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Informace starosty obce

Vánoční a novoroční přání

Další  rok  uběhl  jako  voda  a  zanedlouho  nás  čeká 

začátek  letopočtu  s  číslem 2020. Rok 2019 nám přinesl 

mnoho důležitých výročí  jak celostátního, tak  i místního 

významu. Oslavili jsme 670 let od první písemné zmínky 

o  obci,  svá  výročí  měli  také  hasiči,  sokolové  i  naše 

základní  škola.  Naše  republika  nedávno  slavila  30  let 

od  sametové  revoluce,  která  nám  přinesla  svobodu  a 

demokracii. Ne vše se nám líbí, často  jsme nespokojení, 

ale  važme  si  toho,  co  máme,  nezáviďme  si  a  nevy‐

volávejme  zbytečné  spory.  Těšme  se  z  každého  nového 

dne a z toho, co nám přinese hezkého.

Přeji Vám všem klidné, šťastné a požehnané Vánoce 

a  do  nového  roku  2020 mnoho  zdraví,  vzájemné  lásky, 

tolerance,  spokojenos   a  také  mnoho  osobních  i  pra‐

covních úspěchů.

Jak postupovat po připojení na kanali‐
zaci

V měsíci  listopadu proběhla kolaudace kanalizace a 

rozběhl  se  zkušební  provoz  čis rny  odpadních  vod. 

Z  toho  pro  občany,  kteří  se  připojili  nebo  to  v  nejbližší 

době plánují, vyplývají další povinnos . 

Ve  schránce  jste  našli  dotazník  s  názvem  „Podklad 

pro  zpracování  smlouvy  o  odvádění  odpadních  vod“. 

Tento  dokument  je  nutné  vyplnit,  protože  v  souvislos  

s  připojením  na  kanalizační  síť  je  povinnos   každé 

domácnos   uzavřít  smlouvu  s  provozovatelem  kana‐

lizace,  což  je  v  tomto případě obec Krouna. Na  základě 

tohoto dotazníku bude následně vypracována smlouva a 

budete vyzváni k jejímu podepsání.

Krásné prožití vánočních svátků a
   hodně zdraví v novém roce 2020
      přejí
         starosta obce Petr Schmied,
            zaměstnanci obecního úřadu a
               redakce Krounského zpravodaje.
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Vyplnění dotazníku pla  i pro občany, kteří mají vybudovanou přípojku na hranici pozemku, i když se proza m do sítě 

nenapojili. 

Vyplněný a podepsaný dotazník pošlete poštou (Obecní úřad Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna), e‐mailem 

obec@krouna.cz  nebo  přineste  na  obecní  úřad  nejpozději  do  31.  1.  2020.  V  případě  nejasnos   volejte  pana 

Marinicu  (tel.  739  618  770)  z  firmy  Voda  CZ  Service,  která  je  odborným  garantem  zkušebního  provozu  čis rny 

odpadních vod, případně se obraťte na mě (tel. 605 294 579).

Stručně

→ V  obci  Rychnov  plánujeme  na  příš   rok  rekonstrukci  další  místní  komunikace  a  snad  se  místní  maminky 

s dětmi dočkají i dětského hřiště.

→ Také  v  ostatních  místních  částech  bychom  chtěli  po  zimě  provést  další  opravy  místních  komunikací,  aby 

občané  nemuseli  kličkovat  mezi  dírami  v  asfaltu.  Bohužel  každý  rok  je  možné  opravit  vzhledem  k  vysoké 

finanční náročnos  jen ty nejhorší úseky.

→ V místní čás  Fran šky byly vyměněny lampy veřejného osvětlení za nová úsporná sví dla. Už nám tedy zbývá 

dokončit jen Čachnov a Rudu.

→ Na jaře začne výstavba víceúčelového hřiště, které bude sloužit nejen dětem z naší školy, ale i našim spolkům 

a široké veřejnos .

→ Pokud dopadne dobře naše žádost o dotaci, začneme také budovat komunitní centrum. Do poslední fáze se 

také dostala žádost o dotaci na zateplení mateřské školy.

Mgr. Petr Schmied, starosta obce

Provoz kanalizace

Vybudování  kanalizace  a  ČOV  stálo  obec  spoustu  peněz,  a  proto  bychom  se  podle  toho měli  chovat  při  jejím 

využívání.

