen v České republice, ale i ve světě. Důkazem toho je například zápis 
v Kronice naší obce z roku 1997 (tedy před jedenácti lety), který jsem pro Vás 
z kroniky vybrala:  

Hana Moravcová, kronikářka 
Krounské hračky - 1997 

 
Naše dřevěné krounské hračky mají svou tradici, ale i popularitu ve světě. 

Letos to dokázal i soubor Vysočánek ze Základní školy v Hlinsku, Smetanova 
ulice. Zúčastnil se totiž ve dnech 1. - 5. dubna 1997 VII. světového festivalu 
folklorního tance ve španělské Palmě de Mallorca – VII. Festival mundial de 
danses folkloriques Palma de Mallorca (Spain). Přítomno bylo 51 souborů, např. 
z  Kolumbie, Argentiny, Portorika, Salvadoru, Uruguay, Portugalska, jižní 
Koreje, Austrálie, Rakouska, Itálie a také tam byla Republika Checa, zastoupená 
hlineckými dětmi. 

Zúčastněné soubory se představily v pestrém průvodu na mořské pláži 
„Playa de Palma“. A tam už nesly děti z Hlinska dřevěné hračky z Krouny. 
V prostém kroji, v ruce kouzelné panenky, miminka, selky, husárky, koníky, si 
odvážně vyšlapovaly děti, které se nebály soutěžního souboje s barevností 
afrických a amerických skupin. 

Vystoupení Vysočánku neslo název „Kouzlo hraček“. Můžeme být pyšní, 
vždyť by tam mohlo být vsunuto i slovo „krounských“ – „Kouzlo krounských 
hraček“. 

První představení, a to hned soutěžní, se konalo ve zvukově dokonalé 
koncertní síni Auditorium de Palma. Výsledek byl vynikající: 2. místo ve 
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světové soutěži. Vyhlášením výsledků v aréně Coliseu Balear končil festival. 
Účastníci z Republica Checa, malí tanečníci souboru Vysočánek z Hlinska se 
svými hračkami z Krouny, získali světovou pozornost. 

Úspěch se opakoval i na dětském folklorním festivalu v Luhačovicích ve 
dnech 13. a 14. září 1997. Zrovna tak, jako ve Španělsku vystupovaly děti 
v pásmu „Kouzlo hraček“ se čtyřiceticentimetrovými krounskými hračkami, 
které pro ně zhotovil Zdeněk Bukáček z Krouny. 

Zapsala kronikářka Marcela Nekvindová v r. 1997 
 
 

 
Na následujících řádcích otiskujeme článek pana faráře Bohumila Šitavance 

věnovaný Velikonocům, který vyšel v krajanském časopise HLASY NÁRODA 
(VOICES OF THE NATION) v Chicagu v USA. 

 
Naděje na věčné jaro života 

 
Velikonoce, které se slaví v neděli po prvním jarním úplňku, jsou svátky 

nového života. Jde o několik dnů (tak zvaný Svatý týden), kdy si křesťané 
připomínají nejdůležitější události dějin spásy. 

Na Zelený čtvrtek  ráno se kněží shromáždí v diecézní katedrále, aby slavili 
bohoslužbu s biskupem a obnovili své závazky. Večer se potom ve farnostech 
slaví výročí ustanovení památky Ježíšovy poslední večeře a obětavé lásky 
k nám, křesťanské mše. Ježíš tento den ustanovil také kněžství. 

Velký pátek, den přísného postu, je památkou Ježíšova odsouzení, utrpení a 
smrti na kříži. Nikde se v tento den neslouží mše svatá, ale konají se obřady, 
které připomínají Ježíšovu smrt. Proto se zvláštním způsobem uctívá kříž, 
symbol Ježíšova utrpení. 

Bílá sobota je dnem, kdy církev rozjímá u Ježíšova hrobu. 
Velká noc a Velikonoční neděle jsou největšími svátky všech křesťanů. 

Víra v Ježíšovo zmrtvýchvstání je pilířem křesťanské věrouky. Bez ní by 
křesťanství ztratilo svůj smysl. Tato víra stojí na skutečnosti prázdného Ježíšova 
hrobu, přestože byl hlídán stráží, a na četných svědectvích o setkáních 
zmrtvýchvstalého Ježíše s jeho učedníky. 

