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Informace starosty obce 
 

 Kanalizace a ČOV Krouna – projektová dokumentace pro územní 
rozhodnutí 

 
V prosinci se v naší obci dostává do finální verze práce na projektové 

dokumentaci pro územní rozhodnutí na akci „Kanalizace a ČOV Krouna.  
Proběhlo mnoho jednání s občany při výkupu pozemků, na kterých má být 

postavena čistička odpadních vod, i s občany, jejichž pozemky mají být výstavbou 
kanalizace dotčeny. Většině občanů musím poděkovat za jejich vstřícný přístup a 
snahu situaci řešit. Vím, že by nikomu nebylo příjemné, kdyby se mu po zahradě 
pohyboval bagr. Proto si souhlasných rozhodnutí velmi vážím. 

Věřte mi, že mou snahou i snahou projektanta firmy Multiaqua Hradec 
Králové bylo vést trasy kanalizace po obecních pozemcích. Ve složité situaci 
na některých místech naší obce to však není možné.  

Na druhé straně jsme se však setkali i s některými nesouhlasnými stanovisky 
občanů. Ačkoliv jejich rozhodnutí plně respektuji a z lidského hlediska i chápu, 
musím říct, že nám to v některých úsecích situaci značně zkomplikovalo, 
v některých případech také výstavbu prodraží a pravděpodobně dojde k tomu, že 
některé nemovitosti budou k nové kanalizaci těžko připojitelné nebo že se vůbec 
nepřipojí. 

 
 

 Financování kanalizace a ČOV 
 
Druhou závažnou věcí je financování projektu. Jak už jsem občany informoval 

dříve, dotace poskytované na výstavbu kanalizací a ČOV jsou mnohem menší, než 
byly v minulém plánovacím období. To může způsobit, že při žádosti o dotaci, 
ve které je jedním z faktorů finanční náročnost stavby, budeme muset snížit 
výslednou cenu stavby. 

Pro občany by to znamenalo, že některé nemovitosti, jejichž napojení 
do kanalizační sítě bude finančně velmi náročné a tímto nesplní podmínky 
dotace, nebudou prozatím připojeny. Ale jak jsem psal již dříve, kanalizace je 
nutná k tomu, aby se obec mohla dále rozvíjet. Dalšími kladnými stránkami, 
pokud se nám podaří kanalizaci a ČOV vybudovat, bude zhodnocení nemovitostí 
a trvalé vyřešení likvidace splašků pro jednotlivé domácnosti. 
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 Popelnicový svoz odpadu v Rychnově 
 
Jak jsem již v minulých číslech informoval, bude v obci Rychnov zaveden 

popelnicový svoz odpadu. Po dohodě s Technickými službami Hlinsko dojde 
k zahájení svozu v dubnu 2016. Vyskytla se však místa, kam vozidla Technických 
služeb nebudou v některých případech celoročně a v některých v zimním období 
zajíždět.  

Obyvatelé domů s číslem popisným 51, 53, 54, 55, 56, 69, 73 a 84 budou 
muset své popelnice odvézt v den svozu dolů k silnici, která vede k hasičské 
zbrojnici. To stejné platí i pro čísla 48, 72 a 49. Čísla popisná 30, 34, 26 a 36 
připraví popelnice v den svozu na prostranství pod Bartůňkovými. V zimním 
období (od 1. 11. do 31. 3.) pak bude třeba, aby své popelnice svezli dolů 
do zatáčky pod kopec také obyvatelé z domů s čísly popisnými 52, 3, 95 a 58. 

Pro chalupáře budou připraveny dva kontejnery o objemu 1100 l u hřbitova 
a u hasičské zbrojnice. 

Vzhledem k této změně svozu odpadů by bylo potřeba, aby si všechny 
domácnosti v Rychnově pořídily během následujících měsíců popelnici 
na komunální odpad. Popelnice musí být zřetelně označena číslem popisným, 
jinak nebude vyvezena. 

V této souvislosti bych chtěl občanům Rychnova nabídnout plechové 
popelnice, které máme k dispozici na OÚ v Krouně za cenu 750,- Kč, protože jsou 
levnější než popelnice zakoupené v obchodě. 

 
 Bioodopady v roce 2016 

 
Od 1. dubna 2016 dojde v našich obcích ke změně svozu bioodpadů 

rostlinného původu. Zahájíme popelnicový svoz, který se bude po týdnu střídat 
se svozem komunálního odpadu. Je to totiž nejlevnější varianta, která nejméně 
zatíží vaše peněženky. Svoz bioodpadů bude probíhat do 31. října, tedy 
do začátku zimního období. 

