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Obecní úřad informuje 
* Starosta obce Krouna podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o 

volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve 

znění pozdějších předpisů 
 

o z n a m u j e  : 
 

1. Volby do  Zastupitelstva obce Krouna se uskuteční: 

dne 15. 10. 2010 od 14.00 hod. do 22.00 hod.  a 

dne 16. 10. 2010 od   8.00 hod. do 14.00 hod. 
 

2. Místem konání voleb 

ve volebním okrsku č. 1 – Krouna 
je  volební místnost zasedací místnost 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 do Zastupitelstva obce Krouna  poté, 

kdy prokáže svoji  totožnost a státní  občanství České republiky (platným 

občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky), popř. státní 

občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky 

(prostřednictvím průkazu o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského 

státu EU). 
 

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. 

Ve dnech voleb volič  může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
 

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. 

  

Pavel Ondra, starosta obce 
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Pečovatelská služba Krouna 
 

Obec Krouna zřídila usnesením Obecní rady s účinností od 1. 

1. 2000 pečovatelskou službu pro občany žijící na území obce. 

Statutárním zástupcem je starosta obce.  

Pečovatelská služba Krouna je registrována u Krajského 

úřadu Pardubického kraje v Pardubicích, identifikátor služby 

3054190, sídlo Krouna 218, 539 43 Krouna. Pečovatelská služba 

je poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a s Etickým kodexem sociálních 

pracovníků. 

Pečovatelská služba se poskytuje terénní formou v domácnostech klientů v obci 

Krouna a místních částech Oldřiš, Rychnov, Františky, Čachnov a Ruda v 

pracovních dnech (pondělí až pátek od 8:30 hodin do 13:30 hodin).  
Cílem pečovatelské služby je zabezpečovat základní životní potřeby klientů pro 

naplnění jejich osobních cílů, poskytovat služby podle jejich individuálních potřeb, 

vést občana k samostatnosti a rozvíjení jeho vlastních schopností při sebeobsluze, 

při péči o domácnost, ke schopnosti řešení své situace vlastními silami, klientům 

navozovat pocit bezpečí, podporovat vzájemnou komunikaci mezi klienty a 

personálem, zajišťovat spokojenost s poskytovanými službami, spolupracovat s 

dalšími poskytovateli sociálních služeb. 

 

Cílová skupina příjemců služeb: 

 

- senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním 

postižením, rodiny s dítětem/dětmi. 

 

Nabízíme tyto služby: 

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora 

při podávání jídla a pití). 

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

(pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty). 

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo donáška jídla, 

pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití). 

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, 

údržba domácích spotřebičů, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. 

sezonního úklidu, úklidu po malování, donáška vody, topení v kamnech vč. donášky 

a přípravy topiva, údržba topných zařízení, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup, 
např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti, praní a 

žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy, praní a žehlení osobního prádla, 

popř. jeho drobné opravy. 

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení dětí do 

školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět, doprovázení dospělých do 
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školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce 

poskytující veřejné služby a doprovázení zpět. 

6. Fakultativní služby (dohled na přípravu a požití léků, ošetření odřenin a 

drobných řezných ran v případě úrazu klienta, doprava vozidlem pečovatelské 

služby, půjčovné za jídlonosiče, jídelníček na týden). 

 

Výše úhrad za poskytnuté služby se řídí ceníkem služeb schváleným obecní 

radou. 
 

Poskytovatel: 
Obec Krouna, 539 43 Krouna 218 

IČ 00270334 

zastoupená starostou obce 

Pracoviště: 539 43 Krouna 218 

Kontakty: 

sociální pracovnice - Ivana Teplá, tel. 469 341 130 

pečovatelka - Ludmila Šebková, tel. 469 341 130 

 

 

 

Speciální základní škola Skuteč 

 

Speciální základní škola Skuteč 

Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 

tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz 

 

Speciální základní škola ve Skutči zahajuje od 1. září 2010 

činnost speciálně pedagogického centra (SPC). Hlavním posláním SPC bude 

poskytování poradenských služeb klientům se zdravotním postižením, prioritně 

se sluchovým postižením, a žákům se zdravotním znevýhodněním. 

