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Informace starosty obce 
 
 

 Kanalizace a ČOV Krouna – novela zákona o pozemních komunikacích 
 

Na začátku roku 2016 jsme se s projektem kanalizace dostali do prvních 
závažnějších potíží. Jednou z nich je novela zákona o pozemních komunikacích, 
která neumožňuje vést sítě technické infrastruktury podélně žádnými 
komunikacemi s výjimkou těch místních. Naštěstí pro naši obec nám Správa a 
údržba silnic Pardubického kraje dala souhlas k uložení kanalizačních stok ještě 
v loňském roce podle tehdy platného zákona, takže je můžeme budovat 
na krajských silnicích. V opačném případě bychom nemohli se stavbou vůbec 
začít, protože silnice druhé třídy vedoucí od Svratouchu na Skuteč je pro nás 
pro uložení kanálů zásadní. 

Problémy však nastaly se silnicí I/34, kde nám stavba z důvodu již zmiňované 
novely zákona nebyla umožněna a některé nemovitosti, jež sousedí s touto silnicí 
a také některé domy z horní části Krouny, které se do stoky vedoucí 
po komunikaci I/34 měly napojit, prozatím zůstanou bez přípojek. Do budoucna 
budeme tuto lokalitu muset řešit dostavbou. 

 
 

 Kanalizační přípojky 
 
Práce na kanalizaci v současné době pokračují výběrovým řízením 

na projektanta kanalizačních přípojek, kterého budeme znát ještě v první 
polovině dubna. V této fázi budou řešena napojení jednotlivých nemovitostí 
na kanalizaci. S veřejnými přípojkami také souvisí požadavek Ministerstva 
zemědělství ČR, které nám povolí změnu „Plánu rozvoje vodovodu a kanalizací 
Pardubického kraje“ až poté, co předložíme smlouvy s vlastníky jednotlivých 
nemovitostí o tom, že se do kanalizační sítě připojí.  

Jakmile budeme znát projektanta kanalizačních přípojek, uspořádá obecní 
úřad veřejnou schůzi, na které by naši občané měli dostat možnost blíže se 
seznámit s projektem, s jeho financováním a dalšími problémy, jež ho provázejí. 
Na schůzi chci pozvat projektanty stavby, zástupce odboru životního prostředí 
z Hlinska i zástupce Pardubického kraje. Termín a místo konání schůze budou 
včas zveřejněny. 
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 Svoz odpadů v roce 2016 
 
Od 1. dubna 2016 měl být v Krouně, Oldřiši a na Čachnově zaveden střídavý 

svoz komunálního odpadu a bioodpadu. Protože však v současné době není 
dořešena žádost o dotaci na popelnice na bioodpad, které se týkala anketa 
Technických služeb Hlinsko, bude v tomto roce svoz komunálního odpadu 
probíhat každý týden, jak tomu bylo doposud. Biologický odpad budeme 
prozatím nadále řešit odvozem prostřednictvím pronajatých kontejnerů. 
Termíny svozů v jednotlivých obcích budou vždy s dostatečným předstihem 
vyhlášeny. 

 
 

 Rychnovští si popelnicový svoz nepřejí 
 
Jak jsem již informoval v Krounských zpravodajích, měl být také v Rychnově 

zaveden popelnicový svoz komunálního odpadu kombinovaný se svozem 
bioodpadu. Netušil jsem však, že se mezi občany Rychnova, bude-li jim nabídnuto 
zlepšení služeb, zvedne takový odpor. 

Při jedné z návštěv v Rychnově na konci loňského roku jsem byl osloven 
několika místními obyvateli, kteří mi sdělili, že si většina obyvatel popelnicový 
svoz nepřeje. Na základě této informace jsem ve spolupráci s nimi připravil 
anketu, v níž se měly všechny rychnovské domácnosti vyjádřit, zda si přejí, či 
nepřejí tento způsob likvidace komunálního odpadu. Většina obyvatel Rychnova 
si popelnicový svoz opravdu nepřála. 

Musím přiznat, že mě výsledek ankety překvapil. Předpokládal jsem, že 
popelnicový svoz bude pro občany mnohem pohodlnější, i když někteří z nich by 
museli odvážet popelnice na svozová místa k hlavním komunikacím, protože do 
některých částí obce odmítly Technické služby Hlinsko z různých důvodů zajíždět. 
Tato místa by ovšem ve všech případech byla blíž než velký kontejner, do kterého 
se vozí odpad v současné době. Zvlášť mě zarazila skutečnost, že svoz odmítli i 
občané, kteří by popelnici mohli vystrčit pouze před plot své nemovitosti. 

Na závěr tedy musím konstatovat, že na základě přání velké většiny občanů 
Rychnova se současný způsob likvidace odpadů v této lokalitě měnit nebude. O 
tom, jakým způsobem bude v Rychnově fungovat svoz biologicky rozložitelných 
odpadů rostlinného původu, budu včas informovat. 
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 Stručně 
 

 V Rychnově u hasičské zbrojnice vzniklo nové místo na třídění odpadu. Vedle 
kontejneru na komunální odpad jsem nechal umístit nádoby na plasty, sklo a 
papír. Doufám, že je občané budou hojně využívat.  
Chtěl bych tímto také upozornit občany všech našich obcí, aby co nejvíce 
třídili odpady, protože čím více jich vytřídíme, tím menší bude množství 
komunálního odpadu, který se nejvíce promítá do částky, kterou za odpady 
každý rok platíme. 

