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Obecní úřad informuje 
 

 Obec Krouna vyzývá občany, aby nejpozději do 30. 4. 2011 uhradili 

místní poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, 

vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2011. 

Sazba poplatku činí 500,- Kč za poplatníka. Poplatek můţe být hrazen 

v hotovosti do pokladny obce, poštovní poukázkou nebo bezhotovostním 

převodem na účet vedený u České spořitelny, a.s. Hlinsko 

č. ú. 1141622369/0800, variabilní symbol: Rychnov 1120, Čachnov 1130, 

Františky 1140, Oldřiš 1150, Ruda 1160, Krouna 1170 + číslo popisné. 

K 30. 4. 2011 je rovněţ splatný místní poplatek ze psa. 

 Zdravotnická záchranná sluţba Pardubice oznamuje, ţe její operátoři 

přijímají na telefonních číslech 469 666 666 a 469 666 999 hovory ohledně 

konzultací zdravotního stavu, kdy pacient není přímo ohroţen na ţivotě, 

kdy má obtíţe typu: dlouhodobé teploty nebo bolesti, chřipkové 

onemocnění, zaţívací obtíţe, vyráţky, chronické bolesti v zádech, v břiše, 

bolesti končetin, dále drobné úrazy, mírná zhoršení chronických obtíţí atd. 

Na obě uvedená čísla můţete volat pro konzultaci na odkladné stavy jak 

dětí, tak i dospělých. 
 

 

Změny ve veřejné dopravě plánované od prosince 2011 
na Skutečsku 

Společnost OREDO s. r. o., vlastněná Královéhradeckým a Pardubickým 

krajem, připravuje optimalizaci veřejné dopravy v Pardubickém kraji. Chystají 

se změny jak v provozu na ţeleznici, tak i v linkové autobusové dopravě. 

Základní myšlenkou těchto změn je posílit ţelezniční dopravu tam, kde můţe 

slouţit jako páteř, tj. být rychlá a kapacitní. V oblastech, kde je z různých 

důvodů málo vyuţívána, by měla být nahrazena levnější autobusovou dopravou. 

Ta však na ţelezniční spoje bude navazovat v níţe uvedených přestupních 

bodech. Důleţitou součástí optimalizace je i zavedení jednotného tarifu, 

tj. cestujícím bude umoţněno na jeden jízdní doklad vyuţít vlaku i autobusu. 

V rámci tzv. zonově-relačního tarifu budou přesně stanoveny ceny mezi 

konkrétními body, tj. např. cestující ze Skutče do Chrudimi bude platit jednu 

částku, ať pojede autobusem do Chrasti a pak vlakem do Chrudimi, nebo celou 

cestu autobusem. 

Konkrétně na Skutečsku se předpokládá neobjednání osobních vlaků mezi 

Ţďárcem a Pustou Kamenicí. Tyto vlaky by měly být nahrazeny autobusovou 
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linkou, která bude v Chrasti na nádraţí navazovat na spěšné vlaky od Pardubic 

(a opačně) a přes město Chrast povede přímo do Skutče na náměstí a dále 

směrem na Předhradí do Krouny, Čachnova a Pusté Kamenice. U této linky se 

v úseku Chrast – Skuteč předpokládá provoz kaţdé 2 hodiny se zahuštěním na 

kaţdou hodinu v ranní a odpolední špičce pracovních dní. Dále na Krounu a 

Pustou Kamenici se počítá s intervalem zhruba 2 hodiny s omezeními 

v dopravním sedle (tj. dopoledne a večer) a o víkendech. Pro město Skuteč bude 

zajištěno doplňkové autobusové spojení od zastávkových vlaků ve Ţďárci. 

Z Pusté Kamenice směrem na Poličku se počítá s vedením vlaků kaţdé dvě 

hodiny, ve špičce kaţdou hodinu s předpokládaným odjezdem okolo „celé“ 

(tj. např. 6.00, 7.00). Vzhledem k turistickému významu této oblasti se plánuje 

vedení zhruba tří párů spěšných vlaků o víkendu z Pardubic přes Skuteč, Krounu 

a Čachnov aţ do Poličky, které budou slouţit zejména lyţařům, cykloturistům a 

dalším návštěvníkům Ţďárských vrchů. 