Hned po  rozběhnu   chodu  čis rny  se  začaly  objevovat  v  kanalizační  jímce  věci,  které  rozhodně do  kanalizace 

nepatří.  Do  čis rny  by měly  přitékat  pouze  odpadní  vody  z  domácnos .  Rozhodně  tam nepatří  vlhčené  ubrousky, 

tyčinky na čištění uší, dámské vložky, tampony a další věci, které patří do komunálního odpadu. Do kanalizace také 

nesplachujeme žádné použité oleje a tuky, neboť ty vytváří sraženinu, která kanalizační trubky ucpává. Na tyto tuky 

máme na svozových místech kontejnery, do nichž je vkládáme v uzavřených plastových nádobách. V neposlední řadě 

se nesmí do splaškové kanalizace vypouštět dešťové vody. Pokud bychom měli podezření, že je někteří občané svedli 

do  kanalizační  sítě,  provedeme  tzv.  kouřové  zkoušky,  které  jsou  toto  schopny  odhalit.  Za  porušení  pak  následují 

vysoké pokuty.

Výstavba  kanalizace  a  čis rny  odpadních  vod  je,  jak  už  jsem  psal  na  začátku  článku,  finančně  velmi  náročná 

záležitost,  která  nejenže  zhodno la  naše  nemovitos ,  ale  také  nás  zbavila  staros   s  odpadními  vodami.  Proto  se 

k tomuto dílu chovejme tak, abychom si ho hned nezničili.
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Provoz OÚ o vánočních svátcích
Z důvodu čerpání řádné dovolené budou úřední hodiny na OÚ v době vánočních svátků upraveny takto:

20. 12. 2019................................7.30 ‐ 12.00 hod.

23. 12. 2019................................zavřeno

27. 12. 2019................................zavřeno

30. 12. 2019................................zavřeno

31. 12. 2019................................zavřeno

2. 1. 2020....................................zavřeno

3. 1. 2020....................................zavřeno

6. 1. 2020....................................7.30 ‐ 16.00 hod.

Posledním dnem pro platbu v hotovos  do pokladny OÚ je pátek 20. 12. 2019 do 12.00 hodin.

Desatero cestování na krajské železnici od 15. prosince 2019

Důležité otázky a odpovědi

1) Kdo bude zajišťovat železniční dopravu v kraji?

• České dráhy – všechny tratě v Pardubickém kraji  s výjimkou tra  024  (Ús  nad Orlicí – Letohrad – Králíky – 

Mlýnický Dvůr) a 025 (Dolní Lipka ‐ Hanušovice)

• LeoExpress – tratě 010 (vlaky Praha – Lichkov – Wroclaw), 024(Ús  nad Orlicí – Letohrad – Králíky – Mlýnický 

Dvůr) a 025 (Dolní Lipka ‐ Hanušovice).

2) Co se změní pro cestující?

• Na  tra ch provozovaných Českými  drahami  nedochází  k  žádným  změnám v  rámci  cestování.  Přestupy mezi 

jednotlivými spoji  jsou možné v rámci Českých drah na  jednu  jízdenku. Nadále pla  tarif dopravce,  IN karty, 

síťové jízdenky atd.

• V  rámci  spojů  provozovaných  dopravcem  Leo  Express  je  uznáván  tarif  IREDO,  karty  IREDO  a  jízdné  Leo 

Expressu.

3) Co mám dělat, pokud budu přestupovat mezi dopravci?

• Držitelé karet IREDO přestupují mezi spoji bez jakékoliv změny.

• V případě přestupu mezi vlaky obou dopravců bez karty IREDO bude nutné si pořídit dvě jízdenky. Jestliže se 

cestující  ve  vlaku  prokáže  jízdenkou  z  předchozího  spoje,  je  poté  cestující  odbaven  v  návazném  vlaku  bez 

jakékoliv přirážky.

4) Jak mám řešit konkrétní spojení, když…?

• Přestup  z  vlaku  Českých  drah  na  Leo  Express  a  naopak  v  Pardubickém  a  Královéhradeckém  kraji  (IDS 

IREDO):

o S  kartou  IREDO  je  možné  bezplatně  na  jednu  jízdenku  přestupovat  mezi  vlaky  obou  dopravců 

na území Pardubického, Královéhradeckého kraje a dalších vybraných úseků.

