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Obecní úřad informuje 
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Krouna 

Zvolení zastupitelé: 
 

Pořadí: Titul, jméno, příjmení: Počet hlasů: Procenta: Strana: 

1. Mgr. Pavel Ondra  464 10,61% SN 

2. Mgr. Josef Kyncl 413 9,44% SN 

3. Bc. Luděk Bělský 409 9,35% SN 

4. Mgr. Petr Schmied 395 9,03% SN 

5. MUDr. Milena Mejzlíková 373 8,53% SN 

6. Ing. Jiří Socha, Ph.D. 314 7,18% SN 

7. František Šebek 304 6,95% SN 

8. Bc. Martin Vtípil, DiS. 299 6,83% KDU-ČSL 

9. Petr Vtípil 229 5,23% KDU-ČSL 

10. František Švanda 228 5,21% SNK 

11. Ing. Josef Nadrchal 219 5,01% SN 

12. David Nekvinda 217 4,96% SNK 

13. Marek Tomášek 197 4,50% SNK 

14. Karel Holas 163 3,73% SNK 

15. Petr Švanda 151 3,45% KDU-ČSL 
 

Pana Bc. Martina Vtípila nahradila Ing. Ivana Šmoková. 

 

Zastupitelé obce zvolili na svém prvním zasedání konaném dne 10. listopadu 

2010 starostu, místostarostu a radu obce: 

Starosta: Mgr. Pavel Ondra 

Místostarosta: Bc. Luděk Bělský 

Rada obce: Mgr. Petr Schmied 

Petr Vtípil 

František Švanda 

 

 

Vyjádření pana Bc. Martina Vtípila DiS. 
 

Váţení spoluobčané, 

obracím se především k vám, kteří jste mě v podzimních komunálních 

volbách podpořili svým hlasem. Chtěl bych vám za tuto podporu poděkovat. 

Velice si jí váţím. 

O to více je mi líto, ţe jsem s odkazem na ustanovení § 5 odst. 2 a 3 zákona 

č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, 

musel rezignovat na mandát zastupitele obce Krouna, a to z důvodu 
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neslučitelnosti funkce zastupitele obce s funkcí, kterou zastávám jako 

zaměstnanec Městského úřadu Hlinsko.  

Váţení spoluobčané, ve volbách jste mi vyjádřili svou důvěru. Znovu vás o 

ni ţádám touto cestou. Chtěl bych vás ujistit o tom, ţe jsem nekandidoval 

s úmyslem pozdějšího odstoupení a ţe jsem o neslučitelnosti funkcí dopředu 

nevěděl.  

Děkuji vám za pochopení. 

Martin Vtípil 
 

 

Výňatek z obecně závazné vyhlášky Obce Krouna č.1/2010,  
o místních poplatcích 

 

Úvodní ustanovení 
(1) Obec Krouna zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“) 

a) poplatek ze psů, 

b) poplatek za uţívání veřejného prostranství, 

c) poplatek ze vstupného.  

Poplatek ze psů 
 

Poplatník a předmět poplatku 
(1) Poplatek ze psů platí drţitel psa. Drţitelem je fyzická nebo právnická osoba, která 

má trvalý pobyt nebo sídlo v Krouně a jejích místních částech. 

 

(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.  

 
Ohlašovací povinnost 

(l) Drţitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 

15 dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří 

měsíců. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti. 

 

(3) Povinnost ohlásit drţení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. 

 

Sazba poplatku 
Sazba poplatku činí ročně: 

a) za prvního psa  

- Krouna ......................................................................................... ................150,- Kč 

- místní části (Františky, Rychnov, Čachnov, Ruda, Oldřiš) + Krouna „samoty“- čp. 203, 

207, 210, 254, 255, 261, 262 ……………………..........................................100,- Kč 

b) za druhého a kaţdého dalšího psa téhoţ drţitele   

- Krouna ................................................................................................... .....250,- Kč 

- místní části (Františky, Rychnov, Čachnov, Ruda, Oldřiš) + Krouna „samoty“- čp. 203, 

207, 210, 254, 255, 261, 262....................................................... ..................150,- Kč 
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Splatnost poplatku 
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku. 

 

Osvobození  
Od poplatku ze psů je osvobozen drţitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a 

osoba s těţkým zdravotním postiţením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných 

výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených 

k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo 

opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost drţení a pouţívání psa zvláštní právní 

předpis. 

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 
 

Předmět poplatku a poplatník 
(1) Poplatek za uţívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní uţívání veřejného 

prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb 

a zařízení slouţících pro poskytování prodeje a sluţeb, pro umístění stavebních nebo 

reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění 

skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, uţívání tohoto prostranství pro kulturní, 

sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.  