 

 

Přehled nahrazovaných spojů a jejich vytíţení 
 

Nádraží v Krouně 
(u autobusů je uveden odjezd ze zastávky Kampelička, nástupy a výstupy jsou 

souhrnně za obě zastávky, tj. Krouna a Krouna zastávka) 

směr Ţďárec – pracovní dny směr Ţďárec – víkend 
od. vlak odj. bus nástup výstup od. vlak odj. bus nástup výstup 

04:40 04:40 3 0 05:49 S  0 0 

05:49 05:40 7 0 07:27 06:40 2 0 

07:27 07:25 2 1 08:03 S  0 0 

09:44 09:40 3 0 09:44 08:40 2 1 

12:54 11:40 2 2 13:59 13:40 2 2 

13:59 13:40 2 2 15:16 vlak 1 1 

15:16 14:40 2 3 16:18 15:40 5 1 

16:18 16:40 1 1 17:20 S 16:40 2 2 

17:20 17:40 1 2 17:44 N  1 0 

19:25 19:40 0 0 19:25 19:40 2 3 
 

směr Pustá Kamenice – prac. dny směr Pustá Kamenice – víkend 
od. vlak odj. bus nástup výstup od. vlak odj. bus nástup výstup 

05:36 05:15 2 1 06:40 06:15 1 1 

06:40 06:45 4 0 08:23 08:15 1 1 

08:23 09:15 3 1 08:59 S Vlak 1 0 

10:37 12:45* 1 2 10:37 13:15 1 2 

14:28 14:35* 2 4 15:02  2 2 
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15:02 15:15 1 6 16:06 16:15 1 6 

16:06 16:15 1 3 17:00 N  2 2 

17:01  0 2 17:54 S  0 3 

17:54 18:20* 1 4 18:37 N  0 3 

19:10 19:15 0 3 19:10 S 19:15 2 5 

    20:15 N  1 4 

* jede spoj Hlinsko – Borová mimo Čachnov 

Nádraží v Čachnově 
(u autobusů je uveden odjezd ze zastávky Krouna, Čachnov ţel. st.) 

směr Ţďárec – pracovní dny směr Ţďárec – víkend 
od. vlak odj. bus nástup výstup od. vlak odj. bus nástup výstup 

04:35 04:30 0 1 05:43 S 06:30 0 0 

05:43 05:30 1 1 07:22  1 0 

07:22 07:10 1 1 07:58 S 08:30 0 0 

09:39 09:30 1 0 09:39  3 15 

12:49  0 2 13:54 13:30 4 2 

13:54 13:30 0 2 15:11 Vlak 4 2 

15:11 15:30 1 3 16:13  3 1 

16:13 16:30 2 1 17:15 S 16:30 2 0 

17:15  0 1 17:39 N  1 3 

19:20 19:30 0 0 19:20 19:30 1 0 
 

směr Pustá Kamenice – prac. dny směr Pustá Kamenice – víkend 
od. vlak odj. bus nástup výstup od. vlak odj. bus nástup výstup 

04:41  1 0 06:49 06:30 1 1 

05:44  1 1 08:29 08:30 1 17 

06:49 07:00 2 0 09:06 S Vlak 2 11 

08:29  3 1 10:44  3 4 

10:44  2 2 12:48 13:30 5 0 

12:48 13:30 1 0 15:11  4 1 

14:34  1 1 16:13 16:30 7 1 

15:11 15:30 1 2 17:07 N  2 0 

16:13 16:30 1 1 18:00 S  0 0 

17:15  1 3 18:43 N  2 0 

18:00  0 1 19:18 S 19:30 2 0 

19:18 19:30 2  20:21 N  0 0 

Uvedené údaje o nástupech a výstupech jsou průměrné hodnoty ze sčítacích 

kampaní ČD, které proběhly v říjnu a prosinci 2010. 
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Přesné časy příjezdů a odjezdů budou upřesněny podle příjezdu přípojných 

vlaků do Chrasti a Borové, resp. v závislosti na detailním projednání 

přepravních potřeb obyvatel. Stejně tak i přesné časové polohy víkendových 

vlakových spojů zatím nejsou známy. Ve všech autobusech bude stejně jako na 

ţeleznici zavedeno integrované jízdné. 
 

