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Obecní úřad informuje 
 

 Zákon č. 565/1990 Sb. ukládá občanům povinnost platit místní poplatek 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů – poplatek za odpady. 

Obecní úřad Krouna žádá občany, kteří dosud shora uvedený poplatek 

pro rok 2011 nezaplatili, aby tak učinili v co možná nejkratším termínu. 

Dle Obecně závazné vyhlášky obce Krouna č. 1/2011  nezaplacený 

poplatek do 31. 10. 2011 obecní úřad zvýší na dvojnásobek.  Po tomto 

termínu budou dlužní poplatníci povinni zaplatit poplatek již navýšený, 

tj. v částce 1.000,- Kč za osobu.   
 

 

Všechny vlaky a autobusy v Pardubickém kraji budou 
zapojeny do dopravního integrovaného systému IREDO 
 

Od 11. prosince letošního roku dojde k významným změnám v meziměstské 

autobusové a vlakové dopravě, které se dotknou celého území Pardubického 

kraje. Do jednotného neboli integrovaného dopravního systému budou nově 

zapojeni všichni dopravci zajišťující přepravu osob v kraji. Nastává tak sloučení 

všech dopravních služeb ve veřejné dopravě pod organizátora veřejné dopravy - 

společnost OREDO, která pro kraj tuto činnost vykonává. Smyslem organizace 

je pozitivní dopad na návaznost a celkovou vzájemnou provázanost 

autobusových a vlakových spojů v Pardubickém kraji. Společnost OREDO 

připravuje pro Pardubický kraj projekt optimalizace a integrace dopravy, který 

bude spuštěn od 11. 12. 2011. 

 

Pojďme si vysvětlit změny, které s sebou integrovaná doprava a její 

zavedení přináší pro občany Pardubického kraje. 

 

Optimalizace dopravy 

Princip optimalizace autobusové dopravy spočívá v tom, že společnost 

OREDO  zpracuje nové oběhy vozidel tak, aby mohl být region obsloužen 

menším počtem vozidel, a tedy i hospodárněji, než je tomu doposud. Oběhy 

vozidel musí být zpracovány s ohledem na zajištění přepravních potřeb obyvatel 

daného území. Na spojích, kde se trvale přepravuje méně cestujících, dojde 

k nasazení autobusů s menší kapacitou.  Ty se svou nižší spotřebou a nižší 

pořizovací cenou uspoří prostředky na provoz nových spojů v dopoledních 

a večerních hodinách nebo o víkendech.  

V rámci optimalizace dopravy dochází také k zajištění prostorové, časové a 

tarifní provázanosti mezi autobusovou a železniční dopravou. Současně dochází 

k zavedení taktu. Model taktové dopravy spočívá v tom, že vlaky nebo autobusy 
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jezdí na páteřních tratích nebo páteřních autobusových linkách v pravidelných 

časových intervalech v tzv. taktu. Například každou druhou minutu po celé 

(5:02, 6:02, 7:02). Pro cestujícího jsou pak tyto časy snadno zapamatovatelné. 

 

Cestování na jeden jízdní doklad  

Od 11. prosince bude možné cestovat na jednu jízdenku po celém území 

Pardubického kraje. Ta bude platná ve všech autobusech a vlacích na území 

regionu. I když budete muset přestupovat, již v místě odjezdu si zakoupíte 

jízdenku až do cíle vaší cesty. Rozhodující není ani to, zda budete přestupovat 

z autobusu na vlak nebo obráceně. Do systému IREDO budou také zapojeny 

České dráhy a.s. České dráhy jako jediné nabízejí souběžně s tarifem IREDO 

také svůj vlastní tarif. 

