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Obecní ú řad informuje 
* Voda přiváděná do naší obce pochází z nového zdroje – 
Podmoklany. Dodávky vody z Hamrů byly ukončeny. Kvalita 
vody je pravidelně kontrolována. Případné připomínky, 
problémy a stížnosti pište současně na dvě adresy: 

� Vodohospodářská správa Chrudim 
� MÚ Hlinsko, PhDr. K řivanová 

 
* Obecní úřad žádá občany, aby v sobotu navečer a v neděli 
nerušili chvíle odpočinku svých spoluobčanů používáním 
travních sekaček a pil. 

 
 

Místní komunikace 
 
Místní komunikace jsou s přibývajícími vozidly 

stále více zatěžovány a opotřebovávány. Podle toho také 
vypadá stav našich cest. Základem komunikací jsou 
bývalé cesty pro vozy s malou hmotností, stavěné 
s předpokladem mnohem řidšího provozu, než je ten 
dnešní. 

Obec vlastní na ploše katastru 35 km2 mnoho 
kilometrů komunikací. Ty je třeba udržovat po celý rok. 
Náklady na údržbu jsou přitom rok od roku vyšší a dotační tituly na tento účel 
jsou z POV rozdělovány paušálně 100 000 Kč/1 obec/rok (a to včetně našich 
obcí = místních částí). Potřeba finančních prostředků však mnohonásobně 
převyšuje možnosti obce naráz realizovat údržbu na celé ploše katastru. 
V jednotlivých obcích jsou náklady odhadovány v řádech šesti až 
sedmimístných čísel. 

Pavel Ondra, starosta obce 
 
 

Čerpací stanice 
 

Firma AGRA Žamberk koupila pozemek pro výstavbu čerpací 
stanice od firmy PROFISTAV Litomyšl, která od svého záměru 

vybudovat tuto stanici v prostoru hřiště TJ Sokol Krouna 
(směr Polička) ustoupila. Příčinou byl mnohaletý a vleklý 

problém propojení kanalizace a vodovodního potrubí mezi 
úseky TJ – hřiště a prostorem u křižovatky v Krouně. Vše 

pro nesouhlas vlastníků tří nemovitostí ve středu obce.  



www.krouna.cz  Krounský zpravodaj 

 

-3-

Celý problém se uvolnil až poté, co se obci podařilo koupit čp. 154 (tzv. 
„Stojkovo“) i s pozemkem. Část tolik potřebné kanalizace se konečně podařilo 
v roce 2007 v úseku po trafo u silnice I/34 postavit. 

Je třeba také vědět, že celá výše popsaná záležitost nakonec vyústila ve 
zvýšené náklady obce ve výši cca 3 000 000 Kč!  

Další úsek až po hřiště TJ Sokol a následně po SAMAS se bude stavět 
v roce 2008 včetně čerpací stanice firmy AGRA Žamberk. 

 
Pavel Ondra, starosta obce 

 
 

Oznámení o p řerušení dodávky elekt řiny  
 

Firma ČEZ oznamuje, že v obci Krouna bude v části od školy a prodejny 
Jednoty po areál ZD ve středu 9. 7. 2008 v době od 7.00 do 17.00 hodin 
přerušena dodávka elektřiny.  

Žádáme zákazníky v souladu s ustanovením §25, odst. 4, písm. d), bod 6 
zákona č.458/2000 Sb. o pochopení pro toto nezbytné omezení a doporučujeme 
jim provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod a odpojit 

elektrické spotřebiče ze sítě.  
Děkujeme za pochopení.  

Pozor! Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení 
distribuční soustavy i v této době považovat za zařízení pod 
napětím!  

Bližší informace můžete získat na poruchové lince 840 
850 860. Informace je také na úřední desce.  

 
 

Informace k zám ěru firmy PRONTO GAS 
 

Firma PRONTO GAS (dále PG) projevila na jaře 2008 zájem vystavět 
v obci Čachnov sklad propan – butanu (dále PB) a jeho stáčírnu – to vše v areálu 
firmy FOREST (bývalý manipulační sklad včetně budovy). 

V roce 2007 měla o stejný prostor zájem firma LAMA – LAMICH Opava 
(viz webové stránky obce) se záměrem vybudovat na Čachnově skládku 
kovového šrotu. Tato firma však nenašla pro svůj podnikatelský záměr 
pochopení u představitelů obce. Činnost firmy LAMA – LAMICH (viz výpis 
z obchodního rejstříku) nedávala záruky, že prostor bude využitý ku prospěchu 
obce i životního prostředí. Naopak zdálo se, že poslouží jako skládka těch 
nejhorších materiálů a odpadů tak, jak se již v mnoha obcích stalo. Tím by obec 
byla kontaminována odpady se všemi důsledky. Na výzvu a nesouhlas obce 

www.krouna.cz  Krounský zpravodaj 

 

-4-

firma vůbec nereagovala. Po vyjádření našeho nesouhlasu v různých institucích 
záměr firmy LAMA – LAMICH utichl. 