Vzorový  příklad:  Cestující  jedoucí  z  Pardubic  do  Lichkova  si  zakoupí  v  Pardubicích  přestupní  jízdenku 

IREDO  až  do  Lichkova.  Tuto  jízdenku  bude  mít  cestující  uloženou  na  kartě  IREDO,  kterou  předloží 

při kontrole jak ve vlaku Českých drah, kterým cestující pojede z Pardubic do Ús  nad Orlicí, tak ve vlaku 

Leo Expressu z Ús  nad Orlicí do Lichkova. 

o Bez karty  IREDO nebude možné cestovat mezi vlaky obou dopravců na  jednu  jízdenku. Cestující  si 

musí  zakoupit  jízdenku  zvlášť  u  každého  dopravce,  a  to  elektronicky  nebo  na  pokladně  nebo  přímo 
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ve vlaku. V případě předložení jízdenky v návazném vlaku druhého dopravce bude další jízdenka vydána 

bez přirážky k jízdnému.

Vzorový příklad: Cestující  jedoucí z Pardubic do Lichkova si zakoupí v Pardubicích jízdenku Českých drah 

(tarif  IREDO)  pouze  do  Ús   nad  Orlicí.  Zde  přestoupí  na  navazující  vlak  Leo  Expressu,  kde  si  zakoupí 

jízdenku  do  Lichkova.  V  případě  předložení  jízdenky  z  předchozí  cesty  z  Pardubic  vlakem Českých  drah 

bude cestující na své cestě do Lichkova odbaven ve vlaku Leo Expressu bez přirážky k jízdnému.

• Přestup z vlaku Leo Expressu na České dráhy a 

naopak  mimo  Pardubický  a  Královéhradecký  kraj 

(IDS IREDO):

o Pro cestování mezi  vlaky  Leo Expressu a 

Českých  drah  nebude  možné  cestovat  na 

jednu  jízdenku.  Cestující  si  musí  zakoupit 

jízdenku  zvlášť  u  každého  dopravce.  V  pří‐

padě  předložení  jízdenky  v  návazném  vlaku 

druhého  dopravce  bude  další  jízdenka 

vydána  bez  přirážky  k  jízdnému.  Cestující 

samozřejmě  může  koupit  jízdenku  také 

na pokladně Českých drah či elektronicky.

Vzorový  příklad:  Cestující  jede  z  Letohradu 

do Prahy. V pokladně dopravce Leo Express si zakoupí  jízdenku v tarifu Leo Expressu do Ús  nad Orlicí, 

kde přestoupí na vlak dopravce České dráhy do Prahy. Ve vlaku Českých drah si zakoupí jízdenku v tarifu 

Českých drah do Prahy. V případě předložení  jízdenky Leo Expressu z předchozí cesty z Letohradu bude 

cestující na své cestě do Prahy odbaven ve vlaku Českých drah bez přirážky k jízdnému.

(Při jízdě po území Pardubického, případně Královéhradeckého, kraje lze využít spojení v rámci IDS IREDO 

– viz výše)

5) Kde najdu informace o vhodném spojení?

• Vyhledávač IDOS (h ps://idos.idnes.cz/)

• Pro vyhledání ceny jízdného lze využít Tarifní kalkulátor IDS IREDO (www.oredo.cz/tarifni‐kalkulator‐jizdneho) 

nebo stránky dopravců České dráhy (www.cd.cz) a Leo Express (www.leoexpress.com/cs).

6) Kolik stojí karta IREDO?

• Od 1. 12. do 31. 1. je karta IREDO k dostání za akční cenu 30 korun.

• Akce pla  pouze pro karty pořízené na území Pardubického kraje.

7) Je pro mne karta výhodná?

• Bezkontaktní  čipová karta  IREDO umožňuje  zakoupení  časové  jízdenky,  jednorázové přestupní  jízdenky nebo 

platbu elektronickou peněženkou, která je součás  karty IREDO. 

• Karta  je  vhodná  především  pro  pravidelné  cestující,  kteří  využívají  jak  spoje  pouze  jednoho  dopravce,  tak 

pro cestující, kteří přestupují mezi dopravci nebo využívají k dopravě také autobusovou dopravu.

8) Kde mohu kartu pořídit?

• Kromě stávajících kontaktních míst pro Vás nově od 15. prosince 2019 zřizujeme tři nová kontaktní místa, a to 

v Hlinsku, Chocni a Letohradu. 