 Chtěl bych také opět upozornit na vandalismus, který na některých místech 
obcí řešíme. Jedná se především o ničení majetku patřícího obci či jiným 
vlastníkům. Například se často setkáváme s poškozováním zastávek, 
posprejovanými dopravními značkami a dalšími jevy, jež kazí vzhled našich 
obcí. 

 Na březnovém zasedání zastupitelstva jsem zastupitele seznámil s cenovou 
nabídkou na vypracování projektu na zateplení budov základní a mateřské 
školy. Po získání dalších nabídek bych požádal zastupitelstvo o souhlas 
s přípravou tohoto projektu, abychom mohli v budoucnu požádat o dotaci 
na tuto akci.  
Stejně tak se zabýváme modernizací a případně výměnou některých částí 
veřejného osvětlení zvláště v částech Krouny a Rychnova, kde má ČEZ 
realizovat uložení elektrického vedení do země. 

 Rád bych vás všechny znovu pozval na zasedání zastupitelstva, která probíhají 
vždy v únoru, červnu, září a prosinci. Zatím se jich zúčastňuje velmi málo 
občanů. Dozvíte se na nich vše podstatné, co se děje v obci nebo co je 
v nejbližší době v plánu. 
 

Mgr. Petr Schmied, starosta obce 

 
 

Příspěvek od HZS Pardubického kraje do zpravodaje 
obce – 4. díl „Tísňové volání“ 

 

KDY VOLAT 112? 

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 je univerzální tísňové 
číslo, které funguje jednotně v celé Evropské unii. Toto číslo lze volat 
z mobilních telefonů i z pevných telefonních sítí zdarma, kdykoliv se 

http://www.krouna.cz/
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ocitnete v tísňové situaci. 

Pokud si nejste jisti, volejte číslo 112, které je provozováno současně 
s národními tísňovými čísly a  je určeno k oznámení jakékoliv mimořádné 
události, zejména pokud ji bude řešit více složek IZS. V České republice obsluhuje 
linku 112 spolu s tísňovým číslem 150 Hasičský záchranný sbor České republiky. 

Číslo 112 má několik zásadních výhod:  

1. je možné na toto číslo volat i bez vložené SIM karty nebo ze zcela 
vyčerpané předplacené karty 

2. na toto číslo lze volat i prostřednictvím sítí ostatních operátorů (čili 
v zahraničí i bez aktivovaného roamingu nebo tuzemsky i v místech, kde 
Váš operátor nemá pokrytí svým signálem) 

3. na toto číslo lze volat i ze zamknutého mobilního telefonu 
4. umožňuje odbavování tísňových volání v češtině, angličtině, němčině 

POZOR! 
- vždy je identifikováno číslo volajícího, případně IMEI mobilního     
  telefonu 
- vždy jsou předávány údaje o lokalizaci polohy volajícího 
- každé volání je zpětně dohledatelné - o všem existují záznamy 

 
 

KDY VOLAT 150? 

Číslo 150 je určeno k oznámení požárů, živelních pohrom, havárií a 
nehod  
- tedy všude tam, kde je nutné provádět záchranné nebo likvidační 
práce  

(hašení, vyprošťování, nebezpečné látky apod.). 

Číslo tísňového volání 150 je odbavováno na operačním středisku Hasičského 
záchranného sboru ČR (HZS ČR) společně s tísňovým číslem 112. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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KDY VOLAT 155? 
 
Vždy, došlo-li k náhlé poruše zdraví, úrazu nebo nehodě se 
zdravotními následky.  
Volejte zejména tehdy, jestliže jde o tyto stavy:  

 neobvyklé tlaky či bolest na prsou 
 potíže s dechem, dušnost 
 porucha vědomí, bezvědomí, křeče 
 vážnější úraz 
 otrava léky či chemikáliemi 
 a další vážné stavy 

V případě, že se jedná o dlouhodobě trvající poruchu zdraví bez neobvyklého 
zhoršení, volejte, dle potřeby, lékařskou službu první pomoci.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

KDY VOLAT 158? 

Vždy, došlo-li k narušení veřejného pořádku a bezpečnosti, při vzniku 
trestných činů a při potřebě šetření dopravních nehod nebo 
usměrňování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 

Číslo 158 je odbavováno na operačním středisku Policie ČR. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
V dalším díle se budeme věnovat povodním. 
 

Připravil a zpracoval:  
nprap. Oldřich Smetana, HZS Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim 

pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení 
tel.: 950 581 159    e-mail:  oldrich.smetana@pak.izscr.cz 

Pokračování příště 
 

 

 
 

http://www.krouna.cz/
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Vítání občánků 
 
     Jako každý rok i letos proběhne druhou květnovou neděli, tj. 8. 5. 2016, vítání 
nejmladších občánků našich obcí. 
     Vítání bude probíhat v obřadní síni Obecního úřadu v Krouně. Rodiče malých 
občánků dostanou včas pozvánku, kde bude uveden i přesný čas zahájení 
slavnostního vítání. 
 
     Rodiče dětí narozených od 1. 4. 2015 – dosud,  
prosíme, aby se přihlásili na OÚ u paní Ivany  
Teplé nejpozději do 8. 4. 2016. Buďto osobně, 
telefonicky (tel. 725 444 888) nebo e-mailem:  
tepla@krouna.cz. 
 