 

(2) Poplatek za uţívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které 

uţívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci l. 

 
Veřejné prostranství 

(1) Pro účely této vyhlášky jsou veřejným prostranstvím všechna náměstí, ulice, trţiště, 

chodníky, veřejná zeleň, parky, místní a účelové komunikace, parkoviště. 

 

Ohlašovací povinnost 
(l) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní uţívání veřejného prostranství správci poplatku 

nejpozději 10 dní před zahájením uţívání veřejného prostranství. V případě uţívání 

veřejného prostranství po dobu kratší neţ 5 dní je povinen splnit ohlašovací povinnost 

nejpozději v den zahájení uţívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na 

sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací 

povinnost nejblíţe následující pracovní den. 

 

Sazba poplatku 
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m

2 
a každý i započatý den uţívání 

veřejného prostranství: 

 

a) za provádění výkopových prací ………………………………………...........2,- Kč 

b) za umístění dočasných staveb slouţících pro poskytování prodeje ......................2,- Kč 

c) za umístění dočasných staveb slouţících pro poskytování sluţeb ....................... 2,- Kč 
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d) za umístění zařízení slouţících pro poskytování prodeje (stánek, pult, prodej 

z jakéhokoliv motorového vozidla apod.), včetně manipulačního prostoru, skládky zboţí, 

plochy pro vozidla........................................................................................... 10, - Kč 

e) za umístění zařízení slouţícího pro poskytování sluţeb (čistírna peří, opravy deštníků, 

broušení noţů a nůţek apod. včetně automobilů, přívěsů apod., včetně manipulačního 

prostoru, skládky zboţí, plochy pro vozidla...................................................... 10,- Kč 

f) za umístění stavebního zařízení ............................................................................ 5,- Kč 

g) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí včetně 

bezpečnostní plochy pro provoz zařízení ................................................................. 5,- Kč 

h) za umístění skládek /skladování, odloţení/ movitých věcí na veřejném prostranství 

(palivové dříví, stavební materiál apod.) - trvajících déle neţ 24 hodin ……...... 5,- Kč 

ch) za umístění reklamního zařízení všeho druhu (s výjimkou reklamy umístěné na 

zdech budov, ohradách, veřejném osvětlení a s výjimkou reklamy nesené či vezené) - při  

krátkodobém umístění (do jednoho měsíce ) ..................................................10,- Kč 

- při dlouhodobějším umístění  za každý i započatý m
2
 a každý i započatý měsíc 

..................................................................................................................... 200,- Kč 

i) za uţívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní akce a reklamní 

akce………………………………………………………………….………...........5,- Kč 

j) za uţívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních 

děl………………………………………….……………………………………....10,- Kč 

 

(2) Obec stanovuje poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa na veřejném 

prostranství paušální částkou takto: 

a) za nákladní automobily, autobusy, přívěsy a návěsy nosnost do 3 tun ....1.500,- Kč/rok 

b) za nákladní automobily autobusy, přívěsy a návěsy nosnost od 3 do 6 

tun…………………………………………………………………………..2.500,- Kč/rok 

c) za nákladní automobily, autobusy, přívěsy a návěsy nosnost nad 6 tun ..3.500,- Kč/rok 

d) ostatní vozidla ..........................................................................................1.200,- Kč/rok 

 

Splatnost poplatku 
(l) Poplatek je splatný nejpozději v den, kdy bylo s uţíváním veřejného prostranství 

započato. 

 

(2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve 

kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíţe následující pracovní den.  

 

Osvobození  
(l) Poplatek se neplatí: 

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiţenou, 

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichţ výtěţek je určen na charitativní a 

veřejně prospěšné účely. 

 

(2) Od poplatku se dále osvobozuje: 

a) zvláštní uţití veřejného prostranství při akcích pořádaných Obcí Krouna a 

příspěvkovými organizacemi, 
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b) osoba, která pouţívá veřejné prostranství při stavbě, nástavbě, opravě rod. domků a 

domů v soukromém vlastnictví do výměry 100 m
2
 veřejného prostranství na dobu 

provedení stavby, maximálně do 3 let.  

 

Poplatek ze vstupného  
 

Předmět poplatku a poplatník 
(l) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo 

reklamní akce, sníţeného o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsaţena. 

Vstupným se rozumí peněţitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, ţe se jí můţe 

zúčastnit.  

 

(2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají. 

 
Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen nejpozději 5 dní před konáním akce ohlásit správci poplatku její 

pořádání a předloţit vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem 

fyzické nebo právnické osoby, která akci pořádá, případně doloţit existenci skutečností 

zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti. 