 

Zónově relační tarif IREDO 

Tarif IREDO je zónově relační tarif. V zónově relačním tarifu je území 

rozděleno na větší počet poměrně malých zón. Zóna je tvořena jednou nebo 

několika málo těsně sousedícími obcemi. Cena jízdného je vždy pevně 

stanovena mezi každými dvěma zónami a odpovídá kilometrickému tarifu podle 

nejkratší trasy. Cena dopravy v rámci jedné zóny je stanovena fixní částkou. 

V případě, že je zóna tvořena větším městem, může být cena vyšší, tak aby např. 

odpovídala dosavadní ceně městské dopravy. Zónově relační tarif je pro 

uživatele veřejné dopravy spravedlivější a přehlednější než stávající tarify. 

Cestující si zjistí cenu jízdného a trasu své cesty na první pohled z tarifní mapky, 

která je umístěna na každé zastávce. 

Harmonogram projednávání jízdních řádů s obcemi 

Dostatečný prostor musí být věnován projednávání nových jízdních řádů 

s obcemi. Právě starostové znají nejlépe přepravní potřeby svých občanů. 

V současné době jsou nové oběhy vozidel a jízdní řády projednávány s dopravci.  

Projednávání s obcemi bude probíhat průběžně od 1. 7. do 16. 9. V tomto 

termínu budou také návrhy jízdních řádů zveřejněny na internetových stránkách 

www.oredo.cz.  První návrh vlakových jízdních řádů bude zveřejněn v týdnu od 

13. 6. do 20. 6. Občané budou mít možnost vznést připomínky písemně nebo 

prostřednictvím elektronického formuláře, který bude zveřejněn na 

internetových stránkách společnosti www.oredo.cz. Pokud již nyní máte 

připomínky ke stávajícím jízdním řádům, které by měly být v novém projektu 

řešeny, můžete nám je zaslat na adresu oredopk@oredo.cz. 

 

Věříme, že po možných počátečních nedorozuměních, které se asi nevyhnou 

žádné změně, bude systém IREDO - integrovaná regionální doprava 

Pardubického kraje - dobře plnit svůj účel, tedy sloužit cestujícím a reflektovat 

jejich měnící se potřeby v cestování veřejnými dopravními prostředky. 

 

http://www.oredo.cz/
http://www.oredo.cz/
mailto:oredopk@oredo.cz
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FARMÁŘSKÉ TRHY V OBCI KŘIŽÁNKY 
 

OBEC KŘIŽÁNKY VÁS SRDEČNĚ ZVE NA FARMÁŘSKÝ TRH, 
KTERÝ SE USKUTEČNÍ 

 
v sobotu 30. 7. 2011 od 8:30 do 12:30 hodin 

na prostranství mezi obecním úřadem a vzdělávacím centrem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Součástí trhu je hudební vystoupení. 
Občerstvení zajištěno. 

 
Další trhy se budou konat 6. 8. a 27. 8. 2011   

 

 
 
 

Jiří Čujan – Františkáni s kozou 
 

Výstava na kruchtě evangelického kostela v Proseči u Skutče. 
Fotografické portréty dírkovou kamerou a socha jsou k zhlédnutí 
před i po bohoslužbách (bohoslužby: neděle 9.00 – 10.00 hod.) a 

také v týdnu po domluvě na telefonních číslech: 
Lukáš Klíma +420 608 05 4457 nebo Jiří Čujan +420 608 93 5757. 

 
Soubor snímků Zima na Františkách vznikl v zimě 2010/2011. Jsou to 

portréty františských obyvatel. Nejdůležitější roli v nich hraje čas a jeho 
pomíjivost. Člověk je v nich  zobrazen ve svém domě jako jeho součást. 
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Prostředí zobrazeného má stejnou váhu. Fotografie dírkovou kamerou 
(camera obscura) umožňuje zachytit skutečnost technikou, která má 
nejblíže k malířství. Na každý snímek je potřeba dlouhá příprava a 
proces neumožňuje úplnou kontrolu nad výsledkem. Je tedy ponechán 
prostor náhodě. Je to ryze analogová technika, dá se říct, že tvoří 
protipól dnešní digitální fotografii. Výstava je prodejní. 