Firma PG nabízí naopak kontrolovatelnou a průhlednou, životní prostředí 
nepoškozující a bezpečnou činnost a pracovní příležitost pro 15 – 20 lidí. 

Občané Čachnova však založili občanské sdružení s cílem zabránit záměru 
firmy PG. Na veřejném zasedání zastupitelstva obce v květnu 2008 došlo 
k jednání zastupců firmy PG, občanů Sdružení Čachnova a zastupitelů obce 
Krouna. Na otevřeném jednání se vysvětlily všechny problémy související 
s aktivitou firmy PG. 

Přítomnost firmy PG na Čachnově má také značný význam pro udržení 
provozu a chodu trati ČD Žďárec u Skutče – Svitavy, která byla pro malou 
vytíženost již několikrát ohrožena. 

Dopravní zatížení komunikací obce Čachnov a hlučnost provozu PG bude 
mnohonásobně menší, než jaká byla při dopravě a manipulaci dřeva. Také 
pracovní místa nebudou tak fyzicky náročná jako „otrocká“ ruční práce na 
manipulačním skladu s odstraněnou mechanickou linkou a technikou. 

Bezpečnostní hlediska pro umístění firmy PG musí být dokonale splněna. 
 

Pavel Ondra, starosta obce 
 
 

Výstavba v Kroun ě 
 
Obec ve spolupráci se Stavebním úřadem v Hlinsku a architektem panem 

Kopeckým připravují nový územní plán (dále ÚP), který bude platný v roce 
2009. 

Podařilo se odkoupit pozemky v prostoru ZŠ – východ. Všem 
majitelům, kteří vyšli obci vstříc a souhlasili s prodejem, za tuto 
laskavost děkuji. Umožnili tím vybudovat v této části 
obce (v jejím centru) stavební parcely – logicky navazující 
na stávající starou i novou zástavbu. Současný ÚP 
umožňuje v této části (ZŠ – východ) vybudovat sítě pro 
budoucí stavebníky již v roce 2008. 

V prostoru „Za Orlovnou“ nedošlo k úspěšnému jednání a pozemky bude 
možno zasíťovat (provádět zemní práce) až v roce 2009, jakmile vstoupí 
v platnost nový ÚP. Zájemci o tyto parcely mohou místo koupit, ale není možné 
na něm ještě letos začít stavět. 

Pavel Ondra, starosta obce 
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Kanalizace  
 

Obec Krouna má připravenu dokumentaci 
k výstavbě kanalizace v úrovni územního 
rozhodnutí. Kanalizace je navržena, vzhledem 
k již existujícím některým úsekům 
vybudovaným v minulosti, jako kanalizace 
smíšená = splašková a dešťová voda 
v jednom potrubí. 

V obci jsou však úseky, kde se nabízí variantní řešení uložení. Tyto varianty 
vznikly jako důsledek nesouhlasu některých vlastníků pozemků, přes které by 
potrubí mělo přecházet. Bohužel tato jejich rozhodnutí přináší pro obec jako 
důsledek také extrémně zvýšené náklady v řádech milionů, jak se již v minulosti 
stalo. 

Neřešené bohužel zůstávají obce Čachnov a Františky z důvodu velmi 
rozptýlené zástavby a z toho plynoucích vysokých nákladů na řešení těchto 
lokalit společným odkanalizováním. 

Celkové náklady na ČOV a kompletaci stávající smíšené kanalizace (bez 
přípojek) jsou v současnosti cca 57 milionů Kč. To vše za předpokladu, že bude 
možné stávající síť kanalizace bez nutnosti oprav propojit do nového systému. 

Přes veškeré úsilí zůstanou některé úseky obce nepropojeny jako důsledek 
nesouhlasu (nedohody) s vlastníky pozemků. 

Značným technickým a finančně náročným problémem zůstává propojení 
horní a dolní Krouny přes křižovatku a přechod silnice I/34 (státní). Opět jako 
důsledek nedohody s vlastníky nemovitostí. Řešení je již v návrhu a hledá se 
cesta pro co nejrychlejší realizaci. 

Na závěr bych chtěl jménem zastupitelstva obce co nejsrdečněji 
poděkovat všem občanům, kteří vyšli OÚ vstříc při hledání řešení a nabídli 
pomoc. 

Pavel Ondra, starosta obce 
 
 

Projekt sb ěrných box ů „E-box“ 
 
Obec Krouna se zapojila do projektu sběrných boxů 

„E-box“, ekologického a ekonomického řešení sběru 
drobných vyřazených elektrozařízení (dále jen EEZ) 
společnosti Asekol, s.r.o. (více o společnosti a jejich 
aktivitách na www.asekol.cz). 

Sběrný box je umístěn v budově Obecního úřadu 
v Krouně v přízemí vlevo vedle výdejny léků. 
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Cílem tohoto způsobu zajištění zpětného odběru EEZ je poskytnout 
občanům možnost odevzdat použitá EEZ a zároveň tím rozšířit povědomí o 
nutnosti zpětného odběru a recyklace drobných EEZ. 