 

Sazba poplatku 
(1) Sazba poplatku činí z vybraného vstupného 

a) kulturní akce  ...................................................10% 

b) prodejní akce  ................................................. 20%  

c) reklamní akce .................................................. 20%  

 
(2) V případě, ţe na jednu akci bude moţné vztáhnout více poplatkových sazeb, platí se 

pouze poplatek s nejvyšší sazbou.  

 
Splatnost poplatku 

(1) Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce.  

 

(2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve 

kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejbliţší následující pracovní den.  

 
Osvobození 

(l) Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichţ celý výtěţek je určen na charitativní a 

veřejně prospěšné účely.  

 

(2) Od poplatku se dále osvobozují: 

a) divadelní představení a besídky pořádané ZŠ a MŠ Krouna, 

b) akce pořádané Obcí Krouna,  

c) sportovní akce.  
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Navýšení poplatku 
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří 

obecní úřad poplatek platebním výměrem.  

 
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků můţe obecní 

úřad zvýšit aţ na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 

 

 

Výňatek z OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY 

OBCE KROUNA Č. 3/2010 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 

Poplatník 
 Poplatek platí:  

(1) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost můţe být poplatek 

odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; 

tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek 

odvádějí, 

 

(2) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo slouţící k individuální 

rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu ţádná fyzická osoba; má-li k této 

stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a 

to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 

 

Sazba poplatku 
(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 500,- Kč a je 

tvořena: 

a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a 

b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných 

nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za 

poplatníka a kalendářní rok. 

 

(2) Skutečné náklady roku 2009 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 

840.999,- Kč a byly rozúčtovány takto: 

Počet trvale hlášených obyvatel k 1. 1. 2010                                                    1.382 

Počet staveb slouţících nebo určených k individuální rekreaci k 1. 1. 2010        204 

Náklady na poplatníka/rok:       840.999: (1382 + 204) = 840.999 : 1586 = 530,26 Kč 

 

Splatnost poplatku 
(1) Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově, a 

to nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku.  
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Osvobození a úlevy 

(1) Od poplatku jsou osvobozeni: 

a) děti v kalendářním roce svého narození, 

b) kaţdé nezaopatřené třetí a další dítě v rodině; u dítěte, které se soustavně připravuje 

na budoucí povolání, je třeba doloţit potvrzení o studiu. Toto potvrzení se nepředkládá 

u dětí mladších 15 let, 

c) fyzické osoby, kterým byl trvalý pobyt úředně zrušen a změněn na adresu Krouna 

218,  

d) fyzické osoby dle čl. 2 odst. 2, které mají v obci trvalý pobyt a které mají zároveň na 

území obce ve vlastnictví stavbu určenou nebo slouţící k individuální rekreaci, ve které 

není hlášena k trvalému pobytu ţádná fyzická osoba;  má-li vlastnické právo k této 

stavbě více osob, musí mít trvalý pobyt na území obce alespoň jedna osoba, 

e) osoby umístěné v kojeneckých ústavech, dětských domovech a diagnostických 

ústavech pro děti a mládeţ po dobu nejméně šest měsíců v kalendářním roce; nárok na 

osvobození prokáţe poplatník nebo jeho zákonný zástupce potvrzením ústavu nebo 

rozhodnutím o umístění, 

f) osoby s celoročním pobytem mimo své trvalé bydliště, kteří ţijí v domovech 

důchodců, v ústavech sociální péče, v psychiatrických léčebnách nebo v zařízeních 

s obdobným statutem mimo území obce Krouna, 

g) osoby ve výkonu trestu odnětí svobody a vazby po dobu výkonu trestu v kalendářním 

roce. 

(2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci 

poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy 

nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě 

je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození. 

 

(3) Úleva se poskytuje studentům s trvalým pobytem na území obce, přechodně 

ubytovaným na internátech a kolejích, příp. v soukromí, na základě předloţení potvrzení 

o tomto ubytování, příp. nájemní smlouvy a potvrzení o studiu, v částce 250,- Kč. 

Poplatková povinnost v tomto případě činí 250,- Kč. 

 

Navýšení poplatku 
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu 

obecní úřad poplatek platebním výměrem.  

 

(2) Nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků do 31. 10. 

kalendářního roku obecní úřad zvýší na dvojnásobek, tj. 1.000,- Kč/rok; toto zvýšení je 

příslušenstvím poplatku.   

 

(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na nezletilé děti. 

