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Informace starosty obce 
 

 Kanalizace a ČOV Krouna  
 

Ani v prosincovém čísle zpravodaje se nemohu vyhnout tématu, které nás 
v poslední době nejvíce tíží, to je výstavbě čističky odpadních vod a kanalizaci. 
V současné době máme vydáno územní rozhodnutí na hlavní kanalizační řady a 
kanalizační přípojky jednotlivých nemovitostí a zažádali jsme o stavební povolení. 

Na jednání Zastupitelstva obce Krouna byli zastupitelé a ostatní přítomní 
seznámeni s rozpočtem, který vypracovala firma Multiaqua Hradec Králové. 
Výstavba naší kanalizace je bohužel natolik finančně náročná, že nesplňuje 
kritéria Státního fondu životního prostředí pro získání dotace. Proto 
zastupitelstvo muselo rozhodnout o rozdělení výstavby kanalizace do několika 
etap. Jak budou jednotlivé etapy časově i místně probíhat, musíme rozhodovat 
postupně podle toho, kolik budeme mít k dispozici finančních prostředků. Podle 
současných předpokladů by většinu Krouny měla pokrýt první etapa. Nicméně i 
z této etapy musely být prozatím odebrány některé kanalizační řady (konkrétně 
stoka A – 1, A 2 – 1 a A – 4), jež byly finančně nejnáročnější. Kde se tyto stoky 
nacházejí, můžete najít ve výkresu na webových stránkách obce nebo do nich 
můžete nahlédnout na obecním úřadě. O jejich vynětí z první etapy, protože to 
není jednoduché rozhodování, hlasovalo zastupitelstvo. 

Zastupitelstvo obce Krouna také rozhodlo, že v lednu podáme žádost 
o dotaci na první etapu kanalizace na Státní fond životního prostředí. O dalším 
vývoji budu občany informovat prostřednictvím zpravodaje i webových stránek 
obce. 

 
 Žádost o dotaci na kontejnery pro bioodpad 

 
Na konci listopadu jsem za obec Krouna podal na Státní fond životního 

prostředí žádost o dotaci na tříděný odpad. Za získané peníze by obec měla 
nakoupit velkoobjemové kontejnery na bioodpad, nosič kontejnerů za traktor, 
štěpkovač dřevní hmoty a pro doplnění našich svozových míst také kontejnery na 
plasty, sklo a papír.  

Kontejnery na bioodpad by v případě úspěchu při získání dotace byly 
natrvalo umístěny na svozových místech v našich obcích. Využitím nosiče 
kontejnerů bychom si je obsluhovali sami. Bohužel vyřízení dotací trvá tak 
dlouho, že ještě v příštím roce musíme řešit bioodpady stejně jako doposud, tzn. 
pronajímáním kontejnerů od Technických služeb Hlinsko. 

http://www.krouna.cz/
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 Bezdrátový rozhlas a protipovodňová opatření 

 
Jak jsem již informoval dříve, obec získala dotaci na protipovodňová 

opatření. V rámci nich by měl být ve všech našich místních částech instalován 
bezdrátový rozhlas, v obcích Rychnov, Oldřiš a Čachnov elektronické sirény, 
na řece Krounce hladinoměr a také vznikne digitální povodňový plán pro naše 
obce. 

V současné době již máme vyhodnocena výběrová řízení na zhotovitele. 
Ke zpoždění realizace projektu došlo v důsledku dlouhé doby, po kterou byla 
vyřizována dotace z operačního programu životního prostředí. Bezdrátový 
rozhlas bude uveden do provozu v průběhu prvního pololetí roku 2017. Jsem moc 
rád, že konečně budou rozhlasem pokryty i Františky, Čachnov a Ruda, kde se 
obyvatelé dostávali k informacím velmi složitě. Výhodné také je, že rozhlas je 
napojen do systému HZS Pardubického kraje, který má možnost přednostního 
hlášení informací pro občany v případě hrozícího nebezpečí nebo přírodních 
katastrof. 