• Kompletní  seznam  kontaktních  míst  a  informace  o  kartě  IREDO  najdete  na  stránkách  společnos   OREDO 

www.iredo.cz
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eNeschopenka

Konec běhání k prak kovi kvůli pracovní neschopnos  (eNeschopence)

Jistě jste už někdy v životě zažili situaci, kdy jste byli ošetřeni u specialisty (např. ortoped, zubař atd.) a následně 

odesláni  k  vašemu všeobecnému prak ckému  lékaři  k  vystavení pracovní neschopnos . Taková praxe díky novému 

zákonu o pracovních neschopnostech končí – od 1. ledna 2020 je povinnos  všech lékařů bez ohledu na specializaci 

vystavit  pacientovi  elektronickou  pracovní  neschopnost.  Nebudou  se  tedy  již  opakovat  situace,  kdy  vám  např. 

ortoped  či  zubař  odmítne  vystavit  neschopenku.  Taková  skutečnost  by  to ž  byla  Ombudsmanem  pro  zdraví, 

lékařskou komorou i dalšími orgány hodnocena jako šikana pacienta.

Jak to tedy od 1.1.2020 bude?

Půjdete do ambulance k lékaři např. pro boles vý zub či koleno a po vyšetření lékař usoudí, že váš zdravotní stav 

vyžaduje pracovní neschopnost. Již vás neodešle k prak ckému lékaři, ale vystaví pracovní neschopnost sám. Pokud 

bude člověk  legálně zaměstnaný, bude jeho jméno v systému automa cky propojenou s firmou, kde  je zaměstnán. 

Pacient dostane do  ruky pouze 1 díl pracovní neschopnos  a ostatní  čás  budou automa cky uloženy na ePortálu 

ČSSZ v kartě pacienta.

Čtrnáctý  den  od  vystavení  pracovní  neschopnos   odešle  lékař  elektronicky  lístek  na  peníze  přímo  OSSZ, 

nebudete tedy dostávat papírovou formu do ruky  (IV. díl). Další  lístky na peníze budou  jedou měsíčně automa cky 

odesílány  na  OSSZ.  Zaměstnavatel  si  pak  bude  moci  ověřit  elektronicky  trvání  pracovní  neschopnos .  Na  konci 

měsíce tedy nemusíte k lékaři pro „lístek na peníze”.

Předání  pacienta  do  ošetřování  dalšímu  lékaři  bude  probíhat  také  elektronicky  a  lékař  si  vaši  neschopenku 

jednoduše  přebere  na  podkladě  čísla  pracovní  neschopnos   na  vašem  papírovém  dokladu.  Ukončení  pracovní 

neschopnos  bude probíhat také elektronickou cestou.

Kdo nevystavuje pracovní neschopnost?

Pracovní neschopnost nevystavují pouze lékaři pohotovostní služby a lékaři záchranné služby.

Co hrozí lékaři, který odmítne převzít nebo vystavit pracovní neschopnost u pacienta?

V takovém případě hrozí lékaři pos h OSSZ.

Další informace najdete na h ps://www.cssz.cz/web/eneschopenka.

9) Kdy ji mohu využít?

• V osobních, spěšných vlacích a autobusech na území Pardubického kraje.

• Dále karta pla  v rychlících (mimo R 640 a R 641) a také ve vybraných vlacích vyšší kvality (IC, EC, rj). Seznam 

dálkových vlaků zařazených do IDS IREDO naleznete na stránkách www.oredo.cz

• Od 15. prosince 2019 je rozšířena platnost na následující úseky:

‐ 019 v úseku Tatenice – Zábřeh na Moravě

‐ 025 v úseku Červený Potok – Hanušovice

‐ 236 v úseku Ronov nad Doubravou – Žleby

‐ 238 v úseku Vítanov – Ždírec nad Doubravou

10) Kde se dozvím více o systému IDS IREDO a kartě IREDO?

• Více  o  tarifu  IDS  IREDO, možnostech  využi   karty  IREDO  nebo  aplikaci  IDS  IREDO  (pro  iOS  i  Android  také 

na  h p://iredo.online)  naleznete  na  webových  stránkách  www.iredo.info  nebo  na  Call  centru  IDS  IREDO 

491 580 333.

MUDr. Milena Mejzlíková



6www.krouna.cz Krounský zpravodaj

Exkurze do Pardubic

Ve  středu  25.  9.  2019  jsme  se  my,  tj.  žáci  9.  třídy, 

hned  ráno  dopravili  na  krounskou  zastávku  Kampelička, 

kde jsme všichni spořádaně s paní učitelkou L. Beniačovou 

nastoupili  do  autobusu,  který  nás  odvezl  na  nádraží 

v Hlinsku. Odtud jsme jeli přímo do Pardubic. 