 

S celým zněním vyhlášek se můžete seznámit na obecním úřadě a také na 

internetových stránkách obce (www.krouna.cz). 
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Poděkování občanům a vysvětlení k neobsazení místa 
v Radě obce 

 

Váţení spoluobčané, 

chtěl bych Vám, kteří jste se zúčastnili komunálních voleb do zastupitelstva Obce 

Krouna, poděkovat za váš zájem o dění  v obci, a to bez ohledu na to, komu jste ve 

volbách dali svůj hlas. Těm, kteří jste podpořili mne, navíc děkuji za vaši důvěru, které 

si velice váţím a která je pro mne současně velmi zavazující.  

Zastupitelstvo Obce Krouna na svém jednání dne 10. 11. 2010 zvolilo novou Radu 

obce, jejímţ členem jsem se však nestal. Protoţe se na mě následně poměrně hodně lidí 

obrátilo s dotazem, proč tomu tak je, rozhodl jsem se důvody objasnit na internetových 

stránkách naší obce a na stránkách Krounského zpravodaje. 

Za skutečností, ţe nejsem členem Rady obce, není ani moje lenost, ani snaha 

vyhýbat se práci, ba ani různé zvěsti o intrikách mezi zastupiteli. Členství v Radě obce 

mi s ohledem na výsledky voleb samozřejmě bylo nabídnuto. Z důvodů, které bych Vám 

chtěl vysvětlit, jsem se však rozhodl tuto nabídku nevyuţít. 

Prvním důvodem je skutečnost, ţe práce ředitele školy (školy, která z důvodu 

maximálních úspor nemá vlastní sekretářku ani vlastní účetní, která má doplňkovou 

činnost s ročním obratem téměř 2 mil. korun a která je plátcem DPH, navíc práce 

kombinovaná se správou školní počítačové sítě, školního informačního systému 

i správou a péčí o školní webové stránky a třeba i se správou plynové kotelny školy) je 

velmi náročná a protoţe se ji snaţím vykonávat zodpovědně a co nejlépe, zabírá mi 

téměř všechen čas. Náročná je ale i funkce člena Rady obce, má-li být vykonávána 

řádně, intenzívně a poctivě. Po zváţení všech okolností jsem proto dospěl k závěru, ţe 

sedět na dvou ţidlích a zodpovědně, kvalitně a s plným nasazením vykonávat obě tyto 

funkce by bylo velmi obtíţné. Mohlo by to vést k situaci, kdy bych jednu práci nebo 

druhou (a nakonec moţná i obě dvě) musel začít „šidit“. A to nechci. Rozhodl jsem se 

tedy i nadále s plným nasazením se věnovat práci ředitele školy, práci, které rozumím a 

která je mi i potěšením. 

Druhý důvod je legislativně technický. Rada obce má vůči škole i vůči jejímu 

řediteli řadu důleţitých zřizovatelských pravomocí, mimo jiné za zákonem daných 

podmínek jmenuje a odvolává ředitele školy, stanovuje mu jeho plat a rozhoduje o jeho 

mimořádných odměnách. Přestoţe to ţádný zákon nezakazuje a v řadě okolních obcí 

jsou ředitelé škol opakovaně členy Rad obcí, dovedu si jen velmi obtíţně představit 

situaci, ţe bych například spolurozhodoval o svých odměnách. Bylo by to nejen na hraně 

střetu zájmů, ale především by to bylo neetické a nesprávné, a to jak vůči zaměstnancům 

školy, tak i vůči vám - občanům. Navíc - jakékoliv rozhodnutí Rady obce týkající se 

školy nebo ředitele školy by mohlo být kýmkoliv zpochybňováno a mohl bych se tak 

kvůli souběhu obou těchto funkcí stát pro Radu obce přítěţí. Toto riziko bylo navíc 

v situaci, kdy na funkci člena Rady obce byla řada dalších kvalitních a schopných 

kandidátů, zcela zbytečné.  

Odmítnutí funkce člena Rady obce ale neznamená, ţe se práci pro naši obec a pro 

její místní části zcela vyhýbám. Stejně jako v uplynulém volebním období se budu snaţit 

co nejlépe vykonávat funkci předsedy finančního výboru a samozřejmě i zastupitele. 

A stejně jako po celé minulé volební období, i pro to následující jsem se znovu rozhodl 

veškerý příjem za práci v zastupitelstvu i ve finančním výboru darovat škole a nechat 
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posílat přímo na její účet. Současně děkuji členům zastupitelstva MUDr. M. Mejzlíkové 

a Ing. J. Sochovi, kteří se rozhodli škole pomoci stejným způsobem a zpětně 

i Ing. J. Mejzlíkovi, který tak učinil v uplynulém volebním období. 