Až se o Velikonoční vigilii začnou věřící shromažďovat u posvěceného 
ohně a od něj bude zapálena velikonoční svíce zvaná paškál, začnou největší 
křesťanské svátky. Připomenou nám, že pokud uvěříme a postavíme svůj život 
na hodnotách evangelia, potom všechny naše životní ztráty,  jako jsou utrpení a 
smrt, kterým se nikdo nevyhne,  budou pouze dočasné. Poznáme, že naděje na 
věčné jaro života není pouhou frází. 

 
Rev. Bohumil Šitavanc, děkan Krouna, Česká republika 
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Chrudimská nemocnice, a.s. hledá dárce krve! 
 
Dárce musí splňovat tyto podmínky: 

� věk 18 – 60 let (ženy), 18 – 65 let (muži) 
� váha nad 50 kg 
� dobrý zdravotní stav 
� neužívat pravidelně léky (s výjimkou antikoncepce a antihypertenziv) 

 
Dle zákona má dárce v den odběru nárok na den volna, na náhradu 

cestovného a poukázku na občerstvení v hodnotě 50,- Kč. 
Odběrové místo: Transfusní oddělení chrudimské nemocnice 

(u autobusové zastávky směrem od Slatiňan). 
Odběrové dny: pondělí, úterý a čtvrtek od 6:00 do 9:00 hodin. Případné 

informace Vám poskytneme na telefonním čísle 469 653 492. 
 

Těší se na Vás kolektiv transfusního oddělení 
 
 

Nově otev řená vzorková prodejna zdravotní obuvi 
 

Společnost Santé otevřela 1. 3. svoji prodejnu 
v Proseči u Skutče 93 – směr Borová. Naleznete zde 
velký výběr zdravotní obuvi dětské, dámské, pánské 
(pantofle, sandále, uzavřená obuv – jarní i zimní) za 
bezkonkurenční ceny. 

Více informací se dozvíte na adrese www.sante-zdravotni-obuv.cz nebo na 
e-mailu jana.drahos@seznam.cz. 
 Prodejní doba: 
 Pondělí: 9.00 – 11.00 hodin 
 Út – Pá: 9.00 – 11.00 hodin a 13.00 – 15.30 hodin 
 Sobota: 9.00 – 11.00 hodin 

Možná domluva i v jiný čas na tel číslech: 776 852 466 a 777 908 270 
 

 
 

Krounský zpravodaj vydává  O b e c n í   ú ř a d   v Krouně. 
Redakční rada: Mgr. Petr Schmied, Tomáš Kavka 

Veškeré příspěvky prosím laskavě adresujte na OÚ nebo red. radě. 
Registrace povolena Ministerstvem kultury České republiky pod reg. zn. MK 

ČR E 11861 
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Rozpis pohotovostních služeb stomatolog ů na II. čtvrtletí 08 
(Pohotovostní služby jsou od 9.00 do 13.00 hodin.) 

 
Datum  Jméno  Místo pohotovostní služby  Pozn.  

5.4. MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590  

6.4. MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590  

12.4. MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 315  

13.4. MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 315  

19.4. MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64  

20.4. MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64  

26.4. MUDr. Eva Krejčí Krouna 350  

27.4. MUDr. Eva Krejčí Krouna 350  

1.5. MUDr. Jan Konývka Hlinsko Poličská 444 * 
3.5. MUDr. Helena Seyčková Hlinsko Nádražní 548 # 
4.5. MUDr. Helena Seyčková Hlinsko Nádražní 548 # 
8.5. MUDr. Zdena Janovská Trh. Kam. Hlinecká 64  

10.5. MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 $ 
11.5. MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 $ 
17.5. MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64  

18.5. MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64  

24.5. MUDr. Michael Chlud  Skuteč Smetanova 842  

25.5. MUDr. Michael Chlud  Skuteč Smetanova 842  

31.5. MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548  

1.6. MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548  

7.6. MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386  

8.6. MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386  

14.6. MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401  

15.6. MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401  

21.6. MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590  

22.6. MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590  

28.6. MUDr. Yvona Chudová Skuteč Smetanova 315  

29.6. MUDr. Yvona Chudová Skuteč Smetanova 315  

 
Vysvětlivky:  ETA = * ; Poliklinika Hlinsko = # ; Zdravotní středisko = $ 