 
 

 Nové cesty Oldříšská a Odleská 
 
Během podzimu byly dokončeny rekonstrukce polních cest Odleská a 

Oldříšská. Oldříšská cesta nyní bude krásnou spojnicí mezi Krounou a Oldřiší, 
kterou mohou využívat hlavně cyklisté a pěší. Obě cesty pak poslouží také 
milovníkům jízdy na kolečkových bruslích, k procházkám rodin s dětmi či seniorů, 
kteří si užívají zaslouženého důchodu. Sloužit budou samozřejmě i majitelům 
pozemků, které se nacházejí podél těchto cest, ke snadnému přístupu. 

Připomínám, že cesty vybudoval Státní pozemkový úřad. Obec dokončila 
pouze úsek asi osmdesáti metrů na katastru obce Oldřiš. 

 
 

 Stručně 
 

 Obec Krouna v nejbližší době připraví výběrové řízení na vypracování 
projektové dokumentace na zateplení budov Základní a mateřské školy 
v Krouně. 

 V říjnu vytvořila firma Empesort pro naše obce pasport veřejného osvětlení, 
který je potřebný k budoucím rekonstrukcím. Nyní budeme připravovat 
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projekty na obnovu veřejného osvětlení v místech, kde budou ukládány 
rozvody elektrické energie do země.  

 Obec Krouna také připravuje strategický rozvojový plán obce a místních částí, 
který je potřebný k žádostem o dotace. V rámci příprav budou osloveni také 
občané formou dotazníku, aby se vyjádřili k tomu, co by se mělo v obcích 
realizovat či co je nejvíce trápí. Prosím všechny občany, aby se, až dostanou 
dotazník, do průzkumu zapojili. 

 Zastupitelstvo obce schválilo 12. 12. 2016 vyhlášku o místním poplatku 
za odpady. Sazba místního poplatku se pro rok 2017 nemění, je stanovena 
na 600, - Kč na poplatníka. Celé znění vyhlášky je k dispozici na OÚ Krouna a 
webových stránkách obce. 

 Na závěr bych rád všem občanům popřál krásné a veselé Vánoce, mnoho 
zdraví, štěstí a spokojenosti do nového roku 2017. 
 

Mgr. Petr Schmied, starosta obce 
 
 

 
 
 
 
 

Příspěvek od HZS Pardubického kraje do zpravodaje 
obce – 7. díl 

 

Jak se chovat po povodni? 

Váš dům byl zasažen povodní. I když už voda opadla, mějte na paměti těchto 
několik rad: 

 nevstupujte do tekoucí vody, nepřibližujte se k poškozeným budovám, 
dokud nedostanete pokyn, nevracejte se domů bez povolení příslušného 
pracovníka (starosta obce, velitel zásahu hasičů, statik apod.), 

 věnujte i nadále pozornost zprávám o počasí a varováním 
před případnou další povodní, 

 nechte si zkontrolovat stav rozvodů (elektřina, plyn, voda) v domě; 
nepoužívejte nezkontrolované elektrické spotřebiče - mohou být zdraví i 
životu nebezpečné, 

 s úklidem domu vám mohou pomoci dobrovolníci z nevládních 

http://www.krouna.cz/
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organizací, starosta obce vám může podat informaci o možnostech 
finanční pomoci, 

 dokumentujte si průběžně škody na vašem majetku; kontaktujte 
zástupce vaší pojišťovny. 

Povodně představují riziko pro vaše zdraví i psychiku. Věnujte pozornost sobě, 
své rodině i vašim sousedům a známým: 

 vyhněte se kontaktu s tekoucí vodou, voda při povodni může obsahovat 
ropné látky, biologický odpad či chemikálie, 

 snažte se co nejdříve opravit závady na septiku, kanalizaci či čistírně 
odpadních vod, další únik odpadních vod zvyšuje riziko onemocnění, 

 informujte se u svého dodavatele pitné vody o kvalitě vody v potrubí a 
používejte ji jen po schválení, 

 očistěte a desinfikujte vše, co je vlhké, zachovejte jen trvanlivé potraviny 
v uzavřených obalech, rozmrazené či jinak poškozené potraviny vyhoďte, 
zvažte, které oblečení si ponecháte, tkanina může obsahovat chemikálie 
z kontaminované vody, 

 dostatečně odpočívejte a jezte, stanovte si reálný harmonogram 
úklidových prací, 

 při známkách stresu (vyčerpání, podrážděnost, nespavost či odevzdanost) 
vyhledejte včas odbornou pomoc. 