Nejdříve  jsme  v  Pardubicích  navš vili  Hvězdárnu 

barona  Artura  Krause.  Leží  ve  čtvr   Dukla  a  její  hlavní 

náplní  je  popularizace  astronomie  pro  širokou  veřejnost. 

Pořádá  astronomické  kroužky  pro  dě   a  studenty, 

pravidelná večerní pozorování oblohy a přednášky pro ši‐

rokou  veřejnost  na  zajímavá  témata  z  oblas   vědy  a 

techniky.  Hvězdárna  disponuje  několika  přístroji,  z  nichž 

největší je dalekohled typu Cassegrain se zrcadlem o prů‐

měru  45  cm.  Přivítání  bylo milé  a  prohlídka  a  beseda  opravdu  efek vní.  Dozvěděli  jsme  se  zde  hodně  zajímavos  

o prvních kosmonautech, o  letu na Měsíc (letos uplynulo 50 let od přistání Apolla 11 na Měsíci) a dalším dobývání 

vesmíru. Nechyběla interak vní ukázka, jak vypadá naše galaxie a nekonečný vesmír. To všechny uchvá lo. Po besedě 

jsme  se  po  točitých  schodech  dostali  do  kupole  s  hvězdářskými  dalekohledy.  Bohužel  poprchávalo,  a  tak  jsme  se 

nemohli dalekohledem na oblohu podívat. V  souvislos   s prohlídkou hvězdárny  jsme se  zapojili  do akce Akademie 

věd ČR „Pojmenuj exoplanetu” a zaslali návrhy pro jméno planety a hvězdy v souhvězdí Rysa. 

Pak  jsme  zavítali  na  společný  oběd  do  útulné  restaurace  se  speciálním  názvem:  „Blériot.”  Pochutnali  jsme  si 

na výborném jídle a s nově nabitou energií se těšili na druhou část naší exkurze. Pomocí trolejbusu jsme se přesunuli 

k  le š ,  kde  je  poblíž  umístěno  Letecké muzeum  Ing.  Jana Kašpara. Vypravování  o prvních  letcích,  výrobě prvních 

letadel  a  jejich  vývoji  bylo  doplněno  právě modely  letadel  té  doby,  včetně modelu  letadla  Blériot,  na  kterém  Jan 

Kašpar  provedl  první  dálkový  let  z  Pardubic  do  Prahy.  Mohli  jsme  si  letadla  vyzkoušet,  obléci  „letecké  uniformy” 

prvních  letců,  prohlédnout  si  bojová  letadla  z  I.  a  II.  světové  války.  Nejzajímavější  pak  pro  nás  bylo  řízení  letadla 

ve virtuální  realitě. Na  letadlovém trenažéru  jsme si  všichni vyzkoušeli  vzlétnout,  letět a přistát na  letadlové dráze. 

Domů jsme jeli velmi spokojeni plni dojmů a krásných zážitků.

K. Tomášková, R. Lebedová, 9. třída

Foto: Mgr. L. Beniačová

Atle cký čtyřboj ve Svratce

V pátek 27. 9. 2019 proběhly  ve Svratce atle cké  soutěže  žáků 2.  stupně  základních  škol.  Závodů  se účastnily 

školy  ze  Svratky,  Krouny,  Kameniček,  Herálce,  Polničky,  Jimramova  a  Sněžného.  Za  naši  školu  se  závodů  zúčastnilo 

27 žáků, kteří celkem získali 26 medailí. Závody jsme si užili a těšíme se na další sportovní akce.

Nejlepší žáci jednotlivých tříd

6. třída: A. Broulíková (3. místo – běh na 60m, 2. místo – běh na 1 500m, 4. místo – skok daleký a hod kriketovým 

míčkem)

7. třída: K. Lebedová  (1. místo – běh na 60m, 3. místo – skok daleký), D. Filipi  (2. místo – běh na 60m), A. Pešek 

(2. místo – běh na 1 500m), M. Bečička (3. místo – běh na 1 500m), T. Nekvinda (2. místo – hod míčkem), S. Moudrý 

(3. místo – skok daleký)