 

Ivana Teplá 
 

 
 

 

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu  
v roce 2016  

 
 
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu v roce 2016 se uskuteční v tyto 

dny:   sobota 16. dubna 2016 a sobota 24. září 2016. 
 
Rozpis: 

7.30 h.   Františky u školy 

8.00 h.   Rychnov u prodejny 

8.30 h.   Čachnov u hasičské zbrojnice 

9.00 h.   Krouna u hasičské zbrojnice 

9.30 h.   Krouna u kampeličky 

10.00 h.   Krouna křižovatka 

10.30 h.   Oldřiš u prodejny 
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Do speciálních vozidel pro ambulantní svoz lze nakládat nebezpečný a 
velkoobjemový odpad. 
Tento odpad každý předá do svozových vozidel osobně! Uvedená svozová místa 
nejsou určena k ukládání tohoto odpadu! 
 
Do ambulantního sběru nepatří zemina,  
stavební suť, kompostovatelný  
odpad (bioodpad), popel,  
škvára, dřevní hmota. 

 
 

Ivana Teplá 
 

 

 

 

 
Poplatek za odpady 

 

V souladu s Obecně závaznou vyhláškou obce Krouna č. 3/2015 žádáme občany, 
aby nejpozději do 30. 4. 2016 uhradili místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů (tj. „poplatek za odpady“) pro rok 2016. Sazba poplatku činí 600,- Kč 
za poplatníka. Studenti s trvalým pobytem na území obce přechodně ubytovaní 
na internátech a kolejích, příp. v soukromí, pokud tuto skutečnost doloží, platí 
poplatek ve výši 300,- Kč.   
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: Rychnov 1120, Čachnov 1130, 
Františky 1140, Oldřiš 1150, Ruda 1160, Krouna 1170, + číslo popisné. 
 
K 30. 4. 2016 je rovněž splatný místní poplatek ze psa: 
- Krouna 150,- Kč/1 pes, 
- Oldřiš, Rychnov, Čachnov, Ruda, Františky 100,- Kč/1 pes  

Věra Sodomková 
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EXPO Milano - Zdeněk Bukáček 
 
Od 1. 5. do 31. 10. 2015 se konala světová výstava EXPO Milano. Na ploše větší 
než 1 kilometr čtvereční se představilo na 130 vystavovatelů z celého světa.  
Tématem pro rok 2015 bylo „Uživit planetu, energie pro život“.  
Výstava se pokusila téma jídla a výživy představit jak ve spojení s vědou a 
pokrokem, tak prostřednictvím kultury a tradic. Rozvinula i témata předchozích 
výstav, např. Expa 2008 ve španělské Zaragoze, které se věnovalo problematice 
vody a jejích zdrojů. Dostatek kvalitních potravin je základní předpoklad 
pro dlouhodobě udržitelný rozvoj společnosti i základní podmínkou pro zdravý 
život každého člověka. 
 
Na tuto výstavu pozvaly Lesy ČR i krounského nositele tradice pana Zdeňka 
Bukáčka, který je pokračovatelem výroby dřevěných hraček, folklórních a 
dekoračních předmětů. 
Pan Bukáček se této výstavy zúčastnil na začátku října 2015. Na výstavě 
představil 30 svých výrobků. Měl zde také dílnu pro děti i dospělé, kteří si mohli 
vyzkoušet náročné a precizní, ale zároveň i pro ně uklidňující práce se dřevem a 
hračkami rýsujícími se přímo pod rukama. Vlastnoručně vyrobené hračky si 
návštěvníci odnesli domů na památku.  
A že návštěvníci měli zájem o výrobu vlastní hračky, dokazuje i to, že z veškerého 
materiálu, který s sebou vezl pan Bukáček na výstavu, nezbylo nic a pan Bukáček 
odjížděl s prázdnými kufry, ale zato s krásnými zážitky, domů.  
 
S dílnami pro děti i dospělé se můžete setkat i na různých akcích po ČR, kde pan 
Bukáček jezdí vystavovat své výrobky (např. Veselý kopec, …) 
 
Velice děkujeme za reprezentaci naší malé obce ve světě. 
 

   

http://www.krouna.cz/
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Pavla Kučerová 

 

 
 

 Divadelní představení DDS Dividlo 
     Ve středu 17. 2. 2016 večer pro veřejnost a ve čtvrtek 18. 2. 2016 dopoledne 
pro školní děti odehrál školní Dětský divadelní soubor Dividlo pohádková 
představení s názvem "Povídám, povídám pohádku".  
Jednalo se o vlastně o dvě pohádky - v první hrál hlavní roli čert Uriáš, kterého 
Lucifer za trest vyslal na svět do školy pro prince a princezny, ve které se Uriáš 
do jedné z princezen (na počátku knihomolky) zamiluje a jak se na pohádku se 
šťastným koncem sluší a patří, následuje jejich svatba. Ve druhé pohádce se děj 
točil kolem líného dědečka, babičky a klevetných sousedek. Obě pohádky byly 
doprovázeny průvodním mluveným slovem kašpárka a řadou pěkných a 
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chytlavých písniček. O úspěchu u publika pak svědčí třeba skutečnost, že si 
obecenstvo potleskem vyžádalo opakování alespoň závěrečné písničky, nebo to, 
že některé velké i malé děti zhlédly představení opakovaně. 
 