Ekonomické srovnání nákladnosti provozu 

 délka 

linky v km 

prům. dotace na 

km 

počet spojů celkem za rok 

v mil. Kč prac. dny* víkend ** 

vlak 18 92 20 16 11,3 

bus 20 18 20 16 2,5 

* uvaţujeme 253 prac. dní, ** uvaţujeme 112 volných dní 

 

 

Zlatý erb 2011 – soutěţ o nejlepší webové stránky 
a elektronické sluţby měst a obcí 

 

Výsledky krajského kola Pardubického kraje 

Na slavnostním ceremoniálu 

dne 15. 3. 2011 byly za účasti 

ředitele krajského úřadu Ing. 

Jaroslava Folprechta vyhlášeny 

výsledky krajského kola soutěţe 

o nejlepší webové stránky a 

elektronické sluţby měst a obcí 

Pardubického kraje. 

 
 

Pořadí dle soutěţních kategorií: 
 

Nejlepší webová stránka města:  
1. Holice (http://www.mestoholice.cz) 

2. a 3.  Vysoké Mýto (http://www.vysoke-myto.cz/) 

2. a 3.  Lanškroun (http://www.lanskroun.eu) 
 

Nejlepší webová stránka obce: 
1. Horní Třešňovec (http://www.hornitresnovec.cz) 

2. Krouna (http://www.krouna.cz) 

3. Opatovice nad Labem (http://www.opatovicenadlabem.cz) 

 

http://www.mestoholice.cz/
http://www.vysoke-myto.cz/
http://www.lanskroun.eu/
http://www.hornitresnovec.cz/
http://www.krouna.cz/
http://www.opatovicenadlabem.cz/
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Nejlepší elektronická sluţba: 
1. Vysoké Mýto: Online redakce Vysokomýtského zpravodaje 

2. Lanškroun: Náměty a připomínky 

3. Holice: Databáze organizací ve městě Holice 

 

 

Poděkování fotodokumentaristovi obce panu Praţanovi 
za dlouholetou a obětavou práci pro obec Krounu v oblasti 

fotodokumentace ţivota v obci 
 

Obec Krouna získala 2. místo v soutěţi ZLATÝ ERB 2011 v kategorii 

nejlepší webové stránky obce v Pardubickém kraji. 

Ve zpravodajství se v médiích v současnosti stále více zdůrazňuje kvalitní 

fotodokumentace událostí. Fotografie má  pro čtenáře rychlejší a přesnější 

vypovídací hodnotu neţ psaný text. 

Tuto myšlenku a záměr nám pomohl jiţ dávno  naplňovat náš občan, pan 

Josef PRAŢAN, tím, ţe obětavě, svědomitě  a zodpovědně fotil téměř vše, co se 

v našich obcích dělo. 

Stovky jeho fotografií  se potom staly nedílnou součástí kroniky obce, obou 

našich církví, nověji potom obecních webových stránek, novin, ale také 

fotoarchivů mnoha našich rodin. 

Je třeba připomenout také jeho aktivní prezentaci obce v různých 

fotografických soutěţích, které pravidelně a úspěšně obesílá. 

Tím vlastně výrazně pomohl k dosaţení tak skvělého umístění obce 

KROUNA v soutěţi. 

Za tuto krásnou práci zasluhuje co nejsrdečnější poděkování od nás všech 

„Krouňáků“. 

Pavel Ondra, starosta obce 

 
 

Sbírka na generální opravu varhan 
v kostele sv. Michaela archanděla v Krouně 

 

Římskokatolická farnost spolu se svými farníky se 

rozhodla ke 210. výročí instalace varhan do kostela 

sv. Michaela archanděla v Krouně provést generální opravu 

tohoto historického hudebního nástroje. 