Občané, kteří si požádali u Technických služeb o popelnici na bioodpad, ji 
v případě, že bude žádost o dotaci úspěšná, dostanou zdarma. Ostatní, kteří 
budou mít o svoz bioodpadu zájem, si ji musí pořídit na vlastní náklady. 

Kromě těchto popelnic budou na místech, kde v současné době probíhá svoz 
tříděného odpadu, umístěny kontejnery na bioodpad. Takže i chalupáři budou 
mít možnost tento odpad likvidovat. 
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 Stručně 
 

 Proběhlo výběrové řízení na nákup nového traktoru. Vítězem se stala firma 
Agroservis Záměl. Nový traktor jsme se rozhodli pořídit z několika důvodů. 
Traktor Bělorus, který máme nyní k dispozici, je velmi poruchový a hlavně 
nespolupracuje s některou technikou, kterou vlastníme. 

 Na některá místa v našich obcích jsme pořídili nové kontejnery na plasty, 
do kterých se lépe ukládá rozměrnější odpad. Bohužel toho někteří 
spoluobčané zneužívají a vkládají do nich i odpad, který tam nepatří. Nelíbí se 
mi také, že když je nový kontejner plný, nevyužívají někteří z obyvatel starší 
zvonové kontejnery a ponechávají pytle s plasty odložené volně na zemi. 
Stačí pak, když foukne vítr, a vzniká obrovský nepořádek. U kontejnerů se 
také objevila celá autoskla, která si ovšem musí občané odvádět sami 
ve sběrném dvoře, proto bych vás chtěl požádat, abyste tento typ odpadu 
ke kontejnerům nedávali. 

 V lednu nebo únoru se dozvíme, jestli nám bude přidělena dotace 
na bezdrátový rozhlas a protipovodňová opatření. Pokud ano, budou 
rozhlasem pokryty všechny naše obce, tedy i Čachnov, Ruda a Františky, kde 
dosud hlášení nemohla probíhat. 

 Rád bych vás všechny také 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. 

 Zastupitelstvo obce schválilo 14. 12. 2015 vyhlášku o místním poplatku 
za odpady. Sazba místního poplatku se pro rok 2016 nemění, je stanovena 
na 600, - Kč na poplatníka. Celé znění vyhlášky je k dispozici na OÚ Krouna a 
webových stránkách obce. 
 

Mgr. Petr Schmied, starosta obce 
 

 
 

Příspěvek od HZS Pardubického kraje do zpravodaje 
obce – 3. díl 

Tísňové volání 
 

  155 - ZÁCHRANKA 
  (Zdravotnická záchranná služba - ZZS) 
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  150 - HASIČI 
  (Hasičský záchranný sbor - HZS) 

 
  158 - POLICIE 
  (Policie ČR - PČR) 

  
  112 - TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 
  - jednotné evropské číslo tísňového volání - SOS 
  - k oznámení jakékoliv mimořádné události 
 
  156 - MĚSTSKÁ (obecní) POLICIE 
  (není ve všech městech a obcích) 

 Volání bez předvoleb z pevných i mobilních linek zdarma!!! 

Volání na čísla 150, 155, 156 a 158 je sice bezplatné, avšak v případě 
předplacených SIM karet je nutné mít na kartě alespoň minimální kredit (tj. karta 
nesmí být zcela vybita).  
Pokud je zřejmé, že potřebujete pouze jednu ze základních složek 
integrovaného záchranného systému, je vhodnější volat přímo příslušné 
národní číslo tísňového volání (150, 155, 158, 156) za předpokladu, že toto číslo 
ZNÁTE! 

CO ŘÍCT? 
 

Snažte se zachovat klid a věcně odpovídat na otázky; největší zdržení před 
výjezdem posádky záchranné složky mohou způsobit dohady s dispečerem. 
 

