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Obecní ú řad informuje 
 

* Starosta obce děkuje všem spoluobčanům v obcích za 
celkovou péči o svá obydlí a zejména za péči o veřejná 
prostranství před domy. Péče je vidět a napomáhá lepšímu 
vzhledu obce. 
 
* Z nabídky Úřadu práce Hlinsko byla vytvořena  a jsou zcela 
financována dvě pracovní místa pro pana M. Mlynáře a pana M. 
Hamana na dobu od 15. května 2006 do 15. listopadu 2006. 
Pokud bude úspěšný projekt LEADER, budou podobná dvě 
pracovní místa pro práce v obci využita i v době od ledna 2007 

do května 2008.  
 
* Povodí Labe provádí údržbu koryta Krounky – zejména regulační stavby. 
 
* OÚ oznamuje, že 7. července 2006 nebude úřadovat. 
 
* Vodárenská společnost Hlinsko žádá občany, aby napouštěli své bazény jen 
přes svůj vodoměr – ne „černým“ odběrem vody z veřejného hydrantu! 
 
* Vycházejícím žákům přeji krásné prázdniny a úspěch v novém prostředí. 
   Žákům, učitelům i vedení školy děkuji za významnou reprezentaci školy 
ve školním roce 2005 – 2006. 
 
* Setkání s vycházejícími žáky bude v pátek 30. června 2006 v malé zasedací 
místnosti obecního úřadu. 
  
* Obec Otradov oznamuje návrh změny č. 1 ÚPSÚ s požadavkem vybudovat 
větrnou elektrárnu v západní části katastru obce v prostoru mezi železniční tratí 
a komunikací III/354. 

 
 

Úprava otevíracích hodin na pošt ě 
S platností od 1. 7. 2006 se upravují hodiny pro 
veřejnost na poště následovně: 
 

Pondělí 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00 
Úterý 8.00 – 12.00  
Středa 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00 
Čtvrtek 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00 
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Pátek 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00 
 
Tato úprava je vyvolána následujícími důvody: 

• aby byly urychleny doby dopravy poštovních zásilek (všechny 
přijaté zásilky odejdou týž den), 

• aby uzavírání pošty z důvodu školení, návštěv lékařů apod. našich 
zaměstnanců bylo co nejmenší (k těmto účelům bude využíváno 
úterní odpoledne). 

Při stanovení těchto hodin pro veřejnost bylo přihlíženo k poptávce po 
poštovních službách v konkrétních hodinách a zároveň k dopravnímu spojení. 

 
Ing. Jan Holenda 

manažer provozu ČP 
 

 
Výsledky voleb do Parlamentu ČR 2006 

v Kroun ě a místních částech 
 
KROUNA 
 

Voliči 
v sezn. 

Vydané 
obálky 

Vol. 
účast 
v % 

Odevzd. 
obálky 

Platné 
hlasy 

% 
plat. 
hlasů 

731 508 69,49 508 507 99,80 
 

Platné 
hlasy Kód Název strany 

celk. v % 
1 Strana zdravého rozumu 2 0,39 
5 Právo a Spravedlnost 2 0,39 
6 Nezávislí 2 0,39 
9 Občanská demokratická strana 175 34,51 
10 Česká str. sociálně demokrat. 155 30,57 
11 SNK Evropští demokraté 12 2,36 
12 Unie svobody – Demokratická unie 5 0,98 
15 4 VIZE – www.4vize.cz 1 0,19 
18 Strana zelených 23 4,53 
20 Komunistická str. Čech a Moravy 34 6,70 
21 Koalice pro Českou republiku 1 0,19 
24 Křesť. demokr. unie – čs. str. lid. 94 18,54 
25 Nez. demokraté (předs. V. Železný) 1 0,19 
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RYCHNOV  
 

Voliči 
v sezn. 

Vydané 
obálky 

Vol. 
účast 
v % 

Odevzd. 
obálky 

Platné 
hlasy 

% 
plat. 
hlasů 

157 110 70,06 110 110 100,00 
 

Platné 
hlasy Kód Název strany 

celk. v % 
6 Nezávislí 1 0,90 
9 Občanská demokratická strana 19 17,27 
10 Česká str. sociálně demokrat. 52 47,27 
11 SNK Evropští demokraté 1 0,90 
18 Strana zelených 5 4,54 
20 Komunistická str. Čech a Moravy 17 15,45 
24 Křesť. demokr. unie – čs. str. lid. 15 13,63 

 
 
ČACHNOV , FRANTIŠKY , RUDA 
 

Voliči 
v sezn. 