Pokyny pro činnost po povodni vám poskytne starosta obce či zástupci 
nevládních organizací (viz Adra). 

 

Další důležité informace: 

1. Po povodni nechte vše řádně zdokumentovat pro náhradu škod 
pojišťovnou a případné příspěvky pomoci státem. 

2. Nechte si zkontrolovat stav obydlí, zejména statiku, rozvody a kanalizaci, 
zajistěte provedení odborné statické prohlídky, posouzení funkčnosti 
elektroinstalace, rozvodů plynu a topení, vodovodního a kanalizačního 
řadu před jejich opětovným připojením. 

3. Zlikvidujte podle pokynů hygienika vodou kontaminované potraviny, 
plodiny, uhynulé zvířectvo a nepoužitelný materiál a dodržujte základní 
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hygienická pravidla a používejte ochranné prostředky. 
4. Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků, nepijte 

vodu z místních zdrojů, dokud nebude prověřena její kvalita, u vlastních 
studní proveďte jejich vyčištění, desinfekci a několikanásobné odčerpání 
vody, nechte si provést laboratorní prověření kvality vody. 

5. Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod, ohlaste 
pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami, 
vyhotovte soupis škod, případně je zdokumentujte (fotografie, znalecké 
posudky, účty, svědectví) a při řešení pojistné události postupujte 
podle pokynů pojišťovny. 

6. Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě stavu nouze si 
vyžádejte finanční, materiální psychologickou nebo sociální pomoc. 
V případě nouze si vyžádejte pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, 
hygienické prostředky, potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod a 
další potřebné prostředky. 

7. Před zahájením vysoušení odstraňte obložení a omítky stěn, tapety, 
koberce a podlahové krytiny, případně odkryjte základy stavby. 
Pro stavby je nejoptimálnější postupné vysychání při zvýšeném průvanu. 
K rychlému vysušení místnosti použijte teplomet nebo absorpční 
vysoušeč. 

8. Pokud je to možné, aktivně se zapojte do likvidace následků povodní, 
obnova je dlouhodobý proces, proto je vzájemná pomoc nejúčinnější. 

9. Jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedům, starým a nemocným lidem. 
10. Dodržujte pokyny územně příslušných správních úřadů. 
11. Dbejte dodržování hygienických zásad při pracích na území zasaženém 

povodní a nechte si řádně ošetřit každé otevřené zranění. 

 

---------------------------- 
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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Vánoční provoz OÚ Krouna 
 

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

19. 12.  7.30 – 16.00                    
20. 12.  7.30 – 12.00                      
21. 12.  7.30 – 12.00                    
22. 12.  ZAVŘENO 
23. 12.  ZAVŘENO 
27. 12.               ZAVŘENO 
28. 12.  ZAVŘENO 
29. 12.  ZAVŘENO  
30. 12.  ZAVŘENO 
2. 1.    ZAVŘENO 
3. 1.  7.30 – 12.00   

 
Poslední den pro platbu v hotovosti do pokladny OÚ je středa 21. 12. 2016 
do 12.00 hodin! 
 

 

 
Úspěch: Do Hlinska se vrací střední odborné školství 

 
Pro nadcházející školní rok 2017 - 2018 dochází na území Pardubického kraje 
k rozšíření nabídky v oblasti středního vzdělávání o nový tříletý učební obor 
„výrobce potravin - mlékař“. Do Hlinska se tímto vrací střední odborné školství.  
 
Základem se stala trojstranná spolupráce mezi Pardubickým krajem, 
zaměstnavateli a městem Hlinsko. Spočívá v tom, že kraj poskytne finance 
na platy učitelů, vychovatelů a zajistí nutné administrativní i organizační 
náležitosti spojené se vznikem nového oboru. Zaměstnavatelé budou financovat 
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vybavení odborných učeben, poskytnou odborníky na výuku, dále nabídnou 
žákům možnost stipendií a sociálního programu v podobně příspěvků na dopravu 
nebo bydlení. Město Hlinsko pak připraví především prostory pro domov 
mládeže či odbornou výuku.  
 