 

Nabízené služby: 

- psycholog 

- speciální pedagog, surdoped – logoped 

- speciální pedagog, etoped – psychoped 

- speciální pedagog, somatoped 

- sociální pracovník 

- logopedické asistentky 

 

Kontakt: e-mail: eva.rybenska@spzs-skutec.cz, tel: 469 350 116, mob.: 

731 557 454, www.spzsskutec.cz 
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Zdravá výživa 
 

Dodáme na Váš stůl zdravou výživu. 

Nabízíme dovoz zdravé výživy až k Vám do domácnosti. 
 

Zdravou výživu lze objednávat přes internet na stránkách 

www.mujzdravyzivot.cz. Pro ty, kteří nemají internet, dodáme na požádání 

seznamy zboží (informace na tel. čísle 731 708 892). To lze následně objednávat 

přes telefon. 
 

Dovoz objednaného zboží do domácností zákazníků je pro obec Krounu a 

okolí každý týden ve čtvrtek mezi 19. a 21. hodinou. 

 
 

 

Prodejna na křižovatce 
 

 Prodejna v Krouně na křižovatce, chovatelské a zahrádkářské potřeby, 

nabízí:  

 prodej krmiva pro králíky, slepice, psy, kočky, andulky, brojlery, 

kachny, 
 prodej květin, 

 prodej, opravy, šití na zakázku (kožené bundy, kožešiny), 

 výkup surových kůží, 

 další služby a prodej po domluvě. 

Prodejní doba: pondělí, středa, pátek – 9.00 až 15.30 hodin, sobota - 8.30 až 

11.30 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu. 

http://www.mujzdravyzivot.cz/
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Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
 

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v obci Krouna a místních 

částech se uskuteční v sobotu 6. listopadu 2010 s tímto harmonogramem: 

 

7.30 hod. Rychnov u prodejny 

8.45 hod. Františky u školy 

9.30 hod. Čachnov u hasičárny 

10.15 hod. Oldřiš u prodejny 

10.45 hod. Krouna u hasičárny 

11.15 hod. Krouna u kampeličky 

11.45 hod. Krouna křižovatka 

 
 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
Výročí: 

Červenec Září 

70 let – Beneš Miloslav 65 let – Pešková Jana 

75 let – Trojtlar Josef 70 let – Šmok Jan 

80 let – Adámek Vincenc  – Kysilko Miroslav 

   75 let – Křiklavová Lidmila 

Srpen   80 let – Durasová Jarmila 

65 let – Sochová Jiřina    

75 let – Zemanová Marie    

 – Černý Miloslav    

80 let – Pražanová Anna    

 – Chvála Liboslav    

85 let – Šmok Josef    

Narození: 
Červenec Srpen 

Hostomský Arnošt Adámek Tomáš 

Bureš Tomáš Nekvindová Štěpánka 

 

Úmrtí: 
Červenec Srpen 

Netolický Josef Novotný František 

Krátký František Kysilková Stanislava 

 Bukáček Josef 
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Ukládání odpadu na sběrném dvoře v Hlinsku 

 
Občané s trvalým pobytem mimo město 

Hlinsko a jeho místní části mohou na SD 

v Hlinsku uložit bezplatně: 

 elektrozařízení (např. televizory, rádia, 

elektrospotřebiče z domácnosti apod.), 

zařízení musí být kompletní, v případě nekompletního zařízení se již 

jedná o odpad a tak se s ním musí i nakládat a nelze jej již přijmout ve 

zpětném odběru bezplatně 

 chladicí zařízení z domácnosti – do 80 kg, rovněž musí být zařízení 

kompletní 

 zářivky a výbojky 

 bateriové monočlánky 

 akumulátory 

 

Ostatní odpad (na který bylo vydáno povolení KrÚ Pardubického kraje a je 

možné jej přijímat do zařízení SD Hlinsko) od občanů a dalších subjektů je 

přijímán za poplatek dle ceníku Technických služeb Hlinsko s.r.o. 

 

 Technické služby Hlinsko s.r.o. 

 Srnská 382, 593 01 Hlinsko 

 Tel. 469 326 551 
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