Vydané 
obálky 

Vol. 
účast 
v % 

Odevzd. 
obálky 

Platné 
hlasy 

% 
plat. 
hlasů 

93 57 61,29 57 57 100,00 
 

Platné 
hlasy Kód Název strany 

celk. v % 
6 Nezávislí 1 1,75 
9 Občanská demokratická strana 20 35,08 
10 Česká str. sociálně demokrat. 11 19,29 
11 SNK Evropští demokraté 3 5,26 
18 Strana zelených 4 7,01 
20 Komunistická str. Čech a Moravy 9 15,78 
24 Křesť. demokr. unie – čs. str. lid. 9 15,78 

 
 
 



www.krouna.cz  Krounský zpravodaj 

 

-5- 

 
OLDŘIŠ 
 

Voliči 
v sezn. 

Vydané 
obálky 

Vol. 
účast 
v % 

Odevzd. 
obálky 

Platné 
hlasy 

% 
plat. 
hlasů 

96 46 47,92 46 46 100,00 
 

Platné 
hlasy Kód Název strany 

celk. v % 
6 Nezávislí 1 2,17 
9 Občanská demokratická strana 17 36,95 
10 Česká str. sociálně demokrat. 18 39,13 
11 SNK Evropští demokraté 1 2,17 
18 Strana zelených 4 8,69 
20 Komunistická str. Čech a Moravy 2 4,34 
24 Křesť. demokr. unie – čs. str. lid. 3 6,52 

 
 

Poradce ob čana 
 

Poradenská kancelář – Agentura NIKA Sokolov nabízí k zapůjčení 
reklamní CD a reklamní DVD s názvem Poradce občana 1 – problémy života. 
Obsah CD a DVD: 

1. Úvod 
2. Problematika bydlení – práva a povinnosti 
3. Vyživovací povinnost rodičů k dětem a naopak 
4. Rozvod manželství – jak postupovat 
5. Práva kupujícího a postup reklamace 
6. Práva a povinnosti zaměstnance 
7. Odpovědnost za škodu 
8. Závěť a dědění – jak na to 
9. Práva neprovdané matky dítěte – jak postupovat vůči otci dítěte 
10. Závěr 

CD, PC a DVD je možno zapůjčit bezplatně na Obecním úřadě v Krouně. 
Bezplatná poradna pro každého – telefon 777 900 925 nebo 777 315 033.  
 
inzerát: 

Koupím poštovní známky – celé sbírky, větší množství i pozůstalost po 
sběrateli. Platím v hotovosti. Informace na tel.: 724 229 292 
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Odpady 

 
Vážení spoluobčané! 

- Do sběrných nádob na odpady ukládejte prosím 
jen určený materiál! 

- Nenechávejte odpady ležet mimo nádoby! 
- Nebezpečný odpad je sbírán podle rozpisu! 
- Udržujte pořádek v okolí sběrných kontejnerů! 
- Nezakládejte skládky kolem sběrných nádob ani 

jinde na veřejných prostranstvích! 
Pavel Ondra, starosta obce 

 
 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
Výročí: 
duben květen 

65 let – Štorek Miloslav, Krouna 70 let – 
Gregorová Marie, 
Krouna 

 – Knettig Václav, Rychnov  

70 let – 
Fajmon Vladimír, 
Františky 

červen 

75 let – Drahoš Josef, Krouna 65 let – 
Stryková Ludmila, 
Krouna 

              – Nadrchal Josef, Krouna 70 let – 
Nekvindová Marcela, 
Krouna 

Narození: 
duben 
Nekvinda Pavel, Krouna Štorková Lucie, Krouna 
Úmrtí: 
duben květen 
Hladík Jan, Krouna Koudelka Jan, Oldřiš 
Kyncl Václav, Rychnov  
Červen  
Pospíšilová Julie, Krouna  

 
 

Domácí násilí 
 
Domácí násilí bolí dvojnásob, protože přichází opakovaně v podobě 

hrubých slov, která říká blízký člověk, a v podobě ran, které rozdávají ruce 
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blízkého člověka. Strašné je však také proto, že se hrubosti a krutosti odehrávají 
za zavřenými dveřmi bytů a rodinných domků, převážně beze svědků a bez 
důkazů. Mít možnost o domácím násilí otevřeně a kdykoliv promluvit je 
nalézáním cesty z bezvýchodné situace. 