„Od první schůzky s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým 
na téma možného návratu středního odborného školství zpět do Hlinska uplynuly 
bezmála dva roky. Na počátku jsme se dohodli na tom, že pokud dokážeme 
v Hlinsku nalézt odpovídajícího silného partnera na straně zaměstnavatelů, kraj 
návrat odborného školství do našeho města podpoří. To se nakonec povedlo. 
Ve čtyřech mlékárnách (Hlinsko, Jihlava, Přibyslav, Polná) jsme partnery nalezli a 
tím i první obor vzdělávání, tedy výrobce potravin - mlékař. Jde o obor unikátní a 
jedinečný nejenom v rámci Pardubického kraje, ale i Vysočiny, Středočeského či 
Královéhradeckého kraje. Kromě jiného v tomto vidím velký potenciál, který je 
podpořen perspektivou samotných firem,“ říká starosta Hlinska Miroslav Krčil. 
V Hlinsku tak nyní vzniká nový subjekt Gymnázium K. V. Raise a Střední odborná 
škola Hlinsko. „Oceňuji pragmatický a vstřícný přístup ředitele gymnázia 
Rostislava Dvořáčka, který se do přípravy projektu připojil letos v listopadu poté, 
co kraj rozhodl, že právě místní gymnázium bude nositelem také středního 
odborného vzdělávání,“ dodává starosta Krčil.  
 
Z organizačních důvodů bude tedy v první fázi obor připojen právě ke gymnáziu. 
„Vrátit do Hlinska střední odborné školství je pro Pardubický kraj jednou 
ze současných priorit v oblasti školství. Vznik nového samostatného školského 
subjektu nebyl v této chvíli ekonomicky možný, ale prostřednictvím gymnázia se 
nám podařilo najít schůdnou cestu. Rozhodující v celém procesu je jednoznačně 
spolupráce se zaměstnavateli a městem,“ podotýká krajský radní pro školství 
Bohumil Bernášek. 
 
„Když se podíváme na mapu Pardubického kraje, tak zjišťujeme, že v jeho jižní 
části skutečně vzniklo kvůli zásahům v minulosti určité vakuum, pokud jde 
o nabídku středního odborného vzdělávání. My jsme se rozhodli tuto mezeru 
vyplnit. A to by nebylo možné bez aktivního přístupu vedení hlinecké radnice,“ 
doplňuje vedoucí odboru školství Pardubického kraje Martin Kiss.  
 
Nyní bude probíhat intenzivní náborová kampaň a propagace nového oboru. 
Na 12. ledna 2017 je naplánována schůzka se zájemci o budoucí studium, která se 
uskuteční v Hlinsku v budově gymnázia.  

http://www.krouna.cz/
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V Pardubické nemocnice byl uveden do provozu 
babybox druhé generace 

 
Pardubice – V Pardubické nemocnici je nově umístěn babybox druhé generace.  
Speciální schránka, do níž mohou ženy v těžké životní situaci odložit novorozené 
dítě, nahradila původně používaný babybox instalovaný v roce 2008. „Přestože 
někdo může říci, že babybox v Pardubické nemocnici zachránil jen pět dětí, tak se 
zamysleme nad tím, kde by děti dnes byly, kdyby babybox nebyl instalován. Věřím 
proto, že se dětem, které zachránil předchozí babybox, z velké části snad žije lépe. 
Proto patří poděkování všem dárcům a také panu Hessovi za jeho iniciativu,“ řekl 
hejtman Netolický.  
Původní babybox, který je v Pardubické nemocnici umístěn v zadní části pavilonu 
porodnicko-gynekologické kliniky, byl slavnostně spuštěn 29. července 2008 jako 
jedenáctý v pořadí v Česku. Za dobu jeho existence do něj bylo umístěno pět dětí 
– dvě dívky a tři chlapci.  „Nový babybox je zhotovený z antikorového plechu, jeho 
dvoukřídlá dvířka se otvírají automaticky a po vložení děťátka a aktivaci senzoru 
se zcela samočinně zavřou. Ručičky či nožičky děťátka jsou chráněny proti kolizi 
s dvířky fotobuňkami. Vnitřní prostor bedýnky je klimatizován. Babybox je 
opatřen náhradním zdrojem energie a napojen mnohonásobně jištěnou 
signalizací na stálou službu a na mobilní telefony zdravotníků,“ popsal průkopník 
babyboxů Ludvík Hess. 
 