  
 

 Plavecké závody v Hlinsku 
     Dne 2. 3. 2016 se žáci naší školy účastnili závodů v plavání. Tyto závody byly 
rozděleny do čtyř kategorií – Žabáci, Kapříci, Delfíni a Štiky. V kategorii Kapříků se 
celkem zúčastnili čtyři žáci – Tomáš Broulík (vybojoval 6. místo), Ondřej Švanda 
(5. místo), za děvčata Adélka Kněžourová (6. místo) a Agátka Chlupáčová (7. 
místo). V kategorii Delfíni nás reprezentovali: Káťa Drapáková (6. místo), Marek 
Nekvinda (8. místo) a Michal Bartůněk (11. místo). V poslední kategorii Štiky si 
vyplavali krásné třetí medailové místo Antonín Hostomský, David Volf 4. místo a 
Kristýna Chlupáčová 5. místo. Všem žákům děkuji za reprezentaci naší školy. 

       
 

 Beseda s Ing. Štěpánem Mejzlíkem 
     Ve čtvrtek 3. 3. 2016 se uskutečnila v přístavbě ZŠ pro žáky IV. – XI. třídy 
beseda s Ing. Štěpánem Mejzlíkem, naším bývalým žákem. Š. Mejzlík po ukončení 
V. třídy přešel studovat na Gymnázium K. V. Raise v Hlinsku a dále studoval 
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Vysokou školu ekonomickou v Praze se zaměřením na business v mezinárodním 
měřítku. V rámci studia se vzdělával půl roku v Rotterdamu a strávil rok v Sydney 
v Austrálii na pracovní stáži. Ve svých 28 letech má zkušenosti s prací pro velké 
společnosti a pracoval v různých částech světa. Navštívil téměř všechny země 
v Evropě, dále pobýval v USA, v Kanadě, v Thajsku, v Číně, Spojených Arabských 
emirátech, v Singapuru aj. Nyní pracuje ve firmě Google v Londýně. Hovoří velmi 
dobře anglicky, a proto si děvčata z 9. třídy připravila otázky v angličtině a 
realizovala s ním nejdříve krátký rozhovor. Pak odpovídal na zvídavé otázky dětí. 
Velmi zajímavé byly jeho postřehy o zemích i jeho komentáře k fotografiím, které 
promítal žákům na plátno. Více se o Ing. Štěpánu Mejzlíkovi, o jeho názorech a 
postojích můžete dočíst v únorovém čísle časopisu ŠKROB, ve kterém je uveden 
přepis jeho rozhovoru s redaktory ŠKROBU. 
 

 
 

 Okresní kolo recitační soutěže 
     Dne 8. 3. 2016 se dva žáci naší školy zúčastnili okresního kola recitační soutěže 
v Chrudimi. Oba byli z páté třídy – Linda Nováková a Matěj Arnošt Zahradník. 
Přehlídka dětských recitátorů byla pořádána Domem dětí a mládeže Chrudim a 
uskutečnila se v Divadle Karla Pippicha. V tento den soutěžily děti ve třech 
kategoriích – 0. kategorie (žáci 1. ročníků), 1. kategorie (žáci 2. – 3. ročníků) a 2. 
kategorie (žáci 4. – 5. ročníků). Cesta na soutěž byla složitá, protože přes noc 
napadlo hodně sněhu a doprava značně vázla. Ale i tak jsme zdárně a s lehkým 
zpožděním do divadla dorazili. Krátce po desáté přišla na řadu 2. kategorie a 
Matěj i Linda bezchybně odrecitovali své básně. Atmosféra byla napínavá, jelikož 
výkony většiny soutěžících byly opravdu velmi dobré. Vyhodnocení výsledků 
proběhlo chvilku před jednou hodinou. Oba naši recitátoři nakonec nepostoupili 
do krajského kola, ale předseda poroty je velice chválil a dokonce Matějovi nabídl 
možnost navštěvovat dramatický kroužek v Chrudimi při DDM. Oběma žákům 
děkujeme za reprezentaci naší školy. 
 

http://www.krouna.cz/
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Mgr. Josef Kyncl 

 

 
 

pořádá 

DĚTSKÝ BAZÁREK 
Kdy: v sobotu 23. 4. 2016 od 9,00 – 17,00 hodin 

       
Místo konání: ZŠ Krouna – sál v přístavbě (zadní vchod do jídelny a družiny) 

 
Chcete prodat jarní či letní věci, ze kterých už Vaše děti odrostly?  

VOLEJTE nebo PIŠTE SMS na číslo 602 22 99 52 (Pavla)!!! 
 

Maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, tetičky a strejdové přijďte se podívat a 
nakoupit něco hezkého svým dětem, vnoučátkům, neteřím či synovcům.  

 
TĚŠÍME SE NA VÁS! 

 

Pavla Kučerová, MaCeK 

 

http://www.krouna.cz/


 

 
www.krouna.cz  Krounský zpravodaj 

 

-14- 

 
 

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU  

 

 
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče děkuje tímto koledníkům a zejména pak 
dárcům za podporu Tříkrálové sbírky 2016 v Krouně a okolních obcích. Díky 
štědrosti dárců činil výtěžek sbírky 49.004 Kč (Krouna 30.958,- Kč, Otradov 
8.736,- Kč, Rychnov a Oldřiš 9.310,- Kč). 
  