 Varhany obecně jsou největším a mechanicky 

nejsloţitějším hudebním nástrojem. Znamená to tedy, ţe také 

jejich oprava bude velice náročná, a to nejen na práci odborníka, ale také po 

stránce finanční. Proto jsme se rozhodli uspořádat sbírku mezi farníky a občany 

Krouny a okolí na opravu varhan. 
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 Sbírka bude probíhat tak, ţe během měsíce dubna a května Vás 

navštíví zástupci krounských farníků se svou pokornou prosbou 

o příspěvek do sbírky. 

 Kaţdopádně to budou občané a farníci z Krouny. – Tento fakt uvádíme 

proto, aby nemohlo dojít ke zneuţití této akce a abyste Vy, kteří budete osloveni, 

nemohli být někým cizím podvedeni. Bohuţel je tento jev v současné době 

velice častý, proto ho zmiňujeme. –  

Pokud máte zájem přispět na sbírku a nechcete čekat na naši návštěvu, 

můţete svůj dar věnovat přímo do rukou P. Ing. Mgr. Vladimíra Handla, 

duchovního správce farnosti na katolické faře v Krouně. Další moţností je 

zaslání peněţité částky na bankovní účet č. 1142511329/0800 s variabilním 

symbolem 1111. Pokud si vyţádáte doklad o věnované částce, bude Vám 

obratem doručen. 
 

Kaţdému, kdo daruje jakoukoliv částku do sbírky na opravu varhan 

v kostele sv. Michaela archanděla v Krouně, patří naše poděkování 

a upřímné „Pán Bůh zaplať“. 
 

Pro podrobnější informace a fotografickou dokumentaci havarijního stavu 

varhan Vám doporučujeme navštívit webové stránky obce www.krouna.cz 

Hana Moravcová, kronikářka obce 

  

 

 

Varhany byly do kostela 

sv. Michaela archanděla 

instalovány v r. 1801 varhanářem 

Karlem Horákem z Kutné Hory. 

Od roku 2003 jsou varhany vedeny 

jako samostatná movitá kulturní 

památka. 

 

 
 

 
 

Zápis do MŠ 
 

Zápis dětí do MŠ Krouna na školní rok 2011/2012 

proběhne v týdnu od 26. 4. do 29. 4. 2011.  

Rodiče dětí se mohou hlásit v budově MŠ od 8,00 do 15,00 
hodin. 
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Vybrané statistické údaje ČSÚ Pardubice 2/2011 
 

Počet obyvatel k 30. 9. 2010 

Česká republika 10 526 685 

Pardubický kraj 516 943 

v tom okresy:  

Chrudim 104 391 

Pardubice 168 221 

Svitavy 105 206 

Ústí nad Orlicí 139 125 

 

Míra registrované nezaměstnanosti, neumístění uchazeči o zaměstnání 
a volná pracovní místa k 31. 1. 2011 

 

Evidovaní 

uchazeči 

o zaměstnání 

Z toho 

dosaţitelní 

Volná 

pracovní místa 

hlášená 

úřadům práce 

Míra 

registrované 

nezam. (v %) 

Česká republika 571 893 555 133 31 393 9,7 
Pardubický kraj 27 968 27 368 2 248 10,1 

v tom okresy:     
Chrudim 6 393 6 278 242 11,8 
Pardubice 6 767 6 539 1 288 7,0 
Svitavy 7 392 7 307 282 13,9 
Ústí nad Orlicí 7 416  7 244 436 9,9 

 

Míra nezaměstnanosti podle správních obvodů ORP Pardubického kraje 
v % k 31. 1. 2010 a 2011 
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Doba zmaru a naděje 

 

Oprava: V první části vzpomínek došlo k chybnému uvedení jmen pana Jiřího 

Mantla správně Mäntla a manželů Silarových správně Šilarových. 

 

 „Kdyby se za vlast neplatilo ţivotem… 

Kdyby se za čest, za pravdu, za svobodu neplatilo ţivotem, 

neměly by tu ohromnou, tu strašnou cenu, víš?!“ 

 

Karel Čapek: Matka 

 

Pokračování: 
 

Dalšími obyvateli Krouny v té době zmaru i nenávisti byli…  

Paní Barbora Kovářová, roz. Šurcová, se narodila v Pardubicích 12. 1. 1889. 