 

Kniha Josefa Němečka 
 

Nová kniha Josefa Němečka se vrací k největším železničním neštěstím v našem 
regionu. Dne 14. 11. 1960 došlo u Stéblové na trati Hradec Králové - Pardubice 
ke srážce osobních vlaků, při které bylo usmrceno 119 lidí. V knize jsou 
publikovány poprvé od této tragické události informace z obžaloby a rozsudku 
při soudním projednávání. V Krouně v sobotu 24. června 1995 najely do osobního 
motorového vlaku jedoucího ze Žďárce u Skutče do Poličky nákladní vozy 
ze železniční stanice Čachnov. Informace z tehdejšího tisku, doplněné 
fotografiemi z místa tragédie spolu s publikovanou obžalobou a rozhovory 
účastníků a rodinných příslušníků, informují o této smutné události. 
V předvánoční době bude kniha Stéblová 119 a Krouna 19 obětí v prodeji 
v kadeřnictví paní Kavkové. 
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 Sněhurka a její kamarádi ve školce 

 
Týden před první adventní nedělí ožila naše mateřská škola besídkami a 
jarmarkem. A právě jarmark ve školce „slaví“ letos kulaté výročí. Zdá se to 
neuvěřitelné, ale připravujeme ho pro Vás již 20. rok! Školka, to jsou ale 
především děti. Také naše besídky prošly v uplynulých letech vývojem. Z jednoho 
vystoupení dětí jsou postupem času čtyři a k naší velké radosti vždy s plným 
hledištěm. V letošním roce se tématem besídky stala pohádka „O Sněhurce“. 
Během ní se ve scénkách, tancování, zpívání a přednášení básniček vystřídalo 51 
dětí včetně těch nejmenších. Právě naši nejmenší si právem zaslouží obdiv. Sotva 
se tyto děti v září odloučily od maminky, již po několika týdnech dokázaly zahrát 
scénku, zatancovat, či dokonce říci básničku do mikrofonu. Není divu, že dojatí 
byli všichni. Starší děti zase v každé minutě představení dokazovaly všem, jak 
pozorné, šikovné a ukázněné dokáží být, když jim jde o společnou věc. Výsledkem 
byl chvílemi úsměvný, chvílemi dojemný zážitek z vystoupení jako celku. Děti byly 
prostě úžasné! Reakce všech, kteří se loučili při odchodu a nešetřili chválou, se 
nám staly tou největší odměnou. Děkujeme všem, kteří svou přítomností pomohli 
vytvořit jedinečnou atmosféru, a v právě nadcházejícím adventním čase Vám 
přejeme především klid a pohodu, prožijte krásné vánoční svátky a do nového 
roku hlavně pevné zdraví a plno toho „obyčejného“ štěstí. 

zaměstnanci mateřské školy 
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 Rozsvícení vánočního stromečku a vánoční výstava dětských výtvarných 

prací 
  
 
V sobotu 3. 12. 2016 proběhlo od 17 hodin před školou již tradiční rozsvícení 
vánočního stromečku (jednalo se již o 10. ročník), letos spojené se soutěžní 
výstavou dětských výtvarných prací. Naší akci letos opět přálo počasí - nepršelo, 
nefoukal vítr, teploty byly okolo nuly. 
 

 
 
 

A určitě se bylo na co dívat. Děti ze školní družiny si připravily pásmo básniček a 
písniček, v jehož závěru pohasla světla a před školou se rozsvítil vánoční 
stromek.    
Po vystoupení dětí se pro veřejnost ve vnitřních prostorách školy otevřela 
soutěžní výstava dětských výtvarných prací. Návštěvníci při vstupu obdrželi 
hlasovací žetony, na které zapisovali čísla obrázků, které je nejvíce zaujaly. 
Celkem bylo odevzdáno téměř 200 žetonů, přičemž návštěvníků bylo ještě více, 
neboť mnohdy jedním žetonem hlasovala například celá rodina.   
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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 sice zúčastnilo o něco méně 
návštěvníků než v minulém roce, ale i odhadovaných 250 až 300 lidí představuje 
s ohledem na souběh akcí v samotné obci i v okolí velice zajímavé číslo. 
 