V Krouně dne 12. 11. 2010     Mgr. Josef Kyncl 

 

Informace paní MUDr. Mileny Mejzlíkové 
 

Váţení spoluobčané,   

chtěla bych vás i prostřednictvím Krounského zpravodaje informovat o některých 

novinkách ve své ordinaci.  

Od 1. 8. 2010 máme upravené ordinační hodiny, aby byla moţnost objednání pro ty, 

kterým se nechce čekat dlouho v čekárně. Tento systém je výhodný pro klienty i pro 

mne, máme na sebe víc času a klidu. Prosím, vyuţívejte proto moţností objednávání buď 

na telefonním čísle 469 341 458 či přímo u sestry. 

Návštěvní sluţba samozřejmě funguje téţ mimo ordinační 

hodiny. 

Jak jiţ většina z vás ví, je v mé ordinaci školicí 

pracoviště pro budoucí praktické lékaře. V praxi to 

znamená, ţe se u nás můţete setkat s budoucími 

praktiky i budoucími sestřičkami. Děkuji tímto všem 

svým klientům, kteří byli tak laskaví a nechali se 

vyšetřit mladými lékaři a lékařkami při letošních 

podzimních atestacích. 

Abych mohla dobře vykonávat svoji práci v ordinaci i při výuce 

mladých lékařů, je nezbytné, abych se pravidelně účastnila vzdělávacích akcí. Semináře 

probíhají většinou odpoledne či večer, coţ chod ordinace nikterak nenaruší, avšak velké 

kongresy, které jsou největším zdrojem nových informací, trvají několik dní, a proto 

mohou zasáhnout i do pracovního týdne.  

Podrobné informace o naší ordinaci můţete nalézt i na www.mejzlikova.cz. 

Pracovní doba: 

    BEZ OBJEDNÁNÍ     S OBJEDNÁNÍM 

Pondělí 8:00 - 13:00 hod. 7:00 - 8:00 hod. 

Úterý 7:00 - 10:00 hod. 10:00 - 13:00 hod. 

Středa 7:00 - 11:00 hod. 11:00 - 13:00 hod. 

Čtvrtek 13:00 - 18:00 hod. 7:00 - 9:00 hod. 

Pátek 7:00 - 11:00 hod. 11:00 - 13:00 hod. 

 

 

Kurz snižování nadváhy společnosti STOB od 10. 1. 2011 
v Hlinsku 

 

Kurz je vhodný i pro diabetiky 2. typu.                                                      

Informace na tel. 603 313 998, e-mail J.bouckova@seznam.cz  

Další informace na www.stob.cz.             

http://www.mejzlikova.cz/
mailto:J.bouckova@seznam.cz
http://www.stob.cz/
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Doba zmaru a naděje 
 

„Kdyby se za vlast neplatilo životem... 

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

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

 

Karel Čapek: Matka 

Víte ţe: 

Nemohu jinak neţ napsat několik řádků a předestřít je krounské veřejnosti, 

i kdyţ jsou to příběhy z té doby zmaru, ale i nadějí na další literární zpracování. 

Několik řádků o obětavosti, vlastenectví a statečnosti tří krounských ţen a 

dalších občanů - rodáků i občanů Krouny. 

Při zpracovávání regionálního materiálu týkajícího se odboje za nacistické 

okupace u nás na Chrudimsku jsem narazil na jméno odbojáře pana Aloise 

Chmelíka, rodáka (dle historiků) z obce Krouna, okres Vysoké Mýto. Pan Josef 

Chmelík se v Krouně měl narodit 16. 2. 1921 rodičům otci Václavu Chmelíkovi 

a matce Marii. Po pátrání v matrikách jsem zjistil, ţe se historici v místě 

narození pana Aloise Chmelíka mýlí. Pan A. Chmelík se skutečně narodil v obci 

Radim u Luţe otci Adolfu Chmelíkovi, pekaři čp. 64, který se narodil v Krouně 

čp. 33, hejtmanství Vysoké Mýto, a byl synem Jana Chmelíka krejčího 

v Krouně. Adolf Chmelík, stejně jako jeho ţena Josefa narozená v Plzni, byli 

katolického vyznání. Po ovdovění se paní Chmelíková přestěhovala se synem 

Aloisem do Krouny a odtud pak do Plzně, Kurandova ul. čp. l7. 