Obvyklá sada otázek:  

 Co přesně se stalo - tato informace je nutná k posouzení, jakou pomoc 
vyslat  

 Přesné místo hlášené události- tato informace je nutná ke snadnému a 
rychlému nalezení místa události  

 Informace o postiženém: pohlaví, přibližný věk, počet postižených 
(pro zajištění adekvátní pomoci a lůžka pro pacienta) 

 Informace o volajícím: číslo telefonu, z něhož voláte pro případný zpětný 
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dotaz při obtížném hledání místa či jiných problémech, popřípadě i 
jméno volajícího 

Upřesnění místa události:  

 V bytě, na pracovišti nebo v jiném uzavřeném prostoru:  
adresa a čísla domu (jsou důležitá obě čísla - červené i modré), patro a jméno 
majitele bytu, jak najít dům (hlavně na sídlištích)  

 Na veřejné komunikaci nebo na volných prostranstvích:  
stručný a výstižný popis místa události, např. typická budova poblíž, park, 
křižovatka, poslední vesnice, odbočka, kilometrovník na dálnici, správné číslo 
dálnice apod. 
 

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 
 

 
 

 

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 
 

 
 

Vánoční provoz OÚ Krouna 
 

Z důvodu čerpání řádné dovolené, budou úřední hodiny na OÚ Krouna v době 
vánočních svátků upraveny takto: 

18. 12. 2015 7.30 – 12.00 h. 29. 12. 2015 ZAVŘENO 

21. 12. 2015 7.30 – 12.00 h. 30. 12. 2015 ZAVŘENO 

22. 12. 2015 ZAVŘENO 31. 12. 2015 ZAVŘENO 

23. 12. 2015 ZAVŘENO 1. 1. 2016 ZAVŘENO 

28. 12. 2015 ZAVŘENO 4. 1. 2016 7.30 – 16.00 h. 

 
Poslední den pro platbu v hotovosti do pokladny OÚ je pondělí 21. 12. 2015 
do 12.00 hodin. 

Marie Vtípilová 

 

Tříkrálová sbírka 2016 
 

      Již tradičně pořádá Charita ČR Tříkrálovou sbírku, která proběhne v obci 
Krouna 2. ledna 2016. Stejně jako v minulých letech navštíví Tři králové 
domácnosti s koledou a přáním všeho dobrého. Spoluobčané v Krouně a okolních 
obcích Otradov, Rychnov a Oldříš budou mít možnost finančně přispět a tím 
pomoci lidem v těžkých životních situacích. Předem děkujeme za vstřícnost a 
solidaritu.  

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče 
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Upozornění ÚP ČR 

 

 

 
 
     Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním 
postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod možnost, zajistit si výměnu 
za nový průkaz OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 
využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.  
     Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský nebo 
řidičský průkaz.  Tento typ průkazu je odolný proti poškození a chráněný vůči 
padělání. Nahrazuje všechny dosavadní průkazy OZP. Všechny tyto doklady jsou 
platné už jen do 31. 12. 2015. Úřad práce ČR (ÚP ČR) začal vydávat nové průkazy 
OZP v dubnu 2015. Vzhledem k tomu, že výměna se týká přibližně 300 tisíc 
klientů, je ještě stále řada lidí, kteří se s žádostí o výměnu na ÚP ČR dosud 
neobrátili. Chtěli bychom tímto apelovat na klienty, aby nenechávali vše na 
poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku. 
     Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální fotografii, která 
odpovídá formátu podobizny určené na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 
45mm). Stejně jako při každých úředních jednáních, musí držitel průkazu také 
prokázat svou totožnost občanským průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal 
průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze 
doložili fotografii a podepsali příslušný formulář, který dostanou na přepážkách 
ÚP ČR. Držitelé průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly 
obecní úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR 
vydával podle legislativy účinné do 31. 12. 2013, musí před samotnou výměnou 
podat „Žádost o přechod nároku na průkaz OZP“. Až poté jim může ÚP ČR průkaz 
v nové podobě vydat.  

Ing. Eva Kameníková 
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 Rozsvícení vánočního stromečku a školní vánoční trh 
  

     V sobotu 28. 11. 2015 proběhlo od 17.00 hodin již tradiční rozsvícení 
vánočního stromečku (letos se jednalo už o 9. ročník) spojené se školním 
vánočním trhem. Naší akci letos opět přálo počasí - nepršelo, nefoukal vítr, 
teploty byly okolo nuly. 
  

     A určitě bylo na co se dívat. Děti ze školní družiny si připravily pásmo básniček 
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a písniček, na jehož závěru pohasla světla a rozsvítil se vánoční stromek 
před školou. Vzhledem k instalaci výkonné školní aparatury letos mohli 
vystoupení dětí i hudební doprovod perfektně slyšet i návštěvníci v zadních 
řadách. Vystoupení dětí bylo navíc doprovázené zajímavou velkoplošnou projekcí 
promítanou na budovu školy. 
  

