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Obecní úřad informuje 
 

 Z důvodu čerpání řádné dovolené, budou úřední hodiny na OÚ Krouna 

v době vánočních svátků upraveny takto: 

 

22. 12. 2011 --- 29. 12. 2011 --- 

23. 12. 2011 --- 30. 12. 2011 --- 

27. 12. 2011 --- 2. 1. 2012 --- 

28. 12. 2011 --- 3. 1. 2012 7.30 – 12.00 hod. 

 

Poslední den pro platbu v hotovosti do pokladny OÚ je 21. 12. 2011 do 

16.00 hodin. 

 

 Vážení spoluobčané, 

takovým malým, ale krásným pozastavením jsou pro nás Vánoce. Čas, kdy 

jsme si bližší a chceme zapomenout na běžné problémy. O Vánocích se snažíme 

podělit o nejkrásnější pocity se svými blízkými a drahými. Ano, v tom je také to 

velké tajemství a bohatství života. Bylo by krásné, kdyby to tak mohlo být 

i v dalším běžném každodenním životě. Važme si proto jeden druhého 

a zachovejme si slavnostní chvíle z vánočních a novoročních svátků po celý rok. 

Při této příležitosti Vám chci poděkovat za Vaši práci nejen 

v domácnostech, ale i v obci samé. Věřím, že v novém roce i v dalších letech se 

pro nás zlepší životní podmínky i samotný život. 

Přeji Vám hodně zdraví, štěstí, lásky a hodně trpělivosti při zdolávání 

osobních problémů. Přeji Vám všem krásné prožití vánočních svátků a úspěšný 

rok 2012. 

Pavel Ondra, starosta obce 

 

 

Nové jízdní řády 
 

Tiskové zprávy Pardubického kraje: 
 

Na Hlinecku jsou s jízdními řády spokojeni 
 

Hlinsko (29. 11. 2011) – Okruh jednání o optimalizaci dopravy a změnách 

v autobusových jízdních řádech má už za sebou i zastávku v Hlinsku, kam na 

setkání s náměstkem hejtmana pro dopravu, dopravní obslužnost a investice 

Janem Tichým dorazili zástupci samospráv tohoto regionu. Většina starostů 

tlumočila vedení Pardubického kraje spokojenost občanů s návrhy nových 

jízdních řádů. Náměstek hejtmana Jan Tichý se setkal se starosty Hlinecka  

v pondělí 21. listopadu 2011.  

Jednání probíhají na úrovni obcí s rozšířenou působností a účastní se ho 

starostové obcí, které do správního obvodu příslušejí. Přestože připomínkování 
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nového systému veřejné dopravy v Pardubickém kraji už trvá několik měsíců, 

představitelé samospráv mají na těchto setkáních poslední možnost návrhu 

drobných změn před zavedením nového jízdního řádu od poloviny prosince. 

„Podle nového jízdního řádu bude veřejná regionální doprava v Pardubickém 

kraji jezdit od 11. prosince a my bychom chtěli kromě vašich připomínek či 

návrhů slyšet i to, jak jste s projektem nového systému dopravy ve vašich obcích 

spokojeni,“ uvedl na jednání náměstek hejtmana Jan Tichý.  

Jak z jednání vyplynulo, většina obcí, jejichž starostové na setkání 

do Hlinska dorazili, je s budoucí podobou dopravní obslužnosti spokojena. 

„S novým jízdním řádem jsme spokojeni, naše dosavadní připomínky byly 

do jeho podoby zapracovány,“ tak zněla prakticky univerzální věta, kterou 

v Hlinsku pronesli v různých obměnách představitelé Studnic, Vysočiny, 

Hamrů, Pokřikova, Vojtěchova, Dědové a dalších obcí. I na Hlinecku se ale 

drobné problémy našly, zatímco ve Všeradově požadují poněkud opozdit jeden 

ze spojů do Hlinska, jejich kolegové si u jiného spoje přejí jeho uspíšení.  

Zástupci Svratouchu zase vznesli požadavek na zajištění spojení do Nového 

Města na Moravě při cestách do tamní nemocnice, což bude organizátor 

dopravy, firma Oredo, řešit se sousedním Krajem Vysočina. „Jednání v Hlinsku 

bylo věcné a připomínkami starostů se budeme zabývat. Případné zásadnější 

změny se pak v jízdních řádech mohou objevit v prvním zákonem stanoveném 

termínu změn jízdních řádů v březnu příštího roku,“ uvedl v závěru náměstek 

Tichý. 
 

O jízdních řádech se jednalo na Chrudimsku 
 

Chrudim (29. 11. 2011) – Od 11. prosince letošního roku dochází v rámci 

veřejné dopravy v Pardubickém kraji k největším změnám za několik posledních 

desetiletí. Tímto datem totiž vstupují v platnost nové jízdní řády regionálních 

autobusových linek a vlakových spojů poté, co celý systém prošel optimalizací. 

Těsně před tímto termínem ještě náměstek hejtmana pro dopravu, dopravní 

obslužnost a investice Jan Tichý objíždí obce s rozšířenou působností 

a o autobusových jízdních řádech hovoří se starosty obcí příslušných regionů. 