Finance sbírky podporují sociální projekty nejen v naší oblasti, ale i v rámci České 
republiky a v zahraničí. Záměrem letošní sbírky je podpora adopce na dálku 
v Indii, realizace nákupu auta se speciální úpravou pro ambulantní služby a 
příprava realizace úpravy domu v Hlinsku, který by měl poskytnout ubytování 
především matkám s dětmi v tíživé sociální situaci. 
  

 
 
Děkujeme všem za pochopení, vstřícnost a ochotu pomoci ostatním. 
  
Zároveň věříme, že koleda přinesla všem zúčastněným množství hezkých a 
nevšedních zážitků, neboť jako poslové přinášeli lidem radost a požehnání. 
 

Ing. Iva Šmoková 

 

http://www.krouna.cz/
http://farnost.krouna.cz/photogallery.php?album_id=165
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Fotbalová kopačka 
 
 

 DALŠÍ SÉRIE PROHER FOTBALISTŮ TJ SOKOL KROUNA "A“ 
 
Prvním jarním kolem začala i druhá část sezóny 2015/2016 pro fotbalisty TJ Sokol 
Krouna "A", a to prohrou na hřišti Svídnice 2:4 (1:2). 
  
TJ Sokol Krouna poskytl informace z rozehrané sezóny po dlouhé době 
(naposledy se tak stalo 2. 10. 2015). A tak věřme, že další informace zde 
naleznete i do budoucna v krátké době. 
  
TJ SOKOL KROUNA - TJ SOKOL HOLETÍN  2:3 (1:2) 
  
branky: 42. P. Bělský, 62. Svatoň - 5., 18. Chmelík, 69. Zdražil 
diváků: 120 
rozhodčí: Baťa - Gála, Novák 
  
TJ Sokol Krouna: Janoušek - Z. Ducheček, Kulhavý, Bouška (46. Daněk), Stodola - 
D. Bělský, P. Bělský, Vaňák, Zelenka - Charous, Svatoň (77. Vávra) 
  
TJ Sokol Holetín: Žejdlík - Černý, Novák, Vondráček, Zdražil - Pilař, Beneš, Ceral, 
Chmelík (89. Plachý) - Vacek, Wasserbauer 
  
Domácí nezvládli úvod utkání, kdy se po zbytečném faulu trefil krásně z úhlu 
z přímého kopu Chmelík. V 18. minutě krounští zadáci nedokázali z vápna 
odkopnout jednoduchý balon a opět dotírající Chmelík zvýšil na 0:2. S Krounou to 
tak po 20. minutách vypadalo bledě. Domácí jsou však na podobný průběh utkání 
už zvyklí a zápas nezabalili. Odměnou jim byla snižující branka P. Bělského 
z dlouhého autu ve 42. minutě.  
  
Krouna vstoupila do druhé půle s viditelnou snahou zvrátit nepříznivý vývoj a byla 
v úvodu druhé půle lepším mužstvem. Aktivní hra přinesla své ovoce v 62. 
minutě, kdy po ruce v pokutovém území z penalty vyrovnal Svatoň. Domácí poté 
chtěli otočit vývoj utkání, bohužel opět doplatili na vlastní nepozornost a po 
rohovém kopu na zadní tyči osamocený Zdražil vrátil hostům vedení. Krounští 

http://www.krouna.cz/
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fotbalisté už bohužel vyrovnat nedokázali ani ze závěrečného závaru. V utkání, 
kterému by více slušela remíza tak všechny body odvážejí hosté, zejména opět 
kvůli hrubým chybám v domácí obraně. 

 
Ing. Bukáček Zdeněk 

  
 
TJ SOKOL KROUNA - SOKOL PROSETÍN  0:3 (0:2) 
  
branky: 10., 32., 67. (P) Marek 
diváků: 100 
rozhodčí: Malivánek - Kostka, Vařejčko 
  
TJ Sokol Krouna: Janoušek  - Ducheček, Kulhavý, Bouška, Talácko (40. Daněk) - D. 
Bělský, Stodola (72. Janko), P. Bělský, Zelenka - Svatoň, Charous (56. Vávra) 
  
SK Sokol Prosetín: Hlouš - Slavík (26. Černý), Šikl (67. Spilko), Kulháň, Vodvárka - 
A. Šafránek, Haman, Ročňák (77. Šimon), Novotný - F. Šafránek, Marek (85. 
Nežádal) 
  
Hosté byli od úvodních minut lepším mužstvem a po nedůrazném odkopu 
domácích šli už v 10. minutě do vedení. Druhou branku přidali ve 32. minutě, kdy 
z krounské standardní situace a následném nákopu Prosetína utekl od půlky 
nejlepší hráč utkání Marek a zvýšil na 0:2. 
  
Domácí ve druhé půli mohli utkání zdramatizovat, neboť hlavička Charouse z 60. 
minuty se od břevna odrazila viditelně za brankovou čáru, nicméně rozhodčí 
branku, kterou viděli snad všichni kromě něho, neuznal. Agilní mladík Marek pak 
z penalty v 67. minutě dovršil hattrick. Utkání už se poté v podstatě jen 
dohrávalo. Domácí se čestného úspěchu nedočkali ani po krásné ráně Janka, 
která skončila na břevně. Krouně kontaktní branka nebyla uznána, hosté však byli 
lepším mužstvem a tak si po předvedeném výkonu po zásluze odvážejí všechny 
body za výhru 0:3. 
  

http://www.krouna.cz/
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Ing. Bukáček Zdeněk 

 
 PROSBA O SDÍLENÍ HISTORIE TJ SOKOL KROUNA 

     Rádi bychom rozšířili historickou sbírku TJ Sokol Krouna a zmapovali činnost 
krounského Sokola. Proto bych rád poprosil kohokoli, kdo má nějakou informaci, 
dokumenty, fotky, předměty .....  týkající se činnosti TJ Sokol Krouna, zda by se 
mohl ozvat na email: milosvanak@seznam nebo tel. číslo: 737 235 095. 