Do boxu lze odkládat  zařízení, jako jsou například nefunkční kalkulačky, 
telefony, drobná počítačová vybavení, discmany, walkmany, MP3 
přehrávače apod., které dle průzkumů společnosti Asekol často končí ve 
směsném komunálním odpadu. 

Umístěním sběrného boxu obec napomáhá k ochraně životního prostředí a 
úspoře přírodních zdrojů. Občané mají možnost takto vyjádřit svoji 
společenskou a ekologickou odpovědnost a současně si zajistit splnění 
povinností dle zákona o odpadech, který odhazování elekrozařízení do směsného 
komunálního odpadu zakazuje. 

 
 

Informace CHKO Ž ďár nad Sázavou 
 

V roce 2007 monitorovali odborníci CHKO Ždár n. 
S. pomologické prostředí a zejména zvláštnosti 
v našich obcích. Vše s cílem zachránit před 
vymizením tradiční, místní, kvalitní a odolné 
odrůdy ovoce pro další generace. Podařilo se 
odebrat a zachovat  genetický materiál od  odrůd:  

� odrůdy jabloně: Žďárské úrodné, Košíkové, 
Stružické, Studničné, Bleisheimská reneta, 
Croncelské, Kožená reneta/Parkerovo (zatím 

neurčeno), Gráfštýnské červené, Vilémovo, 
Matčino, Strýmka, Boikovo, Parména zlatá zimní, 

Boskoopské, Gaskoineho šarlatové, James grieve, Ovčí hubičky, roubovanec 
ze 120leté jabloně z Tálského mlýna u Řečice (zatím neurčeno), roubovanec 
z jabloně ve Studnicích u Rokytna (zatím neurčeno), roubovanec z Krásného 
nad Svratkou (zatím neurčeno), Astrachán červený, 
� hrušně: Kongresovka, Charneuská, Nagevicova, Špinka, Clappova 

máslovka, Solanka, Boskova lahvice, Bergamotka, Hardyho, 
Konference, Muškatelka, 

�  třešně a višně: Sladkovišeň raná, Morela pozdní, Amarelka královská, 
Proptychterova, Denisenova, Srdcovka přeúrodná. 
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Dalším krokem  k „záchraně“ je výsadba a následná péče - vše v zóně 
CHKO =  na jih od státní silnice I/34. Vy, kteří jste ochotni  v této velice 
záslužné práci pomoci a dát k dispozici svůj pozemek, starat se a následně 
pečovat o svěřené odrůdy, můžete se přihlásit na adresách: 

1. obys@seznam.cz (ing. Bystřický CHKO) 
2. starosta@krouna.cz (P. Ondra)  
3. přítel zahrádkář Jos. Tomášek, Krouna čp. 222. 

Výsadbový materiál i následná péče o stromy jsou zdarma. Region našich 
obcí je podle vyjádření odborníků pomologicky velice cenný, mimořádný 
a ojedinělý v celé České republice. Musíme si proto této skutečnosti velice vážit 
a dělat vše pro zachování příštím generacím. 

Děkuji za pochopení a případnou spolupráci. 
Pavel Ondra, starosta obce 

 
 
 

Letní Flora Olomouc / Slevy na v časné objednávky vstupenek 
  

Máme důležitou informaci pro všechny, kteří 
se včas rozhodnou pro návštěvu letní květinové 
výstavy Flora Olomouc 2008 doprovázené  
Letními zahradnickými trhy (21. – 24. srpna): 
Objednáte-li si minimálně 20 vstupenek 
nejpozději do 10 dnů před zahájením výstavy, 
zakoupíte je s 15 procentní slevou! 

Objednávky vyřizuje paní Alena Nádvorníková 
tel.: +420 585 726 232 (212, 111), e-mail: 
nadvornikova@flora-ol.cz, Výstaviště Flora 
Olomouc, a. s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc 
 
Běžná cena vstupenek:  
 80,  - Kč plnoplátci,  

60,  - Kč důchodci, studenti 
 20,  - Kč děti do 15 let 
 150,- Kč rodinné  vstupné (2 dospělí + až 4 děti) 
 Zdarma děti do 10 let v doprovodu rodičů, držitelé ZTP a ZTP-P 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
Výročí: 

Duben Červen 
80 let – Vtípilová Jaroslava 75 let – Obolecký Josef 
Květen   85 let – Škrochová Marie 
70 let – Svoboda Zdeněk 91 let – Makovská Anna 

  
Jančíková Alena 
Bukáčková Jarmila    

 
Narození: 

Březen (dodatek) Červen 
Filipi Viktorie Pavliš Ondřej 
Duben  
Mošnerová Jindřiška  

 
Úmrtí: 

Duben Květen 
Nekvindová Bohuslava Luňáček Josef 
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