8. třída: N. Zrzavá (1. místo – běh na 60m, 3. místo – běh na 1 500m), V. Pokorný (1. místo – běh na 60m, 1. místo – 

běh na 1 500m), T. Broulík (3. místo – běh na 60m, 2. místo – běh na 1 500m, 2. místo – skok daleký)
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Rozsvícení vánočního stromečku

V  sobotu  30.  11.  2019  proběhlo  od  17  hodin  před  školou  již  tradiční,  letos  již  třinácté,  rozsvícení  vánočního 

stromečku, které bylo letos spojené s výstavou dětských obrázků a vyhlášením výsledků výtvarné soutěže na téma: 

„Kouzelný  svět  pohádek“.  Součás   téměř  již  adventního  odpoledne  byly  i  tradiční  výtvarné  dílny  pro  dě .  Ty  byly 

v  provozu  již  od  14.00  hodin  a  nabízely  dětem možnost 

zdobení  perníčků,  výrobu  vánočních  dekorací,  tvoření 

z  papíru  a  malování  dřevěných  hraček.  Společnou 

výtvarnou  dílnu  měli  pro  návštěvníky  připravenou  i  oba 

místní páni faráři. V prostoru před školou byl od 16 hodin 

pro  nejmenší  v  provozu  dětský  kolotoč  s  prodejem 

cukrové  vaty  a  chybět  nemohlo  ani  tradiční  vánoční 

občerstvení – palačinky, horký čaj, grog a voňavé svařené 

víno. Dílničky byly ukončeny o půl páté a dě  i dospělí se 

přesunuli  před  školu,  kde  již  bylo  vše  připraveno 

na vystoupení dě .

Celý  program  vyvrcholil  v  17  hodin  tradičním 

vystoupením dě  ze školní družiny. A určitě bylo na co se 

dívat.  Dě   (a  bylo  jich  skoro  60)  si  připravily  pásmo 

básniček a písniček, v jehož závěru jsme rozžehli prskavky, 

pohasla světla a rozsví l se vánoční stromek před školou.

Počasí bylo letos téměř ideální. Bezvětří, žádný déšť a 

teploty  těsně  pod  nulou.  Chyběl  snad  jen  alespoň 

poprašek  sněhu,  který  by  všemu  dodal  tu  pravou 

předvánoční  atmosféru.  I  tak  si  ale  letošní  rozsvícení 

stromečku  přišlo  podle  střízlivých  odhadů  užít  více  než 

350 lidí.  

Poděkování patří všem, kteří se na přípravě a realizaci 

akce podíleli – a nebylo jich málo. Od kuchařek v kuchyni 

9.  třída: R.  Lebedová  (1. místo  –  běh  na  60m,  1. místo  –  skok  daleký), A.  Chlupáčová  (2. místo  –  běh  na  60m, 

2.  místo  –  běh  na  1  500m,  2.  místo  –  skok  daleký),  N.  Staňková  (běh  na  60m,  3.  místo  –  hod  granátem), 

M. Ko oniak (3. místo – běh na 60m, 1. místo – hod granátem)

A Chlupáčová, O. Švanda, 9. třída

Foto: Mgr. J. Broulíková
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Text: Mgr. Josef Kyncl, foto: Mgr. Pavel Ondra

Výlet do minizoo

V pátek 4. 10. přicházely dě  do školky s batohy na zádech, a jen co se přiblížila osmá hodina, začaly netrpělivě 

vyhlížet autobus. Celý týden se těšily na slíbený výlet do minizoo – Exo ka na ranči Bítovany. Samotné místo předčilo 

všechna  naše  očekávání.  Příjemná  průvodkyně,  krásné  prostředí,  zvířata  doslova  na  dosah  ruky,  výklad  přiměřený 

věku dě . Všechna zvířata mají jména a na naší průvodkyni bylo vidět, jak vřelý vztah ke všem svěřencům má.

Mateřská škola na výletě

Dne 4. 11. 2019 jsme s dětmi navš vili Dýňový svět manželů Pipkových v Nové Vsi u Leš ny.

přes  provozní  zaměstnance  školy,  učitelky  1.  stupně  a  vychovatelky  školní  družiny,  až  po  všechny,  kteří  technicky 

připravovali a zajišťovali samotné vystoupení nebo pomohli zajis t provoz dílniček. Celkem se jednalo o téměř 30 lidí. 

Všem velice děkuji.