Alois Chmelík se zde 9. 10. l943 oţenil s mladičkou Annou Beranovou a 

narodil se jim syn. Alois Chmelík pracoval jako kreslič v projekci plzeňské 

škodovky a spolu se svým nerozlučným přítelem Jiřím Mantlem a dalšími 

plzeňskými skauty zaloţili „údernou rotu“ Jestřáb. Oddíl Jestřáb z počátku 

tvořilo pouze asi deset mladých lidí převáţně dělníků a studentů. Později 

sdruţoval tento sabotáţní oddíl kolem sedmdesáti lidí. V rezistenci se řídili 

heslem „smrt za smrt“. V sebeobraně zastřelili na plzeňském letišti při jedné 

diverzní akci dva vojáky, příslušníky SS. Gestapo dlouho nemohlo skupině přijít 

na stopu. Při jedné přestřelce byl Chmelík postřelen a na místě přestřelky 

zanechal slaměný klobouk. Dny ubíhaly a gestapo nenalezlo pevnou stopu. 

Plzeňská sluţebna gestapa největší naděje vkládala právě v nalezený klobouk. 

Vydala výzvu všem obyvatelům Plzně a širokého okolí, aby byli všestranně 

nápomocni při pátrání po pachatelích. Na všech nároţích měst i vesnic na 

Plzeňsku se objevily vyhlášky gestapa (Geheime Staatspolizei – státní tajná 

policie) slibující odměnu 300.000 korun za jakoukoliv zprávu, která by přivedla 

gestapo na stopu. Avšak ani to nepomohlo a případ byl na delší dobu zasunut 

v archivu gestapa. Kdyţ se Alois Chmelík vyléčil, pokračovala skupina 

v činnosti. V lednu 1944 byli opět zaskočeni při jedné z četných výprav. Alois 

Chmelík byl nucen při pronásledování nechat na místě činu zimník i boty, které 
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pak byly vystaveny ve výkladní skříni bývalého oděvního obchodu Moravia na 

náměstí v Plzni. Nacisté opět vyzývali Plzeňany, aby pomohli zjistit, komu tyto 

svršky patří. I tentokrát bylo gestapo neúspěšné. V té době však jiţ byly v plném 

proudu tragické okolnosti, které měly nedozírné následky i pro úderný oddíl 

plzeňských skautů – Jestřába. Praţskému gestapu se totiţ podařilo proniknout 

přes konfidenty a další podělance do mateřské organizace – ETY. A v červnu 

l944 byli Chmelík s Mantlem dopadeni při odhalení jiné odbojové skupiny. Oba, 

i jejich rodinní příslušníci, byli strašlivě ztýráni a německým soudem 

(Sonderbehandlung) odsouzeni k trestu smrti. Alois Chmelík byl usmrcen 

v Praze na Pankráci 15. 9. 1944 v 16:21 hodin. Minutu poté byla v pankrácké 

sekyrárně sťata i jeho mladá manţelka Anna. O jejich osiřelého jednoročního 

synka se začíná starat jeho babička Marie... 

 

Dalším velmi podobným a krutým příběhem je neuvěřitelně krutý osud 

rodiny Silarovy z malé obce u Chocně - Němčí. Paní Marta Silarová - 

Nekvindová se narodila 2. 10. 1905 v Krouně čp. 124. S manţelem Bedřichem 

vyznává evangelickou víru. Pro přechovávání parašutisty ze skupiny Intransitive 

byla zatčena 4. 6. l942  v neděli v poledne, třetí den po zatčení svého manţela 

Bedřicha. Otec pana Silara, tchán paní Silarové, byl jiţ stár (75) a nemocen. Po 

zatčení obou rodičů zůstali ve starém stavení o jedné světnici čtyři děti. Nejstarší 

Miluška (11 let), Jiří (10 let), Slávek (8 let) a nejmenší Milan (4 roky). Děti z 

počátku zůstaly samy s dědou. Velmi pomáhali všichni lidé z obce, nejen 

sousedé. Je aţ neuvěřitelné jaké štěstí v té hrůze potkalo tyto děti po známých 

skutečnostech, jeţ potkaly nevinné děti z Lidic i Leţáků. Snad dle svědků té 

hrozné doby zmaru obyvatelé Němčí prostřednictvím svého starosty pana Jana 

Sloupenskéko z čp. 9, který uměl německy a byl váţeným občanem, docílili 

toho, ţe pardubické gestapo děti v obci ponechalo. V opačném případě je čekalo 

to nejhorší jako v případě dětí uváděných Leţáků a Lidic.  

Pan Bedřich Silar byl úředníkem v Brandýse nad Orlicí u firmy Hynek 

Gottwald, jeţ vyráběla mj. sedadla do letadel německé Luftwaffe. Hospodářství 

doma vedla jeho ţena Marta s tchánem Cenkem Silarem. Kdo manţele Silarovy 

udal pardubickému gestapu, dodnes není objasněno. (Předsevzal jsem si 

vzhledem k přístupnějším archivům doma i v Německu, ţe se pokusím spolu s 

dalšími přáteli zjistit, kdo udával, kdo zapříčinil smrt těchto statečných lidí.) Oba 

byli zpočátku uvězněni na gestapu v Pardubicích, kde byli krutě vyslýcháni. 