Náměstek hejtmana Jan Tichý se setkal se starosty Chrudimska  v pondělí  

21. listopadu 2011.  

„Optimalizací dopravy chceme, jak jsme si říkali na řadě jednání, jež jsme 

v průběhu roku společně absolvovali, za dostupné peníze zlepšit celý její systém 

a umožnit návrat cestujících, jejichž počty se stále snižují,“ řekl náměstek 

hejtmana Tichý. „Dnes je stále ještě čas na drobné korekce autobusových 

jízdních řádů a poté, co vstoupí v polovině prosince v platnost, budete mít jako 

starostové možnost zhruba měsíc upozorňovat na nedostatky, které praxe 

přinese. To nám umožní případné problémy vyřešit v prvním zákonem 

stanoveném termínu změn jízdních řádů v březnu příštího roku.“ 
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Představitelé obcí se následně vyjadřovali k návrhu dopravní obsluhy jejich 

obce a vznášeli své požadavky. Například zástupci obcí Vyžice a Míčov 

upozornili na chybějící dopravní spojení během víkendu. Jejich připomínka byla 

ale záhy vyřešena, neboť lokalitu má obsloužit speciální nedělní pár spojů 

jedoucí na lince Chrudim – Heřmanův Městec – Míčov. Dotazy a žádosti na 

řešení se na chrudimském jednání týkaly také návaznosti jednotlivých spojů. 

S opačným problémem než Vyžice a Míčov pak přišli představitelé obce 

Licibořice, kterým se dopravní obsluha jejich obce během víkendů zdá příliš 

velká. 

 Na jednání se také podařilo rozptýlit obavy obyvatel Vejvanovic z toho, že 

jim bude chybět možnost dopravit se veřejnou dopravou do chrudimské 

nemocnice. Jejich dopravní spojení s Chrudimí bude, byť s přestupem, zajištěno. 

Do nového jízdního řádu bude zapracován i požadavek prosetínských o uspíšení 

vybraných autobusových spojů a poté, co starosta obce upřesní požadavek na 

ranní spojení se Skutčí, získá obec i tuto linku… 

 
 

 Pro potřeby obcí a občanů Pardubického kraje jsou zřízeny dvě 
informační linky (466 030 708, 466 026 866), na kterých budou zástupci 
Oreda připraveni odpovídat na Vaše dotazy a připomínky k jízdním 
řádům. Linky budou v provozu každý pracovní den od 8 do 18 hodin. 
 

Mgr. Jakub Rychtecký 
oddělení komunikace Pardubického kraje 

Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 

Tel. 725 187 648, 466 026 627 
www.pardubickykraj.cz 

jakub.rychtecky@pardubickykraj.cz 

 
 
 

Odstranění kontejnerů z obce 
 

Vážení spoluobčané, 

od 3. ledna 2012 budou z ekonomických důvodů z obce odstraněny hnědé 

kontejnery 1 100 l. 

Kontejner u hřbitova v Rychnově bude přemístěn do prostoru k „hasičárně“ 

tak, aby byl pod větší veřejnou kontrolou. Do kontejnerů patří směsný domácí 

odpad. 
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Důvody změn: 

o Někteří naši občané a chalupáři, přes výše uvedené a již mnohokrát 

zveřejněné skutečnosti a možná i záměrně (Cituji: „... však si platím, tak to 

musíte uklidit!!!“), ukládají do těchto nádob stavební suť, kameny, zeminu, 

eternit, tašky ze střechy, vybouranou koupelnu, plasty z aut, autobaterie, 

kosti a zbytky ze zabité krávy, uhynulá zvířata, sklo, hnůj domácích zvířat, 

pneumatiky, části nábytku atp. 

o Hmotnost kontejnerů je potom tak vysoká, že nádobu nelze instalovanou 

technikou naložit, ani vyklopit! 

o Často se proto stává, že se přetížením technika poškodí. 

o Nevyklopený kontejner s nevábným obsahem musí potom zaměstnanci obce 

ručně vyložit, obsah zlikvidovat a tím připravit k dalšímu použití. Toto 

přináší neskutečné náklady na odvoz odpadu z obce. 

o Někteří naši občané ihned po vyprázdnění kontejneru zavezou rychle celý 

objem např. listím, trávou, větvičkami = materiálem, který vždy na vesnici 

patřil ho kompostu jako základ budoucí humusem bohaté zeminy. V naší 

obci však musíme takový kontejner  plný listí odvézt na skládku do Hlinska 

= nákladní auto vezoucí listí vykoná čtyři cesty (Hlinsko – Krouna) a to vše 

nesmyslně  za naše peníze!  

o Několikrát za rok vyjíždí hasiči z Hlinska k hořícím kontejnerům. Tyto 

zapálí opět někteří bezohlední občané tím, že do kontejneru vysypou žhavý 

popel na hořlavý obsah. (Jeden skutečný případ za všechny – žhavý popel 

byl vysypán do kontejneru s peřinami!!!) Vyhořelý a žárem deformovaný 

ocelový kontejner pak čeká drahá oprava – opět na naše náklady!!! 

o Někteří popisovaní občané ani nemají vlastní popelnice, i když jsou v obci, 

kde se odpady pravidelně odvážejí. 

o Odpady, které nepatří mezi směsný komunální odpad vzniklý běžným 

provozem domácností, je třeba odstraňovat s využitím firmy oprávněné 

k nakládání s odpady tj. v naší oblasti s TS Hlinsko, s.r.o. 