Záhy po ovdovění a pro nastalou velmi svízelnou sociální situaci se přestěhovala 

se svými čtyřmi malými dětmi do Krouny ke své sestře Julii Čermákové a 

svému švagru Josefu Čermákovi, obchodníku v Krouně č. p. 173. S nejstarší 

dcerou Věrou (9), Marií (6) (později provdanou Věrtelářovou), nejmladším 

Stanislavem (3), později totálně nasazeným v Německu (naštěstí), a Karlem (4), 

pozdějším příslušníkem francouzské armády, kde slouţil u 109 batalionu 

(zpravodajské letectvo) na letišti v Tours. 

Posléze po kapitulaci Francie svlékl spolu s dalšími kamarády francouzskou 

uniformu (lépe řečeno, co z ní zbylo), přestává pro tyto hochy platit „Vive la 

France“. Za tímto heslem uţ nejdou! Karel Kovář se stal příslušníkem 

Královského vojenského letectva, 311 perutě RAF v Anglii. 

Paní Barbora Kovářová byla zatčena 17. 9. 1942 ve dvě hodiny v noci 

v takzvané akci „E“ (Emigration), kdy došlo k internaci osob, jejichţ rodinní 

příslušníci slouţili v zahraničním odboji (syn Karel). Ale to uţ by byl další 

příběh. Barboru Kovářovou zatýkal spolu se dvěma protektorátními četníky 

Hubert Hanauske (známý gestapák z pardubické sluţebny, neurvalý, sadistický 

nacista – pozn. autora), mimo jiné účastník popravy pardubických, leţáckých a 

sloupnických občanů v červnu 1942. Seznam emigrantů z doby od 15. 3. 1939 

z Pardubického kraje (včetně rodinných příslušníků) „vypracoval“ s velkou 

pečlivostí šéf protektorátní kriminální policie v Pardubicích Karel Zástěra (rodák 

ze Skutče – pozn. autora). Odporný kolaborant a podělanec se vším všudy. Po 

otci Čech, po matce Němec, on sám říšský státní příslušník. Jeho prokazatelné 

spojení s gestapem bylo příkladné. Člen SD (Sicherheidinstu). Od roku 1927 

organizovaný nacista. Paní Barbora Kovářová byla ve svatobořickém táboře 

(Gaya) mj. s paní Křičenskou, matkou parašutisty Miroslava Křičenského 

z výsadku IRIDIUM narozeného v Dašicích u Pardubic, dále se ţenami generála 
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Klapálka, generála Svobody, neteří prezidenta Beneše a v dětské části 

tzv. Kinderheimu s Františkem Kubišem, bratrem parašutisty Jana Kubiše 

z výsadku Anthropoid. Od roku l943 pak s rodinou jednoho z velitelů „Rady 

tří“, pplk. Josefa Svatoně. Byla to jeho matka Františka, manţelka Marie a děti 

Josef a Miluška. Ti byli v lágru jako paní Barbora Kovářová aţ do konce války, 

i kdyţ byl pplk. Svatoň po zradě l. listopadu 1944 zastřelen po obklíčení u osady 

Paseky poblíţ Proseče. V lágru byl nejhorším dozorcem SS Untersturmführer 

Gerhard Thuns, který působil u řídící úřadovny gestapa v Praze, kde byl nasazen 

do akce „E“, a pak dočasně přemístěn do Svatobořic. Brutální, bezohledný 

nacista. To, co prováděl s ţidovskými vězni, zejména neţ byli transportováni 

dál, byl sadismus nejvyššího stupně. Paní Barbora Kovářová byla ve 

Svatobořicích po celou dobu aţ do 10. května 1945, kdy se vrátila s totálně 

podlomeným zdravím. Se synem Karlem se setkala aţ po jeho návratu z Anglie 

v červnu 1945. Zemřela 5. 9. 1951 u své dcery Věry v Nasavrkách, okres 

Chrudim. Syn Karel Kovář byl účastníkem letecké bitvy o Francii, později 

příslušníkem bombardovací perutě RAF v Anglii, po válce vedoucím letištní 

sluţby v Ruzyni, do února 1948. Po únoru 1948 jej MNO degradovalo na vojína 

v záloze. Karel Kovář zemřel u své dcery Evy provdané Jeţkové v Říčanech u 

Brna v srpnu 1995.  