Mgr. Josef Kyncl, ředitel ZŠ 
 

 Výsledky výtvarné soutěže „Těšíme se na Vánoce“ 
  
Během měsíce listopadu probíhala na naší škole výtvarná soutěž na téma 
„Těšíme se na Vánoce“. Do soutěže se zapojily všechny děti z prvního stupně. 
V hodinách výtvarné výchovy vzniklo mnoho pěkných obrázků a výrobků. Nejlepší 
práce jste si mohli prohlédnout ve škole v sobotu 3. prosince na vánoční výstavě, 
kde bylo vystaveno 83 výkresů a téměř 50 dalších výrobků našich žáků.  
Návštěvníci výstavy měli také možnost vybrat obrázek, který se jim nejvíce líbil. 
Celkem jste do schránky vhodili 189 hlasovacích koleček. Na některých z nich byly 
připsány i milé vzkazy, které mě moc potěšily a velmi za ně děkuji. O pořadí 
nejlepších prací rozhodovaly v hlasovací anketě i paní učitelky z prvního stupně 
naší školy. 
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Výsledky soutěže  
Hlasování poroty 
(Mgr. Věra Novotná, Mgr. Hana Šmahelová, Mgr. Jitka Broulíková, Mgr. Miloslava 
Peňázová, Mgr. Lenka Žežulková, Veronika Nekvindová, studentka PF) 
  
I. třída 
Anežka Renzová (Andělíček – kolorovaná kresba) 
Lenka Kajanová (Ptáčci v zimě – kombinovaná technika) 
Petr Bukáček (Veverka v zimním lese – kombinovaná technika) 
  
II. třída 
Eliška Burešová (Na vánočním trhu – kolorovaná kresba) 
Ester Sodomková (Vánoční kapr – vymývaná klovatina) 
Tereza Ehrenbergerová (Sněhuláci – kresba olejovou křídou) 
  
III. třída 
Jakub Hejsek (Vánoční strom – prostorová práce) 
Nikola Drahošová (Sněhulák – muchláž) 
Anna Broulíková (Sněhulák – muchláž) 
  
IV. třída 
Kateřina Kučerová (Vánoční koule – kolorovaná kresba) 
Matyáš Pešek (Veselí sněhuláci – malba) 
Adéla Burešová (Zátiší – malba) 
  
V. třída 
Tereza Náplavová (Vánoce u nás doma – kolorovaná kresba) 
Viktorie Szenteczká (Vánoce u nás doma – kolorovaná kresba) 
Markéta Zemková (Dovádění na sněhu – kombinovaná technika) 
 
Návštěvníci výstavy 
Lenka Kajanová, I. třída (Ptáčci v zimě – kombinovaná technika) 
Kateřina Kučerová, IV. třída (Vánoční koule – kolorovaná kresba) 
Eliška Burešová (Na vánočním trhu – kolorovaná kresba) 
  

Mgr. Věra Novotná 
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 Mikuláš a čerti ve škole, mateřské škole a mateřském centru 
  
Jak velí školní tradice, i letos se žáci deváté třídy chopili sice zábavné, ale 
současně nelehké role čertů, andělů a Mikuláše. Škola tak byla od rána plná 
blekotání, řinčení řetězů, strašení, občas i nějakého toho strachu, černění a 
samozřejmě spousty legrace. Chybět samozřejmě nemohla ani návštěva u dětí 
v mateřské škole a mateřském centru. 
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Mgr. Josef Kyncl, ředitel ZŠ 
 

 

 
 
 

 DĚTSKÝ BAZÁREK 
 
V sobotu 22. 10. 2016 proběhl v pořadí už pátý DĚTSKÝ BAZÁREK, který byl opět 
velice úspěšný, ať už se to týká počtu vystavených, tak i prodaných věcí.   
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Velice děkuji za pomoc s přípravami mamince Míše Kadrmasové a za pomoc 
s prodejem děkuji mamince Janě Boháčové! 