A děkuji  také všem, kteří, přestože nemuseli, přispěli dobrovolnou částkou na občerstvení – celkem se vybralo 

4 749 Kč a 1 euro. Tyto peníze vložíme do SRPDŠ.
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Dýňová cesta – branná hra dě  z mateřské školy

Na fotbalovém hřiš  dě  čekal jeden velký úkol – najít schované dýně a postavit z nich překážkovou dráhu.

Rytmy sběrného dvora

Ve  středu  6.  11.  2019  nás  navš vil  se  svou  hudební  dílnou  „Rytmy  sběrného  dvora“  pan  David  Andrš.  Jeho 

vystupování bylo úžasné. Celou dobu dě  spolupracovaly a velmi si hraní na „bubny“ užívaly.

Mgr. Irena Kavková

Z činnos  Mateřského centra Krouna

Podzimní  úterní  setkání  jsme  si  společně užívaly  hraním,  cvičením,  tvořením v  centru,  ale  také  výlety. Od  září 

do našeho centra  začaly chodit nové  tváře, občas mezi nás  zavítají  i maminky  s dětmi  ze Skutče, proto  jsme první 
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Krásného  podzimu  jsme  si  užívaly  i  na  letošní 

drakiádě,  kdy  nám  krásně  foukalo,  a  stromy  okolo  nás 

hrály  všemi  barvami.  Zbarveného  lis   jsme  hojně 

využívaly  i  během  úterního  tvoření  na  sovičky,  šneky 

na  listu  a  maminky  si  mohly  vyrobit  i  podzimní  věnec 

z lis . 

Letos  na  podzim  nechyběl  ani  tradiční  dětský 

bazárek.  Děkujeme  všem  prodávajícím maminkám,  díky 

kterým  se  rok  co  rok  obohacuje  nabídka  oblečení, 

bo ček,  hraček  atd.  Díky  patří  i maminkám,  které  přišly 

pomoci s přípravami a úklidem, a v neposlední řadě také 

všem, co se přišli podívat a něco nakoupit.

Začátkem  listopadu  jsme  se  sešli  u  Základní  a mateřské  školy  v  Krouně,  kde  začínala  naše,  dá  se  říci  pomalu 

tradiční, světýlková  procházka. Vycházeli jsme krátce po západu slunce a vraceli jsme se za úplné tmy.

V  mateřském  centru  proběhlo  také    focení  dě   v  zimním  pozadí,  kdy  už  na  nás  dýchla  vánoční  atmosféra. 

Začátkem prosince nás navš vil Mikuláš, čer  a andílci. Teď  ještě předvánoční setkání, kdy si navzájem ochutnáme 

cukroví, zazpíváme si a dětem určitě něco přinese i Ježíšek.

tvoření  zaměřily  na  téma  „moje  jméno“.  Další  úterý  jsme  s  dětmi  vyráběly  lodičky,  které  jsme  o  týden  později 

pouštěly na rybníku. Měly jsme radost, že loďky nabraly správný vítr a brzy se ocitly daleko od břehu.
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Všem krásné proži  vánočních svátků a do nového roku všechno nejlepší 

přeje Mateřské centrum Krouna

Mgr. Jana Boháčová

Fotbalová kopačka
Fotbal

Podzimní sezóna 2019 je u konce. Jak si vedly naše týmy?

Dospělí – okresní přebor

Mužstvo  dospělých  skončilo  v  tabulce  na  desátém 

místě. Tým z velké čás  posílili kluci z Proseče a družstvo 

se postupně sehrává. Je jen škoda, že některé zápasy se 

nepodařilo dotáhnout do konce, těch bodíků mohlo být 

více.

Starší žáci – okresní přebor

Družstvo  starších  žáků  obsadilo  po  podzimu  čtvrté 

místo.  Jsme  rádi,  že  i  v  této  kategorii  můžeme 

spolupracovat  s  Prosečí,  a  kluci  tak  mají  možnost 

pokračovat s fotbalem.  A také jsme rádi, že po několika 

letech  se  na  domácím  hřiš   představila  právě  tato 

kategorie.

Mladší přípravka – okresní přebor

Podzimní část sezóny okresního přeboru

V  podzimní  čás   absolvovali  kluci  celkem 

8 soutěžních kol, kdy v každém kole sehráli dvě utkání. Celkem tedy odehráli 16 utkání. /10 výher, 1 remíza, 5 proher. 

Nutno říci, že si hoši na začátku soutěže vedli velmi dobře a všichni zaslouží velkou pochvalu. 