 
www.jiricujan.com 

 
 
 
 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
Výročí: 

Červenec Září 

70 let – Sochůrek Josef 70 let – Štorková Miluška 

 – Kusý František 75 let – Niklová Jana 

75 let – Černý František 90 let – Kusý Jan 

 

Narození: 
Březen Květen 

Moučková Andrea Kučerová Veronika 

 

Úmrtí: 
Březen Květen 

Nekvindová Anna Nekvinda Stanislav 

Kynclová Marie Škrochová Jaroslava 

Stodolová Věra  

Škrochová Marie Červen 

 Beneš Miloslav 

Duben Sodomka Josef 

Vtípilová Alena  

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.jiricujan.com/
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Rozpis pohotovostních služeb stomatologů na III. čtvrtletí 

Datum Jméno Místo pohotovostní služby Pozn. 

2. 7. MUDr. Michael Chlud  Skuteč Smetanova 568 @ 

3. 7. MUDr. Michael Chlud  Skuteč Smetanova 568 @ 

5. 7. MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590  

6. 7. MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401  

9. 7. MUDr. Zdena Janovská Trh. Kam. Hlinecká 64  

10. 7. MUDr. Zdena Janovská Trh. Kam. Hlinecká 64  

16. 7. MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64  

17. 7. MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64  

23. 7. MUDr. Zuzana Hejlová Skuteč Smetanova 315  

24. 7. MUDr. Zuzana Hejlová Skuteč Smetanova 315  

30. 7. MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401  

31. 7. MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401  

6. 8. MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386  

7. 8. MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386  

13. 8. MUDr. Yvona Chludová Hlinsko Smetanova 568 @ 

14. 8. MUDr. Yvona Chludová Hlinsko Smetanova 568 @ 

20. 8. MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590  

21. 8. MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590  

27. 8. MUDr. Jan Konývka Hlinsko Poličská 444 * 

28. 8. MUDr. Jan Konývka Hlinsko Poličská 444 * 

3. 9. MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 $ 

4. 9. MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 $ 

10. 9. MUDr. Eva Krejčí Krouna 350  

11. 9. MUDr. Eva Krejčí Krouna 350  

17. 9. MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64  

18. 9. MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64  

24. 9. MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 # 

25. 9. MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 # 

28. 9. MUDr. Michael Chlud  Skuteč Smetanova 568 @ 

* = ETA Hlinsko, $ = Zdr. středisko, # = Polikl. Hlinsko, @ = U Botany 
 

Pohotovostní služby jsou od 9.00 do 13.00 hodin. 
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NOVÝ POSKYTOVATEL INTERNETU 
 

Nabízíme Vám neomezený internet s vybranou rychlostí dle 
tarifu, bez dlouhodobého závazku, slevu 10% pro nové 

zákazníky na období 6 měsíců, slevu 10% při přechodu od 
konkurence na období 12 měsíců, možnost instalace internetu 
již v době výpovědi u Vašeho stávajícího poskytovatele. *) 

 

 
Dostupnost služby v lokalitách - Svratka, Svratouch, Herálec, 

Krouna, Oldřiš. 

 

Pozn.: *) 

V době výpovědi Vám službu poskytneme zdarma na období 

maximálně 3 měsíců. Služba se vždy uzavírá na dobu neurčitou s 

výpovědní lhůtou 1 měsíc dle smluvních podmínek, za ukončení 

smlouvy neúčtujeme žádné smluvní sankce ani skryté smluvní pokuty. 

 

V případě instalace na splátky je nutné uzavřít smlouvu na 12 

měsíců, při předčasném ukončení je nutné doplatit zbývající splátky 

jednorázově. 

 
Kontakty: 

Ondřej Myška - 774083486, Josef Sádovský - 776672767 
www.iq-net.cz 
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