              

Všichni cítíme, že náprava bude velmi obtížná, a proto je nutné přistoupit na 

tato opatření. 

Prosím Vás proto o respektování základních zásad svozu. 

   

Děkujeme za pochopení 

Pavel Ondra, starosta obce 
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Rozpis pohot. služeb stomatologů na I. čtvrtletí 2012 

 

Datum Jméno Místo pohotovostní služby Pozn. 

1. 1. MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386  

7. 1. MUDr. Yvona Chludová Hlinsko Smetanova 568 @ 

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

14. 1. MUDr. Eva Krejčí Krouna 350  

15. 1. MUDr. Eva Krejčí Krouna 350  

21. 1. MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64  

22. 1. MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64  

28. 1. MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 $ 

29. 1. MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 $ 

4. 2. MUDr. Zuzana Hejlová Skuteč Smetanova 315  

5. 2. MUDr. Zuzana Hejlová Skuteč Smetanova 315  

11. 2. MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401  

12. 2. MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401  

18. 2. MUDr. Zdena Janovská Trh. Kam. Hlinecká 64  

19. 2. MUDr. Zdena Janovská Trh. Kam. Hlinecká 64  

25. 2. MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64  

26. 2. MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64  

3. 3. MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 # 

4. 3. MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 # 

10. 3. MUDr. Jan Konývka Hlinsko Poličská 444 * 

11. 3. MUDr. Jan Konývka Hlinsko Poličská 444 * 

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

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

24. 3. MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386  

25. 3. MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386  

31. 3. MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590  

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

 
Pohotovostní služby jsou od 9.00 do 13.00 hodin. 
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Cena pro vodné a stočné od 1. 1. 2012 

 
Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s. a Vodárenská společnost Chrudim, a. 

s. vyhlašují níže uvedenou cenu pro vodné a stočné, která vstupuje v platnost od 

1. 1. 2012 

 

Na základě rozhodnutí valné hromady akcionářů společnosti Vodovody 

a kanalizace Chrudim, a. s. je uplatňována dvousložková forma ceny. 

Na základě rozhodnutí představenstva společnosti kanalizace Chrudim, a. s. 

byly schváleny níže uvedené ceny. 

 

1. Pohyblivá část dvousložkové ceny v Kč/m3: 

 

Vodné Stočné Vodné a stočné 

39,64 32,80 72,44 

 

2. Pevná část dvousložkové ceny za připojení je stanovena v Kč/rok 

v závislosti na velikosti vodoměru. Cena je stanovena jako roční, její 

poměrná část bude fakturována shodně s cyklem odečtu. 

 

Qp vodoměru 
Pevná složka 

vodného 

Pevná složka 

stočného 

Pevná složka 

vod. a stočného 

paušální odběry 843,60 1 140,-- 1983,60 

<= 2,5 m3 / hod. 843,60 1 140,-- 1983,60 

3,5 m3/hod. - 10 m3/hod. 7 172,88 12 928,74 20 101,62 

15 m3/hod. 13 414,38 26 304,36 39 718,74 

40 m3/hod. a 60 m3/hod. 60 992,28 146 630,22 207 622,50 

 

3. Pevná složka stočného pro odpadní vody z jiných zdrojů je 

stanovena ve výši 5,86 Kč/m3. 

 

(Ceny jsou uvedeny včetně DPH ve výši 13%.) 

 
Ceny jsou jednotné pro všechny odběratele vodného a stočného. 

 
Nebude-li proveden fyzický odpočet měřidla, podle kterého je zjišťováno 

množství odebrané vody nebo odváděné odpadní vody, provede dodavatel 

účtování poměrem, a to k počtu dnů za období před a po úpravě. Od data změny 

budou použity nové ceny. 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
Výročí: 

Leden Březen 

65 let – Klapková Olga 70 let – Pešková Miloslava 

 – Holas Karel 85 let – Melounová Věra 

 – Holas Miloslav 92 let – Obolecká Anna 

70 let – Talácko Antonín    

      

Únor  

65 let – Filipi Karel    

70 let – Pavlíková Milada    

 – Linhart Josef    

94 let – Vít Josef    

 

Narození: 
Září Říjen 

Broulíková Adéla Pešková Zuzana 

 Maťašovský Eduard 

 

Úmrtí: 
Říjen Listopad 

Pytlíková Anna Vtípilová Jaroslava 

Kysilková Anna Jančík Josef 

 

 
 
 

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně 
štěstí, zdraví a lásky v novém roce 2012 Vám 

přejí zastupitelé obce a redakční rada 
Krounského zpravodaje. 

 

 

 
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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