Obsahy protokolů vedených komunistickou STB (státní tajnou bezpečností) 

o Karlu Kovářovi a dalších příslušnících západního odboje z regionu (se závěry 

a opatřeními) jsou známy. Neznámým člověkem, který podle hlášení STB  

pomáhal Karlu Kovářovi v osadě Bahna u obce Dědová v roce 1952 (jak je mj. 

uváděno v jednom z hlášení OO-STB v Hlinsku, ppor. O. Spálenským) „stavět 

domek či spíše jako chatu“, byl jeho kamarád rotmistr Leopold Musil (Praţan 

rodem) z paravýsadku Tungsten vysazeného 21. 12. 1944 do protektorátu a 

působícího na Vysočině (v okolí Nového Města na Moravě, obec Studnice), jenţ 

byl posledním výsadkem z Anglie před koncem roku 1944. Dřívější příslušník 

311 perutě RAF, telegrafista, jenţ obsluhoval i radiomaják Eureka, posléze člen 

zmíněného paravýsadku. (Paravýsadek Tungsten byl chybou navigátora vysazen 

u Kutné Hory namísto Vortové u Hlinska – pozn. autora). Republika vás 

potřebuje! Republika vás dokonale odmění! Vaše zkušenosti jsou pro 

znovuzrozené československé letectvo velikým bohatstvím…, tak nějak to bylo 

těm všem muţům a chlapcům řečeno. A potom – najednou – co se to jen stalo? 

Nebyli letci, nebyli parašutisty – nebyli ničím. Z něčí vůle a moci bylo 

zapomenuto všechno. Byl jim všem, kteří bojovali na Západě, určen osud 

nepohodlných, to přinejmenším. 

Moc bych si přál, aby se čtenář nechal trápit myšlenkou, otazníkem, zdali 

dříve napsaný text je zaloţen na informacích, které jsou ověřené. Slouţí-li text 

pravdě a hlavně číší-li z něj úcta k lidem tehdejší smutné doby. Zda lidi 

nenabádá k opakování starých chyb. Jestli místo dobra a statečnosti nevyvyšuje 

zlo a místo lidskosti nenachází zalíbení v hnusu a ošklivosti. Váhal jsem dlouho, 
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zda napsané má být nějakým způsobem publikováno. Avšak po dalších šetřeních 

a zjištěních v archivech, kdy jsem měl tu bandu plnou zloby a nenávisti stále na 

očích, jsem váhat přestal. 

 

Poznámka autora: 

Internační tábor ve Svatobořicích, kam byli zatčení z celých Čech a Moravy 

převezeni, měl oficiální název Internierngslager. Nešlo tedy o typický 

koncentrační tábor jako Mauthausen nebo Osvětim, které měly pracovně-

vyhlazovací charakter. Vládl v něm však podobný reţim. Rodinní příslušníci 

emigrantů byli pro gestapo rukojmími. Postupně táborem prošlo aţ do jeho 

rozpuštění na dva tisíce vězňů. Mnozí z nich ukončili svou ţivotní pouť 

v Osvětimi, Mauthausenu, Dachau či jiných koncentračních táborech. 

Kounicovy koleje v Brně, Terezín. To byla jen některá zastavení svatobořických 

vězňů. Gestapo mohlo s vězni, rukojmími, jakkoli disponovat, včetně fyzické 

likvidace. Z dokumentů vyplývá, ţe hlavním aktérem akce „E“ byl sám 

K. H. Frank, ţe to byl on, kdo rozhodoval o osudu internovaných. Byl osobně 

odpovědný za utrpení stovek českých lidí, kteří se „provinili“ jen tím, ţe jejich 

blízký odešel plnit vlasteneckou povinnost, bránit pokořenou zem. V zemi, která 

dala světu velikány jako byli Beethoven a Goethe, tak v polovině 20. století oţil 

duch starogermánské Sitte – odpovědnost jednoho rodinného příslušníka za 

celou rodinu. 