 
  
     Po vystoupení dětí se pro veřejnost otevřel školní vánoční trh, kde si 
návštěvníci mohli zakoupit zejména vánoční, dekorační a upomínkové předměty 
vyrobené žáky školy. Program byl i letos obohacen o vánoční dílny, kde si děti 
mohly vyrobit vlastní svíčku, nazdobit perníčky nebo tvořit z FIMO hmoty. Navíc 
bylo pro děti opět zajištěno zajímavé zpestření  - malování na obličej. Fotografie 
z vánočního trhu jsme po zkušenostech z minulých let raději pořídili předem, 
protože během trhu bychom se ke stolečkům již neměli šanci pro veliký zájem 
veřejnosti dostat. 
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     Pro všechny pak byl připravený horký čaj (pro dospělé navíc řádně vylepšený), 
svařené víno a stánek s palačinkami a dalšími horkými nápoji.  
     Podle množství vydaného občerstvení se akce letos zúčastnilo zase o něco více 
návštěvníků než v minulém roce - odhadem 320 až 350 lidí a poslední návštěvníci 
se rozcházeli až okolo půl deváté večer. 

Mgr. Josef Kyncl 
 
 

 

 
 

 V den vzniku samostatného československého státu, ve středu 28. října 2015, 
se od 17.00 hodin uskutečnila SVĚTÝLKOVÁ PROCHÁZKA po Krouně. Sešli 
jsme se v hojném počtu, odhadem asi 60 rodičů s dětičkami, malými, většími 
i velkými, u Základní školy a prošli jsme se okolo novostaveb ulicí „Za školou“. 
Moc děkujeme všem zúčastněným a velice se těšíme na další světýlkovou 
procházku.  
 

 
 

 V listopadu proběhl již třetí DĚTSKÝ BAZÁREK, který byl velice úspěšný, ať už 
se to týká počtu vystavených, tak i prodaných věcí.   
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Velice děkuji za pomoc s přípravami mamince Pavle Kašparové a za pomoc 
s prodejem děkuji mamince Lence Vaňákové! 
Už teď se těšíme na další ročník našeho bazárku, kde budeme prodávat 
věcičky na jaro/léto.  

 

 
   

Pavla Kučerová , MaCeK 
 

 
 

 
 

VÁNOCE 2015 
     Jako každý rok budeme prožívat událost, kdy se v judském Betlémě narodil 
Boží syn – Ježíš Kristus. Proč se Ježíš narodil?  
     Boží Syn se stal člověkem, aby nás zachránil a osvobodil z moci hříchu a smrti. 
Narodil se, aby mezi námi a nebeským Otcem zavládl pokoj a mír. Ježíš se narodil 
také pro Tebe – ať jsi starý či mladý, šťastný nebo nešťastný, oblíbený či 
nepopulární. Narodil se pro Tebe a k Tobě chce také přijít. Chce přijít, aby Ti 
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ukázal naději, která nezávisí na Tvých schopnostech, výhrách či prohrách. Chce 
přijít, aby Ti otevřel cestu k bohatství, které není závislé na Tvých úspěších, ani 
na míře inflace.  
Chce přijít, aby Ti ukázal, že Ti může být odpuštěno a že i Ty můžeš dojít 
naplněného života. 
(zdroj: www.vira.cz podle Jana Pavla II.) 
 
     Přijměte pozvání k vánočním bohoslužbám, které se konají v kostele sv. 
Michaela archanděla v Krouně, v kostele sv. Bartoloměje v Otradově a v kostele 
sv. Anny v Pusté Kamenici. 

Den Čas Místo Mše svatá nebo pobožnost 

24. 12. 2015 16:00 Pustá Kamenice Vánoční vigilie na Štědrý den 

24. 12. 2015 22:00 Krouna Vánoční vigilie na Štědrý den 

25. 12. 2015 8:00 Krouna Slavnost Narození Páně 

25. 12. 2015 9:30 Pustá Kamenice Slavnost Narození Páně 

25. 12. 2015 11:00 Otradov Slavnost Narození Páně 

25. 12. 2015 15:00 Krouna Pobožnost u jesliček 

26. 12. 2015 8:00 Krouna Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 

26. 12. 2015 9:30 Pustá Kamenice Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 

27. 12. 2015 8:00 Krouna 
Svátek Svaté rodiny  
(možnost obnovy manželského slibu) 

27. 12. 2015 9:30 Pustá Kamenice 
Svátek Svaté rodiny 
(možnost obnovy manželského slibu) 

31. 12. 2015 14:30 Pustá Kamenice Sv. Silvestr 

31. 12. 2015 16:00 Krouna Sv. Silvestr 

1. 1. 2016 8:00 Krouna Slavnost Matky Boží, Panny Marie 

1. 1. 2016 9:30 Pustá Kamenice Slavnost Matky Boží, Panny Marie 

1. 1. 2016 11:00 Otradov Slavnost Matky Boží, Panny Marie 

 
POŽEHNANÉ VÁNOČNÍ DNY, RADOST A POKOJ V SRDCÍCH  

A VŠE DOBRÉ DO NOVÉHO ROKU 2016! 
 

