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Obecní ú řad informuje 
 

* Oprava: V minulém čísle zpravodaje jsme Vás informovali 
o tom, že voda přiváděná do naší obce pochází z nového zdroje - 

Podmoklany. V této zprávě jsme uvedli, že připomínky a stížnosti 
můžete psát současně na dvě adresy. První z nich -  

Vodohospodářská správa Chrudim -  byla uvedena omylem. Správná 
adresa je Vodárenská společnost Chrudim. Za chybu se 
omlouváme.   
 

* Správa železniční dopravní cesty nabízí naší obci do vlastnictví úplatným 
převodem:  a) sklad zboží 
 b) bývalou výpravní budovu 

Vše v současném technickém stavu!!! 
* Vážení spoluobčané, 

podle sdělení POLICIE ČR  Hlinsko i na základě našich vlastních informací 
a zkušeností víme, že v Krouně i ostatních našich obcích se dějí často věci, které 
se nám zásadně nelíbí. 

Setkáváme se s krádežemi, u kterých téměř s jistotou všichni víme, kdo byl 
pachatelem, ale nedaří se nám skutek osobě prokázat. 

  
Sledujeme bezhlavé jízdy motorovými vozidly bez řidičského oprávnění a 

bez  respektu k pravidlům a bezpečnosti, jež vážně a nečekaně ohrožují nás 
všechny občany na společných komunikacích, a dokonce i na polích. 

 Proto Vás ve spolupráci s POLICIÍ   v Hlinsku prosím, buďte obezřetní, 
opatrní a hlavně všímaví. Je třeba mít také trochu odvahy a v okamžiku, kdy 
můžete podat POLICII použitelnou informaci k potlačení těchto jevů, ihned 
volejte na čísla: 158 - POLICIE ČR nebo 469 311 333 – POLICIE ČR 
Hlinsko. 

Pavel Ondra, starosta obce 
* Vážení spoluobčané, 

 sběrná místa osazená kontejnery nepoužívejte prosím jako odkladné plochy 
nepotřebných věcí z domácností. 

Pro tyto služby je dvakrát ročně organizován v našich obcích svoz 
nebezpečného a velkoobjemového odpadu. 

 Všechny další služby spojené s mimořádným odvozem takto odložených, 
zpravidla nevábně vyhlížejících věcí, jsou za úhradu  =  musí se zaplatit. 

 Také prosím, aby do kontejnerů byly ukládány jen určené odpady. Je 
například nepochopitelné, že někdo dokáže naplnit kontejner za krátký okamžik 
po odvozu stavební sutí, kterou sběrová technika pro nadměrnou hmotnost 
nedokáže vysypat. Stejným způsobem se vymyká zdravému rozumu, když 
někdo naplní kontejner větvemi tak, že další uživatel nemůže nic uložit. Větve 
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v kontejneru potom odvážíme na náklady obce do Hlinska na skládku. I takové 
věci se dějí v našich vesnicích. 

Uvědomme si, že všechny nadstandardní služby musíme zaplatit. 
Pavel Ondra, starosta obce 

 
Oznámení 

o dob ě a místě konání voleb 
 

Starosta obce Krouna podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do 
zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů    
 

o z n a m u j e : 
 
1. Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční  

dne 17. 10. 2008 od 14.00 hod. do 22.00 hod., 
dne 18. 10. 2008 od 8.00 hod. do 14.00 hod. 

 
2. Místem konání voleb 

ve volebním okrsku č. 1 – Krouna 
je volební místnost v zasedací místnosti Obecního úřadu v Krouně  
pro voliče bydlící v Krouně, 

 
ve volebním okrsku č. 2 – Rychnov 
je volební místnost v budově požární zbrojnice v Rychnově 
pro voliče bydlící v Rychnově, 

 
ve volebním okrsku č. 3 – Čachnov 
je volební místnost v budově požární zbrojnice v Čachnově 
pro voliče bydlící v Čachnově a Františkách, 
 
ve volebním okrsku č. 4 – Oldřiš 
je volební místnost v budově požární zbrojnice v Oldřiši  
pro voliče bydlící v Oldřiši. 

 
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním 
pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými 
doklady, nebude mu hlasování umožněno.  
 
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve 
dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.  
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5. Voličům, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit do volební 
místnosti, bude umožněno volit do přenosné schránky. Návštěvu členů volební 
komise je nutné nahlásit předem. 
 
 

Podpo řte ve volbách do Pardubického kraje i svou vesnici  
 

Vážení občané. Volby do krajského zastupitelstva probíhají podobně jako 
komunální volby. Rozdíl je ale v tom, že se tam za kandidáty nemohou přihlásit 
jednotliví občané, ale pouze politická hnutí a organizace. Nedostanou se tam 
tudíž lidé z menších obcí a hlavně bez politické příslušnosti. V některých 
krajích, a také v Pardubickém, vznikla proto iniciativa starostů. My starostové 
z vesnic bychom chtěli prosazovat zájmy našich občanů na místě, které má 
velký vliv na náš další život. Proto kandidujeme do Zastupitelstva Pardubického 
kraje, aby náš hlas z vesnic byl slyšet. V současné době hlasuje v zastupitelstvu 
PU kraje i za naše venkovské zájmy 45 zastupitelů, ale převažují ti z města. Ten, 
kdo žije ve městě, sice vezme v úvahu naše problémy a z nich plynoucí 
požadavky, ale pokud je nepozná na vlastní kůži, protože na vesnici nežije, 
nechápe je a nezná jejich tíži. Tím pádem je nepovažuje za tak důležité. 