Někdy stačí, když se oběť svěří šeptem a třeba i bez uvedení jména. Za 
důležité považuji, že vůbec promluví, že má pomoc na dosah a nezůstane 
osamocena. 

Petra Vitoušová 
prezidentka Bílého kruhu bezpečí 

Domácí násilí je, když Vás opakovaně 
� blízká osoba uráží 
� blízká osoba ponižuje před ostatními lidmi 
� blízká osoba nutí k sexuálním praktikám, které se Vám nelíbí nebo je 

přes Váš odpor vykoná 
Domácí násilí je, když Vám opakovaně 

� blízká osoba zakazuje styk s přáteli a s Vaší rodinou 
� blízká osoba kontroluje veškeré Vaše finance 
� blízká osoba vyhrožuje a zastrašuje Vás 
� blízká osoba fyzicky ubližuje 
� blízká osoba ničí Vaše věci 

Domácí násilí je, když 
� blízká osoba požaduje naprostou kontrolu nad vším, co děláte 

Skutečné domácí násilí se opakuje a stále stupňuje. 
 

V PŘÍPADECH DOMÁCÍHO NÁSILÍ NEVÁHEJTE A HLEDEJTE RADU , 
PODPORU A POMOC. 

Znáte někoho, kdo je vystaven domácímu násilí, a rádi byste mu 
pomohli? 

Pokud se Vám někdo svěří s problémem domácího 
násilí, buďte chápající a podporující. Věnujte dotyčnému 
dostatek času a neptejte se jej na detaily. Oceňte jeho 
odvahu se svěřit a zdůrazněte, že nikdo nemá právo mu 
vyhrožovat či jej bít. Nenuťte oběť, aby se ihned 
odstěhovala, nechte ji dospět k vlastnímu rozhodnutí. 
Zjistěte si informace o dostupné pomoci a předejte jí 
příslušné kontakty. Zeptejte se, s čím můžete oběti pomoci 
(doprovod do nemocnice, na policii, uschování důležitých 
dokumentů, nabídka využívat Vaší adresy nebo 
telefonního čísla pro informace a vzkazy).  

Oběti domácího násilí se viní za to, co se u nich doma děje. Potřebují 
slyšet, že si nezaslouží být zneužívány či ponižovány. Změnit se musí 
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násilníkovo chování, které nelze omlouvat. Každá oběť domácího násilí si 
zaslouží něco lepšího.  
Důležitá telefonní čísla a adresy: 
Nepřetržitý provoz: 

DONA 
Linka pomoci obětem domácího násilí 

2 51 51 13 13 

Linka bezpečí dětí a mládeže 800 15 55 55 
Senior telefon 2 22 22 17 71 

Omezený provoz: 
Bílý kruh bezpečí – poradna Pardubice 
Pospíšilovo nám. 1693, 530 03 Pardubice 3 

4 66 26 52 64 

Elektra 
pomoc ženám zneužitým v dětství 

2 83 87 20 85 

Linka právní poradny pro ženy 2 24 91 07 44 
Rosa 
centrum pro oběti domácího násilí 

2 41 43 24 66 

JUPITER – projekt pro oběti domácího násilí 
Štěpánkova 108, 537 01  Chrudim 

469 623 898 

 
reklama: 

firma KRATOCHVÍL 
si Vám dovoluje nabídnout: 

nátěr střechy a ostatních klempířských prvků. 
Technologický postup: 

- očištění střechy vysokotlakým čistícím přístrojem WAP /pomocí 
vysokého tlaku vody - až 150 barů - odstraníme z vaší střechy 
prach a nečistoty /, 

- 2x nátěr dohodnutým typem barvy. 
PRÁCE PROVÁDÍME POMOCÍ HOROLEZECKÉ TECHNIKY ZA 
ROZUMNÉ CENY. 
kontakt: Milan Kratochvíl, tel.: 604/513538 
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