  

 
Sokolské cvičení (U Čihadla, Rok: ?) Zdroj: Obec Krouna 

Minulá akce "sbírání historie" byla úspěšná a podařilo se najít hodně cenných a 

http://www.krouna.cz/
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zajímavých historických "kousků". 
Předem děkuji za Vaši ochotu! S případnými "exponáty" se rádi podělíme 
při nejbližší vhodné příležitosti! 

Miloš Vaňák  
 

 Rozpis utkání TJ Sokol Krouna na jaro 2016 
 

     Jarní část fotbalové sezóny již odstartovala v polovině března, i tak jsme 
pro Vás připravili rozpis mistrovských utkání všech týmů hájících barvy TJ Sokol 
Krouna.  
 
Těšíme se na podporu našich fanoušků! 
 

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL KROUNA “A“ - Okresní přebor 

Kolo Zápas Termín Den 

16. TJ Sokol Krouna A – TJ Sokol Holetín 12. 3. 2016 - 14:30  SO 

17. TJ Svídnice - TJ Sokol Krouna A 19. 3. 2016 - 15:00 SO 

18. TJ Sokol Krouna A – SK Sokol Prosetín 26. 3. 2016 - 15:00 SO 

19. Tatran Miřetice A - TJ Sokol Krouna A 3. 4. 2016 - 16:30 NE 

20. TJ Sokol Krouna A – SK Vítanov 9. 4. 2016 - 16:30 SO 

21. SK Křižanovice - TJ Sokol Krouna A 16. 4. 2016 - 17:00 SO 

22. TJ Sokol Krouna A – FC Zaječice 23. 4. 2016 - 17:00 SO 

23. FK Junior Skuteč - TJ Sokol Krouna A 1. 5. 2016 - 17:00 NE 

24. TJ Sokol Krouna A – SSS Kočí 7. 5. 2016 - 17:00 SO 

25. SK Tuněchody A - TJ Sokol Krouna A 15. 5. 2016 - 17:00 NE 

26. TJ Sokol Krouna A – SK Rozhovice 22. 5. 2016 – 17:00 NE 

27. TJ Sokol Krouna A – SK Ronov nad Doub. A 28. 5. 2016 – 17:00 SO 

28. SK Chrast - TJ Sokol Krouna A 4. 6. 2016 – 17:00 SO 

29. TJ Sokol Krouna A -  TJ Sokol Svratouch 12. 6. 2016 – 17:00 NE 

30. FK Kameničky A - TJ Sokol Krouna A 19. 6. 2016 - 17:00 NE 
 

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL KROUNA “B“ - IV. třída 

Kolo Zápas Termín Den 

14. FK Kameničky B - TJ Sokol Krouna B 27. 3. 2016 - 15:00 NE 

http://www.krouna.cz/


 

 
www.krouna.cz  Krounský zpravodaj 

 