Později byli převezeni do praţské pankrácké věznice, kde týrání a výslechy 

pokračovaly. Těţko si někdo tehdy, ale i nyní dovede představit tu nesmírnou 

bolest obou rodičů. Obavy, co se stalo s dětmi? Posléze byli oba převezeni do 

Terezína a odtud do koncentračního tábora Mauthausen. Oba byli jiţ 10. ledna 

odsouzeni k trestu smrti. Do Mauthausenu byli převezeni 15. ledna 1943 a oba 

zemřeli jiţ 26. ledna. Je však pravděpodobné, ţe oba byli usmrceni ihned po 

příjezdu do tábora. Pan Silar byl zastřelen ranou do týla v tzv. odstřelovací 
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místnosti s tzv. výškoměrem v 16:27 hodin. Paní Marta pak byla spolu s dalšími 

českými ţenami zaplynována a doba úmrtí dle úmrtního listu (vedený se známou 

německou důkladností – doslovný opis německého originálu je k disposici) je 

uvedena 16:15 hodin. Také se ve Vás mísí projevy hluboké úcty a účasti s pocity 

obdivu k těmto statečným lidem?… Moc bych si přál, aby se čtenář těmi 

myšlenkami trápil dobrovolně. Dívám se na fotografie manţelů Silarových a 

náhle mě napadlo, kdo ještě nyní pochopí trápení a hrůzu matky, která najednou 

z ničeho nic je odvlečena neurvalými gestapáky od svých čtyř dětí a zřejmě jiţ v 

té době ví, ţe je jiţ nikdy neuvidí, ţe není cesta zpátky k nim, domů, do Němčí. 

Jak velká to byla muka ţeny, matky. Muka nejistoty a den ze dne ubývající 

naděje. 

O osiřelé děti se začala spolu s dědečkem starat sestra paní SILAROVÉ, 

Marie Nekvindová z Krouny v okrese Chrudim (dvojče). Ta, ač tělesně těţce 

postiţená, neměla svoji rodinu a o děti se starala aţ do jejich dospělosti. V obci 

i u sousedů se těšila velké úcty a váţnosti. Dospělí ji oslovovali "Mařenko" a pro 

děti to byla „tetička Silarová“. Zemřela v Němčí, pohřbena je v rodné Krouně na 

envagelickém hřbitově. Otřesný způsob popravy manţelů Silarových je popsán v 

novinovém článku „Narodní osvobození“ č. 22 z roku 1992. Po válce byl 

osiřelým dětem přiznán důchod ve výši 180,- Kč. Myslím, ţe není třeba 

popisovat, v jak skromných poměrech ty děti vyrůstaly. Oběma rodičům byl 

prezidentem republiky dne 25. 9. 1946 udělen Československý válečný kříţ. 

Byly to vraţdy, které v jejich podlosti a zbabělosti můţe sotva co překonat. 

Bez pekla, jímţ si rodiče i jejich děti museli projít, by jejich ţivoty pomalu 

poklidně plynuly dál a zcela určitě by nedávaly ţádný důvod, aby se o ně 

zajímali historikové a ţivotopisci. I kdyţ je nutno přiznat, ţe bylo a je na tyto 

skvělé lidi, opravdové vlastence zapomínáno. Nezapomínat na tyto lidi by mělo 

být úkolem národního svědomí. 

Podle mě je však skvělé a povzbuzující víru v budoucnost, ţe mnozí mladí 

lidé vědí ostřeji neţ kdokoliv jiný, ţe je sice důleţité nezapomenout na všechny 

dobré a nevinné lidi jako byli manţelé Silarovi, kteří se stali oběťmi šíleností 

nacismu, ţe je však stejně důleţité, moţná však ještě důleţitější, nezapomenout 

jména českých přisluhovačů nacismu a horlivých podělanců, kteří se předháněli 

v ochotě udělat za nacisty jakoukoliv špínu. Mladí lidé, ale nejen oni, se dnes 

mohou dovídat fakta, ale nesdělitelný je zcela jistě ten pocit stálého poníţení a 

nebezpečí, jímţ rodina Silarova prošla. 