Tereza Gregorová 
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Fotbalová kopačka 
 
Kulturní akce TJ Sokol Krouna - jaro 2016  
 
30. 1. 2016 - Sportovní ples, hraje kapela Quattro 
12. 3. 2016 - Taneční zábava s kapelou III. Cenová 
2. 4. 2016   - Taneční zábava, vystoupí revivalová kapela RAMMSTEIN CZ  
 
Širokou veřejnost srdečně zve výbor TJ Sokol Krouna 

Tomáš Bečička 
 

 

Hasičská stříkačka 
 

Kulturní akce SDH Krouna - jaro 2016 
 

16. 1. 2016 - Hasičský ples, hraje skupina Qwalt 
17. 1. 2016 - Dětský karneval 
 
Srdečně Vás tímto zveme na naše akce. 

Luděk Bělský 

 

 

 
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

 
Výročí:       
 
Leden      Březen 
65 let - Kubáň Vladimír   65 let - Pešková Lenka 
 - Voldan Beno    - Dubincová Hana 
 - Šplíchal Milan   70 let - Pešavová Jarmila 
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70 let  -  Hejduková Františka  75 let - Šmahel Jiří 
75 let - Janková Věra   85 let - Kulhavá Zdenka 
 - Chaloupková Marie   - Hyrošová Marie 
----------------------------------------------  90 let    -   Benešová  
Únor        Květuše 
65 let    -             Sodomková Ludmila  96 let - Obolecká Anna 
70 let - Tomášková Hana 
 - Jelínek František  -------------------------------------------- 
 - Kyncl Václav 
 - Sochůrková Zdenka   Narození: 
80 let - Baťová Marie   Říjen 
85 let - Tomášková Olga  Evelína Maťašovská, Krouna  
98 let    -     Vít Josef      
       
------------------------------------------------      
   
    

  
  

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů  
na I. čtvrtletí 2016 

 

Datum Jméno Místo pohotovostní služby Pozn. 

1. 1. 2016 MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64  

2., 3. 1. MUDr. Tomáš Mrkvička Proseč Zahradní 240 $ 

9., 10. 1. MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 # 

16., 17. 1. MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401  

23., 24. 1. MUDr. Zdena Janovská Trh. Kam. Hlinecká 64  

30., 31. 1. MUDr. Hana Mrkvičková Proseč Zahradní 240 $ 

6., 7. 2. MUDr. Mário Votruba Hlinsko Nádražní 548 # 

13., 14. 2.  MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 $ 

20., 21. 2. MUDr. Eva Krejčí Krouna 350  

27., 28. 2. MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 568 @ 

5., 6. 3. MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590  
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12., 13. 3. MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386  

19., 20. 3. MUDr. Zdena Janovská Trh. Kam. Hlinecká 64  

25., 26. 3. MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64  

27., 28. 3. MUDr. Petr Foltan Herálec 81  

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

Pohotovostní služby jsou od 9.00 do 13.00 hodin. 
S ohledem na možnost výměny služeb mezi lékaři, která nám nebyla včas oznámena  
nebo nebylo možné již zajistit její zveřejnění, doporučujeme předem telefonicky 
ověřit aktuální stav na příslušném stomatologickém pracovišti. 

 
 

 

Báseň 
 

Čekání na sníh 
Josef Pražan 

 
Kdyby nachumelilo, 

přejí si děti 
při pohledu na holý kopec. 

Totéž si přejí i rodiče. 
Děti by nezlobily, 

šly by ven. 
Starostlivé oči hospodáře 

také vyhlížejí sníh. 
Nevymrzalo by osení. 

Kdyby tak napadl, 
přejí si všichni. 

Byly by krásné Vánoce. 
 

Kdyby v Tvých očích nasněžilo, 
přeji si já. 

Poznal bych, že mne máš 
stále ještě ráda. 
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reklama:   
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