 
Už teď se těšíme na další ročník našeho bazárku, kde budeme prodávat věcičky 
na jaro/léto.  Jsem moc ráda, že se náš bazárek dostal do povědomí občanů, kteří 
se mě sami ptají, zda opět bude bazárek a zda budou moci buďto prodat věci 
po svých dětech nebo přijít nakoupit něco pro ně  

 
 

 SVĚTÝLKOVÁ PROCHÁZKA 
 
Týden po bazárku jsme uspořádali SVĚTÝLKOVOU PROCHÁZKU po Krouně.  
Sešli jsme se opět v hojném počtu u základní školy a prošli jsme se okolo 
novostaveb ulicí „Za Školou“ a poté ještě kousek po hlavní a okolo bytovek zpět 
k základní škole. I přesto, že ještě nebyla úplně tma (změna na zimní čas proběhla 
až o víkendu), jsme si procházku užili, a než jsme někteří dorazili domů, tak svítící 
lampiónky už byly vidět.  
 
Moc děkujeme všem zúčastněným a velice se těšíme na další světýlkovou 
procházku.  

 

http://www.krouna.cz/


 

 
www.krouna.cz  Krounský zpravodaj 

 

-20- 

 
 

 SKOTAČENÍČKO pokračuje i v roce 2017! 
 
Srdečně zveme maminky s dětičkami na skotačeníčko – cvičení dětí i maminek.  
V roce 2017 začínáme 9. 1. 2017 od 16,00 hodin. V případě změny nebo zrušení 
cvičení je ihned informace na stránkách www.mc-krouna.webgarden.cz/ nebo 
na www.facebook.com/MCKrouna 

 

 
------------------------------------------------------- 
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Pavla Kučerová, MaCeK 

 
 

 
 

Tříkrálová sbírka 2017 
 
K novoročním událostem již tradičně patří Tříkrálová koleda. Stejně tomu bude i 
začátkem roku 2017. V sobotu 7. 1. 2017 skupinky koledníků přijdou do našich 
domovů s požehnáním a poselstvím lásky, radosti a pokoje, ale také s prosbou 
o malé dary, které však mohou pomoci velkým věcem. 
Oblastní charita Nové Hrady děkuje předem všem dárcům za jejich štědrost a 
vlídné přijetí koledníků. 
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Ing. Ivana Šmoková 
 

 
 

Fotbalová kopačka 
 

 Rekonstrukce kabin a klubovny 
 
Na podzim pokračovaly další práce na rekonstrukci kabin. Byla dokončena 
střecha, tedy hlavní a nejdůležitější bod rekonstrukce! Mimo střechy se osadila 
nová okna, udělaly se omítky, podlahy, elektrika, voda,  zateplení, obložení 
stropu, bar, nové stoly… Budovalo se téměř každý den. Velké díky všem 
nadšencům, kteří zde zadarmo trávili svůj volný čas, aby se tato akce podařila a 
včas dokončila. Bohužel takových lidí už moc není. Ale výsledek stojí za to! 
Někomu se to možná zdát nebude, ale pro nás se podařilo vybudovat něco 
neuvěřitelného.  Však se přijďte podívat do naší klubovny (hospůdky na hřišti)! 
 
Ještě jednou díky všem, kteří přiložili ruku k dílu! 
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 Zakončení fotbalové sezóny 
Dohrála se podzimní sezóna. Ve hře jsme měli tři mužstva: 

1.       Dospělí (III. třída – skončili na 7. místě) 
2.       Mladší žáci (okresní přebor – skončili na 3. místě) 
3.       Mladší přípravka (okresní přebor – tabulky se nesledují) 

 
 Kulturní akce 

 
Tímto zveme všechny na sokolský ples,     
který se uskuteční dne 28. 1. 2017 od 20:00 hod.  
Dobrou náladu s sebou! 

 
 

Miloš Vaňák 
 

 

Hasičská stříkačka 
 

Skončila další úspěšná sezona hasičů 
 
Účastí na slavnostním vyhlášení okresních lig ukončili mladí hasiči letošní sezonu.  
Letos se dětem podařilo přivézt medailové umístění z každé soutěže, na které 
startovaly. Bednu buď získali mladší, nebo starší žáci. Výborné umístění vozili i 
jednotlivci.  
 