„Příčinou“  dobrých  výsledků  a  hlavně  výkonů  je  velmi  dobrá  docházka  na  tréninkový  proces,  bez  kterého  to 

v žádném sportovním odvětví nejde! Tímto bych chtěl tedy pochválit  i rodiče, protože malé dě  tu a tam potřebují 

k  pohybu  „popostrčit“.  Abychom  však  stále  zlepšovali  své  výkony, musíme být  i  nadále  pilní  a  pracovi ,  jiná  cesta 

nevede.

Po odehrání poloviny soutěže jsme se přesunuli z trávníku do naší sokolovny, kde zahrnujeme do tréninku také 

florbal.
 

Na  konec  roku,  mezi  svátky,  budeme  opět  pořádat 

„bruslení  s hokejkou“ pro malé  i  velké sokoly na zimním 

stadionu v Hlinsku. Termíny včas upřesníme.

Za trenérský tým – Tomáš Bečička, Aleš Pekař
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Předpřípravka

Trénujeme a trénujeme. Scházíme se každou středu a pátek v sokolovně. Pomalu, nebo vlastně už rychle přichází 

čas, kdy budeme moci odehrát náš první zápas. Poděkování a pochvala rodičům, kteří vedou dě  ke sportu, a také 

za jejich častou pomoc.

Pokračování v rekonstrukci fotbalových kabin

Během podzimu jsme na hřiš  pokračovali v rekonstrukci fotbalových kabin. Přesněji řečeno, dokončila se fasáda 

a  položila  se  venkovní  podlaha.  Zvláště  podlaha  byla  velký  oříšek,  nakonec  se  rozhodlo,  že  podlaha  bude 

z betonových dlaždic. 

Za TJ Sokol Krouna bych chtěl poděkovat všem, kdo pomohli uskutečnit  tyto práce. Speciální poděkování patří 

Petru Švandovi a Ladislavu Svobodovi za realizaci a za rady!

Pozvánka na sokolský ples

TJ Sokol Krouna Vás srdečně zve na sokolský ples, který se uskuteční dne 25.  ledna. K tanci a poslechu zahraje 

kapela Quatro. Program plesu bude upřesněn.
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Hasičská stříkačka
SDH Oldřiš

Družstvo mladých hasičů SDH Oldřiš po 18 letech opět na startu!!!

Po  18  letech  se  družstvo  mladých  hasičů  SDH  Oldřiš  opět  zapojilo  do  hry  Plamen.  Podzimní  branné  kolo  se 

konalo  13.  10.  v  Brčekolech.  Dě   od  začátku  školního  roku  pilně  trénovaly,  a  tak mohly  v  Brčekolech  předvést  co 

nejlepší výsledek. Přestože nám „odpadli“ před soutěží dva zdatní členové družstva, podařilo se nám postavit vcelku 

obstojný tým.  I když se našlo pár chybiček během soutěže, náš tým skončil na krásném 18. místě z 33 sborů! Měli 

jsme obrovskou radost především z velmi rychlého běžeckého času, neb nejmladší členka je teprve předškolačka!

Protože jsme odjeli domů ještě před vyhlášením, udělali jsme si malou oslavu hned v pátek na dalším hasičském 

kroužku. Dě  dostaly čokoládové medaile, zahráli jsme si šipkovanou s hasičskými úkoly a na závěr jsme si v hasičárně 

upekli tousty.

Moc děkuji rodičům a kolegyním za skvělou organizaci a atmosféru.

Mgr. Andrea Boháčová

Přejeme krásné a klidné proži  svátků vánočních a do nového roku hlavně to zdraví!

Miloš Vaňák
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Rozpis pohotovostních služeb stomatologů na I. čtvrtle  2020

Pohotovostní stomatologické 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 zajis t 

její zveřejnění, doporučujeme předem telefonicky ověřit aktuální stav na příslušném stomatologickém pracoviš .

Vánoce 2019 – Pořad bohoslužeb v katolických kostelech

Betlémské světlo je možné si nechat zapálit na katolické a evangelické faře v Krouně.

Pořad vánočních bohoslužeb v okolí na www.bihk.cz.
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Fotoreportáž

Obecní slavnos  2019Obecní slavnos  2019

Obecní slavnos  2019Obecní slavnos  2019

Výstavba ČOVVýstavba kanalizace

Rekonstruovaná komunikace v RychnověRekonstrukce komunikace v Rychnově
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reklama:

Krounský zpravodaj vydává Obecní úřad v Krouně.
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