 

Pouţité prameny: 

 Osobní archiv autora a osobní sdělení (oral history) 

 Archiv rodiny Šilarovy a osobní sdělení (oral history) 

 Kronika obce Němčí  

 Státní okresní archiv Chrudim 

 Archiv města Plzně  

 Archiv Ministerstva spravedlnosti Praha 

 Moravský zemský archiv Brno 

 Archiv bezpečnostních sloţek MV Brno - Kanice 

 Vojenský historický archiv Praha a další 

  

Je to jen malá část z celkového dění z děsivého období nacismu, které jsem 

chtěl předestřít veřejnosti v okrese, zejména pak mladým lidem. Nevěřím tomu, 

ţe je ta doba pro tuto generaci pravěkem. Nemůţe být. A pokud ano, pak je 

chyba na straně škol, potaţmo celé společnosti. Starší občané vědí jak nelítostná 

a brutální byla okupační nacistická moc. Nebylo by moudré, aby nás opět začala 

historie dohánět. Je třeba i nadále řešit rovnice o surovosti a nenávisti na straně 

jedné a lidském neštěstí a nesmírném bolu na straně druhé. Není vše vyřešené, 

zbývá mnohé. 
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Ing. Jan Věrtelář 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
Výročí: 

Leden Duben 

65 let – Hejduková Františka 70 let – Štorek Miloslav 

70 let – Janková Věra  – Knettig Václav 

 – Chaloupková Marie 75 let – Fajmon Vladimír 

80 let – Křiklava Josef 80 let – Drahoš Josef 

      

Únor   Květen 

65 let – Tomášková Hana 65 let – Navrátil Karel 

 – Jelínek František 75 let – Gregorová Marie 

 – Kyncl Václav  –  

 – Sochůrková Zdeňka Červen 

75 let – Baťová Marie 65 let – Mlynář Milan 

80 let – Tomášková Olga  – Prokop Josef 

 – Jančík Josef 70 let – Stryková Ludmila 

90 let – Nekvinda Stanislav 75 let – Nekvindová Marcela 

93 let – Vít Josef 94 let – Makovská Anna 

      

Březen      

65 let – Pešavová Jarmila    

70 let – Šmahel Jiří    

80 let – Kulhavá Zdenka    

 – Hyrošová Marie    

85 let – Benešová Květuše    

91 let – Obolecká Anna    

 

Narození: 
Prosinec Leden 

Burešová Tereza Pérková Agáta 

Hladíková Klára Macháčková Izabela 

Vtípilová Adéla Hyklová Laura 

Laštůvka Petr Horák Petr 

 

Úmrtí: 
Leden Únor 

Komínek Václav Sodomková Aneţka 

 Čáslavská Anastázie 

 Šendera Tomáš 

 Durasová Jarmila 
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Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci 

 s Obecním úřadem 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/ 

 lůţkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon  

 látky (minimálně 1m
2
, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

 domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené 

 peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek 

 obuv – veškerou nepoškozenou 

 hračky – nepoškozené a kompletní 
 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŢEME: 

 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – 
z ekologických důvodů 

 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí 

 znečištěný a vlhký textil 
 

Sbírka se uskuteční v obci Krouna 
dne: 8. 3. – 15. 4. 2011 

čas: Po, St 7.30 hod. – 16.00 hod. 

 Út, Čt, Pá 7.30 hod. – 12.00 hod.  
místo: Obecní úřad Krouna, přízemí – rohová místnost proti knihovně 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 

aby se nepoškodily transportem. 
Děkujeme za Vaši pomoc. 

dispečink Diakonie Broumov – 224 316 800, 224 317 203 
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc 

potřebným občanům a dává práci lidem, kteří jsou těţko umístitelní na trhu práce.   
Více na www.diakoniebroumov.org 

 
 

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŢEB LADA LUKAVEC 

 

Jsme příspěvková organizace městyse Lukavec. Poskytujeme odlehčovací 

sluţbu pobytovou – celorepublikově, ambulantní a terénní – regionálně. 