-19- 

15. TJ Sokol Krouna B – TJ Městec 2. 4. 2016 - 16:30 SO 

16. Bítovany - TJ Sokol Krouna B 10. 4. 2016 - 16:30 NE 

17. TJ Sokol Krouna B - TJ Tatran Míčov 17. 4. 2016 - 17:00 NE 

18. TJ Sokol Jenišovice - TJ Sokol Krouna B 24. 4. 2016 – 17:00 NE 

19. TJ Sokol Krouna B – 1. FC Bojanov 30. 4. 2016 – 17:00 SO 

20. Mezilesí Načešice B - TJ Sokol Krouna B 8. 5. 2016 - 17:00 NE 

21. TJ Sokol Krouna B – SK Chroustovice B 14. 5. 2016 - 17:00 SO 

22. SK Tuněchody B - TJ Sokol Krouna B 21. 5. 2016 - 17:00 SO 

23. TJ Sokol Krouna B - FC Nasavrky B 29. 5. 2016 - 17:00 NE 

24. SK Ronov nad Doubravou B - TJ Sokol Krouna B 5. 6. 2016 - 17:00 NE 

25. Žlebské Chvalovice - TJ Sokol Krouna B 11. 6. 2016 - 17:00 SO 

26. TJ Sokol Krouna B – SK Stolany B 18. 6. 2016 - 17:00 SO 
 

TJ SOKOL KROUNA / FC HLINSKO B – Okresní přebor mladších žáků 

Kolo Zápas Termín Hřiště 

12. Chrast/Zaječice - Krouna/Hlinsko B 10. 4. 2016 – 10:00 Chrast 

13. Krouna/Hl. B – Prachovice/Třemošnice B 16. 4. 2016 – 9:30 Krouna 

14. SK Stolany - Krouna/Hlinsko B 23. 4. 2016 – 10:00 Stolany 

15. Krouna/Hlinsko B – TJ Sokol Svratouch 30. 4. 2016 – 9:30 Krouna 

16. Kameničky/Vítanov - Krouna/Hlinsko B 8. 5. 2016 – 10:00 Kameničky 

17. Krouna/Hlinsko B - Luže 14. 5. 2016 – 9:30 Krouna 

18. Orel - Krouna/Hlinsko B 21. 5. 2016 – 15:00 Krouna 

19. SK Ronov nad Doub. - Krouna/Hlinsko B 28. 5. 2016 – 10:00 Ronov 

20. Krouna/Hlinsko B – Nasavrky/Ctětín 4. 6. 2016 – 9:30 Krouna 

21. Krouna/Hlinsko B – volno 12. 6. 2016  

22. Krouna/Hlinsko B -  Rosice/Hrochův Týnec 18. 6. 2016 – 9:30 Krouna 
 

TJ SOKOL KROUNA / FC HLINSKO B - Okresní přebor starších přípravek  

Kolo Zápas Termín Hřiště 

10. 
Vítanov - Krouna/Hlinsko B, Krouna/Hlinsko B – 

Prosetín/Holetín, Prosetín/Holetín - Vítanov 
23. 4. 2016 - 9:00, 

10:00, 11:00 H. Bradlo 

11. 
Chroustovice – Stolany, Stolany - Krouna/Hlinsko B, 

Krouna/Hlinsko B – Chroustovice 
1. 5. 2016 -  9:00, 

10:00, 11:00  Tuněchody 

http://www.krouna.cz/
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12. 
Krouna/Hlinsko B – Načešice, Načešice – Chrast, 

Chrast - Krouna/Hlinsko B 
8. 5. 2016 - 9:00, 

10:00, 11:00 Krouna 

13. 
Ronov - Hr. Týnec/Rosice, Hr. Týnec/Rosice - 
Krouna/Hlinsko B, Krouna/Hlinsko B - Ronov 

15. 5. 2016 - 9:00, 
10:00, 11:00 Ronov 

14. 
Stolany – Zaječice, Zaječice - Krouna/Hlinsko B, 

Krouna/Hlinsko B - Stolany 
22. 5. 2016 - 9:00, 

10:00, 11:00 Stolany 

15. 
Načešice - Krouna/Hlinsko B, Krouna/Hlinsko B - 

Dřenice, Dřenice – Načešice 
28. 5. 2016 - 9:00, 

10:00, 11:00 H. Městec 

16. 
Krouna/Hlinsko B – H. Týnec/Rosice, H. 

Týnec/Rosice – Zaječice, Zaječice -  Krouna/Hlinsko B 
5. 6. 2016 - 9:00, 

10:00, 11:00 Krouna 

17. Krouna/Hlinsko B - volno 12. 6. 2016  

18. 
Krouna/Hlinsko B – Nasav./Ctětín, Nasav./Ctětín – 

H. Týnec/Rosice, H. Týnec/Rosice - Krouna/Hlinsko B 
19. 6. 2016 - 9:00, 

10:00, 11:00 Krouna 
 

TJ SOKOL KROUNA / FC HLINSKO B  - Okresní přebor mladších přípravek 

Kolo Zápas Termín Hřiště 

10. 

H. Bradlo/T. Kam. - Krouna/Hl. B, Krouna/Hl. B – 
Prosetín/Holetín, Prosetín/Holetín – H. Bradlo/T. 

Kam. 
23. 4. 2016 - 9:00, 

10:00, 11:00 H. Bradlo 

11. 
Tuněchody – Stolany, Stolany - Krouna/Hlinsko B, 

Krouna/Hlinsko B -  Tuněchody 
1. 5. 2016 -  9:00, 

10:00, 11:00 Tuněchody  

12. 
Krouna/Hlinsko B – Načešice, Načešice – Chrast, 

Chrast - Krouna/Hlinsko B 
8. 5. 2016 - 9:00, 

10:00, 11:00 Krouna 

13. 
Ronov – H. Týnec/Rosice, H. Týnec/ Rosice - 

Krouna/Hlinsko B, Krouna/Hlinsko B - Ronov 
15. 5. 2016 - 9:00, 

10:00, 11:00 Ronov 

14.  Krouna/Hlinsko B - volno 22. 5. 2016  

15. 
Načešice - Krouna/Hlinsko B, Krouna/Hlinsko B – 

Dřenice, Dřenice - Načešice 
28. 5. 2016 - 9:00, 

10:00, 11:00 H. Městec 

16. 
Krouna/Hlinsko B – H. Týnec/Rosice, H. 

Týnec/Rosice – Zaječice, Zaječice - Krouna/Hlinsko B 
5. 6. 2016 - 9:00, 

10:00, 11:00 Krouna 

17. 
Miřetice - Krouna/Hlinsko B, Krouna/Hlinsko B – 

Rváčov, Rváčov - Miřetice 
12. 6. 2016 - 9:00, 

10:00, 11:00 Miřetice 

18. 
Krouna/Hlinsko B – Orel, Orel – H. Týnec/Rosice, H. 

Týnec/Rosice - Krouna/Hlinsko B 
19. 6. 2016 - 9:00, 

10:00, 11:00 Krouna 
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Hasičská stříkačka 
 
 

Český pohár v Jablonci 
 
V sobotu 19. 3. 2016 se mladí krounští hasiči vydali na ČESKÝ POHÁR V JABLONCI. 
Všichni z této úspěšné výpravy si zaběhli osobní rekordy a Agáta Chlupáčová 
dokonce obsadila 10 místo v ČR!! Velice se vyplatila kvalitní zimní příprava, 
kterou děti absolvovaly v sokolovně. 
 