Naše kandidátka „Nezávislí starostové pro kraj“ je již zaregistrována 
pod číslem 9. Pokud ji ve volbách upřednostníte, dáváte tak šanci tomu, aby se u 
nás na vesnicích mohlo něco postupně změnit v náš prospěch, ve prospěch 
všech „vesničanů“ .  

Krátce vám nastíníme náš volební program. V první řadě bychom chtěli 
podporovat rozpočtové určení daní ve prospěch malých sídel. Zjednodušeně 
řečeno: V Praze na občana dostávají cca 6 x více než my. Budeme požadovat, 
aby se tento poměr zlepšoval ve prospěch vesnic a malých měst. Sami víte, co 
všechno na vesnicích chybí a jaký je rozdíl v občanské vybavenosti, 
infrastruktuře a službách oproti městům. 

Dalším problémem, který trápí venkovany, je zlepšení dopravní obslužnosti, 
tedy zvýšení četnosti autobusových spojů. Dále chceme usilovat o zachování 
škol i v menších vesnicích, podporovat prodejny základních potravin (i 
pojízdné), podporovat zemědělskou výrobu, péči o venkovskou krajinu a řadu 
dalších potřebných součástí života. Pokud vás zajímá volební program 
podrobněji, v poště vám přišly (nebo přijdou) naše volební noviny. Rozhodněte 
se, zda k volbám nepůjdete a nic neovlivníte, nebo si vyberete stranu 
„kamennou“, anebo to zkusíte nově se starosty z vesnic, kteří jsou s vámi 
dnes a denně na jedné lodi a chtějí totéž, chtějí důstojné podmínky pro život 
na vesnici.    

 
Kandidující starostové, ale hlavně obyvatelé vesnice 
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Změna otevírací doby provozovny České pošty, s. p. 
 

Vážení zákazníci České pošty, s. p., 
z provozních důvodů si Vám dovolujeme oznámit změnu hodin pro 

veřejnost od 22. 9. 2008 na poště 
539 43 Krouna. 

Adresa: Krouna 218 
Telefon: 469 315 170 

 
Nová otevírací doba: 

Pondělí 8:00 – 10:30, 13:30 – 16:00 
Úterý 8:00 – 12:00 
Středa 8:00 – 10:30, 13:30 – 16:00 
Čtvrtek 8:00 – 10:30, 13:30 – 16:00 
Pátek 8:00 – 10:30, 13:30 – 16:00 
 

Věříme, že tuto změnu přijmete s pochopením. 
Česká pošta, s. p. 

 
 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
Výročí: 

Červenec Září 
65 let – Lorenc Josef 65 let – Štorková Ludmila 
  Donát Miroslav   Pražáková Hedvika 
75 let – Tomášek Josef   Melezínková Milada 
80 let – Odvárka Vlastimil 75 let – Koudelková Marta 
85 let – Sodomková Anežka 80 let – Joska Václav 
Srpen      
80 let – Kynclová Marie    
93 let – Sodomková Marie    

 
Narození: 

Červenec Září 
Bouška Filip Kroužilová Hana 

 
Úmrtí: 

Srpen Září 
Nadrchal Josef Pavlíková Věra 
Nekvindová Marie  
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Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obcí Krouna  
VYHLAŠUJE 

 
H U M A N I T Á R N Í     S B Í R K U 

 
� letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské), 
� lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, 
� kožených nepoškozených věcí (bundy, kabelky, peněženky, pásky), 
� nepoškozených záclon různých rozměrů, laris, vlněných dek, 
� nepoškozených plyšových hraček, spacích pytlů, knih, 
� péřových přikrývek, nových bot. 

 
VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME: 

vše, co je špinavé, mokré nebo zatuchlé, svetry, silonové a dederonové 
oblečení, saka, uniformy, vatové, balonové a šusťákové kabáty, molitanové 
věci, péřové bundy, vatované přikrývky, polštáře, stany, koberce, matrace, 
domácí potřeby (skleničky, talíře, hrnce,…), ledničky, televize, nábytek, 

počítače a dětské kočárky. 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů, 
aby se nepoškodily transportem. 

 
Sbírka se uskuteční 
 
ve dnech: 29. září – 3. října 2008 
čas:  PO, ST: 7.30 hod. - 16.00 hod. 
  ÚT, ČT, PÁ: 7.30 hod. – 12.00 hod. 
místo:  Obecní úřad Krouna  

  (přízemí – proti knihovně) 
 

Bližší informace podá dispečink – tel. 224 316 800 nebo OÚ Krouna tel. 
469 341 130 

 
Děkujeme za Vaši pomoc. 

 
 
 

▪ Matka se 2 d ětmi hledá podnájem v obci Krouna. Tel. 737 524 354 
 

▪ Pan J. Karas (t. č. Čachnov) hledá možnost nájemného ubytování. Nabízí 
údržbu a pomocné práce v dom ě zdarma. Tel. 608 812 461.  



www.krouna.cz  Krounský zpravodaj 

 

-7-

 
 

www.krouna.cz  Krounský zpravodaj 

 

-8-

 

 
 

 
 

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 
 