Sluţba je určená osobám dospělého věku /19 – 64 let/ s mentálním a 

kombinovaným postiţením, o které je jinak pečováno v jejich domácím 

prostředí. Dočasným převzetím péče chceme umoţnit nezbytně nutný odpočinek 

nebo čas k řešení osobních záleţitostí rodinám pečujícím o tyto osoby. 

http://www.diakoniebroumov.org/
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Délka odlehčovacího pobytu můţe být aţ 3 týdny, jedno místo je vyhrazeno 

na šestiměsíční pobyt. Kapacita našeho zařízení je osm míst pro pobytovou 

odlehčovací sluţbu, sedm míst pro ambulantní odlehčovací sluţbu a dvě místa 

pro terénní odlehčovací sluţbu. 

Všechny zájemce o sluţbu rádi přivítáme po předchozí telefonické domluvě 

v našem Centru a také zodpovíme veškeré dotazy. Moţný je také tzv. pobyt na 

zkoušku s rodičem. 

 

Pobytová sluţba: nepřetrţitě 

Ambulantní sluţba: po - pá 6 – 20 hod. 

Terénní sluţba: po - pá 8 – 18 hod. 

Kontakt: 

Centrum sociálních sluţeb LADA Lukavec 

V Chaloupkách 196, 394 26 Lukavec 

Ředitel: Mgr. Hynek Seidl 

Telefon: /+420/ 774 624 008  

E- mail: 

hynekseidl@seznam.cz, ladalukavec@centrum.cz  

Web:www.ladalukavec.cz 

 
 
 

Inzerce: 

 
 

Nabízíme: 

 Hutní a stavební materiál 

 Možnost zakázkové výroby nábytku 
(postele, skříně, kuchyně, okna a dveře) 

 Zámečnické práce 

 Jádrové vrtání do průměru 200 mm a hloubky 1 m 

 Autodopravu včetně zemních prací 
 

Kontakt: 
 Tel: 469 / 321 190 
 Stavebniny: 775 / 190 199 p. Moučka 
 Truhlářské a zámečnické práce: 731 / 227 984 p. Doskočil 
 Autodoprava: 733 / 763 429 p. Janovská 
 

 

file:///C:/Users/ZŠ%20Krouna/Desktop/Obec/Zpravodaj/Zpravodaj%200311/Centrum%20sociálních%20služeb/www
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Výkup stavební techniky 
 

Vykupujeme na náhradní díly nebo generální opravy staré i 
nepojízdné/nefunkční stroje: kolové bagry DH 112/113, pásové bagry, 

pásové nakladače, dozery T130, T170, T108, S100 …  
Platba v hotovosti při převzetí stroje. 

 
Ceny: 

  30.000 Kč - 50.000 Kč (stroje DH 112 a DH 113) 
50.000 Kč – 130.000 Kč (pásové bagry, pásové nakladače, dozery) 

 
 Náklady spojené s odvozem, případné naložení jeřábem na podvalník 

hradíme. 
Při demontáži na ND hradíme i ekologickou likvidaci nebezpečných 

odpadů. 
 Stačí mi poslat foto na e-mail, zavolám, přijedu. Děkuji. 

Za zprostředkování obchodu vyplácíme provize. 
E-mail: h.bakes@seznam.cz  
Telefon: +420 608 174 291 

Mgr. Jan Bakeš  

- stavitelství, inţenýrská a obchodní činnost  

PARDUBICE 
 

 

AUTOOPRAVNA MARTÍNEK CHRUDIM s.r.o. 
(středisko mechanizace a technické pomoci) 

NONSTOP provoz 

 
Nabízí: 

 Čištění tlakovým strojem KARCHER Industrial, délka hadic 100 m 

 Elektrické motorové pero REMS COBRA 16/22 (délka pera 70 m) 

 Kamerový systém ROTHENBERGER ROCAM (záznam na CD-DVD) 

 a další… 
 
 Kontakt: 
 Tel.: 724 254 118, 602 242 619 
 www.cisteni-odpady.cz 
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Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové 

bony, losy, akcie, celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli. 

Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny.  

Info: tiskarna@komurka.cz nebo tel.: 724 22 92 92 

  

Miloš Komůrka 

Šemberova 124 

566 01 Vysoké Mýto 
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