 
 

Luděk Bělský 
 

Školení výjezdové jednotky 
 
V neděli 21. 2. 2016 proběhlo v klubovně v hasičárně školení jednotky. Školení 
bylo vedeno zkušeným záchranářem jezdícím u RZS. Bylo zaměřeno na resuscitaci 
pacienta (jak teorie, tak poté praktické části) na umělé figuríně. 

http://www.krouna.cz/


 

 
www.krouna.cz  Krounský zpravodaj 

 

-22- 

     
 

      
 

Luděk Bělský 
Další plánované akce SDH Krouna 
 

 V květnu proběhne sběr železného šrotu. Přesný termín a bližší 
informace budou včas zveřejněny. 
 

 Dne 30. 4. 2016 pořádá SDH Krouna každoroční pálení čarodějnic 
u vodárny na louce za novou výstavbou rodinných domů (Za školou II.). 
Přijďte se ohřát u ohýnku, pobavit se a opéci si buřta k večeři.   

http://www.krouna.cz/
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 Dne 2. 7. 2016 pořádají SDH Krouna společně s Obcí Krouna, TJ Sokolem 
Krouna, ZŠ Krouna a MaCeK - DEN DĚTÍ. Akce bude probíhat na hřišti 
u Základní školy v Krouně. Těšit se můžete na různé soutěže, dětské 
vyžití, hudbu aj. Přesný začátek a bližší informace budou včas zveřejněny. 

 
 

 
 
 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
 

Výročí:      Narození: 
Duben      Prosinec 
65 let - Kysilko Jaromír   Radim Svatoň, Krouna  
75 let - Štorek Miloslav   Matyáš Zezula, Krouna  
 - Knettig Václav 
85 let - Drahoš Josef 
-----------------------------------------------  ------------------------------------------ 
Květen      Leden 
65 let - Blažková Květoslava  Hana Kučerová, Krouna  

-     Bouška Josef   ------------------------------------------ 
- Pražan Jaroslav   Únor 

 - Štrof Jaroslav    Filip Novotný, Krouna  
70 let - Navrátil Karel   
------------------------------------------------   
Červen       
65 let - Mlynář Miloš   
 - Svatoň Pavel 
70 let - Mlynář Milan 
 - Prokop Josef 
75 let - Stryková Ludmila 
80 let - Nekvindová Marcela 
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Rozpis pohotovostních služeb stomatologů  
na II. čtvrtletí 2016 

 

Datum Jméno Místo pohotovostní služby Pozn. 

2., 3. 4. MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova 568 @ 

9., 10. 4. MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 # 

16., 17. 4. MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64  

23., 24. 4. MUDr. Petr Foltan Herálec 81  

30. 4. MUDr. Tomáš Mrkvička Proseč Zahradní 240 $ 

1. 5. MUDr. Tomáš Mrkvička Proseč Zahradní 240 $ 

7., 8. 5.  MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 $ 

14., 15. 5. MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova 568 @ 

21., 22. 5. MUDr. Hana Mrkvičková Proseč Zahradní 240 $ 

28., 29. 5. MUDr. Jiří Janovský  Hlinsko Wilsonova 590  

4., 5. 6. MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386  

11., 12. 6. MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401  

18., 19. 6. MUDr. Yvona Chludová  Skuteč Smetanova 568 @ 

25., 26. 6. MUDr. Eva Krejčí  Krouna 350  

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

Pohotovostní služby jsou od 9.00 do 13.00 hodin. 
 
 

 
 

Občanské sdružení Diakonie Broumov 
 (více na www: diakoniebroumov.org) 

ve spolupráci s Obcí Krouna  
 

VYHLAŠUJE 
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ 

 
 letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
 lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  
 látky (minimálně 1m2, prosíme, 
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nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 
 domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše 

nepoškozené 
 vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 
 obuv – veškerou nepoškozenou 
 hračky – nepoškozené a kompletní 
 dětské kočárky, vaničky  

              
PROSÍME, PROHLÉDNĚTE KAPSY, KABELKY – CENNOSTI NEDOHLEDÁME 

 
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 

 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, 
koberce – z ekologických důvodů 

 nábytek, jízdní kola - ty se transportem znehodnotí 
 znečištěný a vlhký textil 

 
Sbírka se uskuteční: 

ve dnech:               11. 4. až 5. 5. 2016 
 

místo:   Krouna č.p. 68 – přízemí, 2. dveře vpravo 
(bývalé zdravotní středisko) 

 
 

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

 
Děkujeme za Vaši pomoc. 

 
Bližší informace Vám rádi sdělíme: 

KONTAKTNÍ OSOBA: Kovářová Jana 
tel.: 491 524 342, 739 999 112 
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reklama: 

    
 

 
 

Změna e-mailové adresy 
 

Upozorňujeme čtenáře zpravodaje na změnu adresy pro posílání příspěvků. 
Nová a funkční adresa je: redakce@krouna.cz 
 
Těšíme se na Vaše příspěvky! 
Tým redakce 

 

 
Krounský zpravodaj vydává  O b e c n í   ú ř a d   v  Krouně. 

Redakční rada: Pavla Kučerová, Petr Schmied ml. 
Veškeré příspěvky prosím adresujte red. radě na OÚ nebo na e-mail redakce@krouna.cz 
Registrace povolena Ministerstvem kultury České republiky pod reg. zn. MK ČR E 11861 
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