Přehled některých výsledků: 
Pohár Skuteč  mladší žáci   1. místo 
Okresní kolo  mladší žáci   1. místo kraj                      

starší žáci   3. místo a postup na kraj  
Krajské kolo Skuteč mladší žáci  kraj nemají                                          

starší žáci 7. místo 
Pohár Hlinsko  mladší žáci  3. místo 

starší žáci  4. místo 
Pohár Krouna  mladší žáci  4. místo 

starší žáci  3. místo 
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Slatiňany  mladší žáci  2. místo 
starší žáci  3. místo 

Lukavice  mladší žáci  2. místo    
Liga v požárním útoku mladší žáci  2. místo 

starší žáci  4. místo (neúčast ve Skutči, je stále druhé místo) 

 
Výborných výsledků dosahovali mladí hasiči i v závodech jednotlivců. Mladí hasiči 
se neztratili ani v Českém halovém poháru, který se konal v Jablonci n. Nisou, 
Praze a Ostravě. Na startovní čáru tohoto poháru se postavilo víc než 1200 
mladých hasičů z celé ČR. Všichni Krouňáci se celkově umístili v první polovině 
startovního pole. 
 
Nejlepších výsledků dosáhli: 
Agáta Chlupáčová 11. místo v Jablonci a 12. místo v Ostravě (0,5 
sekundy za druhým místem) 
Lukáš Janko 11. místo v Ostravě     
David Filipi 20. místo v Jablonci 
 
Okresní liga v šedesátkách:  mladší žáci  2. místo D. Filipi     
                                                                      7. místo A. Bělský  
                                                                      8. místo L. Janko 
                                                                     10. místo D. Drahoš 
 
Agáta Chlupáčová - 1. místo ve Skutči, 2. místo v Lukavici. O celkové vítězství ji 
připravila neúčast po nemoci v Krouně. 
Starší žákyně: Kristýna Chlupáčová - celkově pátá a Pavlína Svatoňová – osmá. 
 
Výborných výsledků dosahovali i muži. Dominik Bělský se probojoval na 
mistrovství ČR, kde obsadil 8. místo ve výstupu na věž. 
Na podzim se podařilo znovu založit družstvo dorostenců a dorostenek, které 
výrazně posílily holky z Rychnova. 

Luděk Bělský 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
 

Výročí:      Narození: 
Leden      Říjen 2016 
70 let - Klapková Olga   Netolická Viktorie, Rychnov  
 - Holas Karel   Kučera Jakub, Krouna  
 - Holas Miloslav   ------------------------------------------ 
75 let - Talácko Antonín      
-----------------------------------------------  Prosinec    
Únor      Havlíček Adam, Čachnov   
65 let - Jurgovská Libuše  ----------------------------------------- 
70 let - Filipi Karel 
75 let  - Pavlíková Milada 
 - Linhart Josef 
-----------------------------------------------   
Březen       
65 let - Lorencová Marie 
 - Švanda František 

- Stoklasová Marta 
- Nekvinda Ladislav  

75 let - Pešková Miloslava  
90 let - Melounová Věra 
91 let - Benešová Květuše 
 

 

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů  
na I. čtvrtletí 2017 

 

Datum Jméno Místo pohotovostní služby Pozn. 

1. 1. 2017 MUDr. Josef Cimburek  Skuteč Tyršova 386  

7., 8. 1.  MUDr. Tomáš Mrkvička Proseč Zahradní 240 $ 

14., 15. 1. MUDr. Eva Konývková  Hlinsko Nádražní 548 # 

21., 22. 1. MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401  

28., 29. 1.  MUDr. Hana Mrkvičková Proseč Zahradní 240 $ 

4., 5. 2. MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64  
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11., 12. 2. MUDr. Lubomír Pecháček  Miřetice 31 $ 

18., 19. 2.  MUDr. Petr Foltan  Herálec 81  

25., 26. 2. MUDr. Eva Krejčí  Krouna 350  

4., 5. 3. MUDr. Yvona Chludová  Skuteč Smetanova 568 @ 

11., 12. 3.  MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590  

18., 19. 3. MUDr. Josef Cimburek  Skuteč Tyršova 386  

25., 26. 3. MUDr. Zdena Janovská  Trh. Kam. Hlinecká 64  

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

Pohotovostní služby jsou od 9.00 do 13.00 hodin. 
S ohledem na možnost výměny služeb mezi lékaři doporučujeme předem telefonicky ověřit aktuální 

stav na příslušném stomatologickém pracovišti. 
 

Z důvodu nemoci MUDr. Votruby službu ve svátek 25. 12. 
2016 přebírá MUDr. Pecháček, Zdravotní středisko 

Miřetice 31. 
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