Pokračování příště. 
Ing. Jan Věrtelář 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
Výročí: 

Říjen Prosinec 

70 let – Bukáček Josef 65 let – Filipiová Jaroslava 

75 let – Votroubková Bohuslava 70 let – Novotná Bohuslava 

  Bukáčková Marta   Kyncl Karel 

80 let – Brdíčková Milada 75 let – Hovorka František 

  Pytlíková Marie   Vaško Čestmír 

90 let – Nekvindová Libuše 80 let – Vobejdová Bohumila 

91 let – Kysilková Anna   Nekvindová Eva 

     Burešová Jindřiška 

Listopad     Praţan Josef 

65 let – Vít František 85 let – Brdíčko Oldřich 

80 let – Čapková Věra    

Narození: 
Září 

Ptaszek Jan 

Deillon Sébastien Fabien - Yann 

Stodola Nicolas 

Úmrtí: 
Září 

Doleţal Milan 

 

 
 

Bučina – Spálený kopec vyhlášena přírodní památkou 
 

Lesy ČR vnímají vyhlášení přírodní památky 

Bučina - Spálený kopec na území chráněné krajinné 

oblasti Ţďárské vrchy (CHKO) jako významné ocenění 

dlouhodobé a příkladné péče podniku o místní lesy. 

Zajímavé na daném území je, ţe se jedná o bývalou oboru a aktuálně i o část 

genové základny buku Čachnov. I díky existenci obory zde došlo k zachování 

starých stromů, které dnes tvoří základ přírodní památky a je na ně vázán výskyt 

řady chráněných ţivočichů. „Roky zde Lesy České republiky ví o výskytu 

například sýce rousného, holuba doupňáka a plšíka lískového,“ uvádí výrobně 

technický ředitel Lesů ČR Vladimír Krchov. 

 Zbyněk Boublík, 

 tiskový mluvčí Lesů ČR 
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Nové nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při 
provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv – vybrané části 

 
Kaţdý si musí počínat tak, aby při provozu komína a 

kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv 

nedocházelo ke vzniku poţáru. 

Kontrolu spalinové cesty provádí odborně 

způsobilá osoba, kterou je drţitel ţivnostenského 

oprávnění v oboru kominictví, posouzením bezpečného 

umístění hořlavé stavební konstrukce, posouzením komína. 

Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá 

osoba, kterou je drţitel ţivnostenského oprávnění v oboru 

kominictví; čištění spalinové cesty slouţící pro odtah spalin 

od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 

50 kW včetně je moţné provádět svépomocí. 

Revize spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je drţitel 

ţivnostenského oprávnění v oboru kominictví a která je zároveň revizním 

technikem. 

Revize spalinové cesty se provádí před uvedením do provozu, po stavební 

úpravě komína, při změně druhu paliva, před výměnou spotřebiče, po 

komínovém poţáru, při vzniku trhlin ve spalinové cestě. 

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011. 

 

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv 

výkon 

spotřebiče 
činnost 

druh paliva 

celoroční 

provoz 

sezónní 

provoz 
  

do 50 kW 

 pevné pevné kapalné plynné 

čištění 3x 2x 3x 1x 

kontrola 1x 1x 1x 1x 

výběr 

znečišťujících 

částí 

1x 1x 1x 1x 

nad 50 kW 

kontrola a 

čištění 
2x 3x 1x 

výběr 

znečišťujících 

částí 

2x 1x 1x 

čištění 

spotřebiče 
2x 

nejméně podle 

návodu výrobce 
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Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
 

Svozy se uskuteční v SOBOTU 28. května 2011 a v SOBOTU 

10. září 2011. Časový harmonogram bude následující:   
                 

07.30 hod. Rychnov  u  prodejny 10.45 hod. Krouna u hasičárny 

08.45 hod. Františky u školy 11.15 hod. Krouna u kampeličky 

09.30 hod. Čachnov u hasičárny 11.45 hod. Krouna křiţovatka 

10.15 hod. Oldřiš u prodejny  
 

Do speciálních vozidel pro ambulantní svoz lze nakládat 

nebezpečný a velkoobjemový odpad. Tento odpad kaţdý předá do 

svozových vozidel osobně. Uvedená svozová místa  n e j s o u  

určena k ukládání tohoto odpadu. 
 

Do ambulantního sběru nepatří: 

zemina, stavební suť, kompostovatelný odpad (bioodpad), popel, škvára, dřevní 

hmota. 

 
 

Nakládání s bioodpadem 
 

Bioodpad je jediným druhem odpadu, který lze 

v domácích podmínkách velmi kvalitně recyklovat na 

cenné organické hnojivo. Právě na tuto jedinečnost 

zapomínáme, kdyţ bioodpad jako součást směsného 

komunálního odpadu vyvážíme na skládky, nebo 

dokonce do spaloven. Zcela zbytečně tak utrácíme 

peníze za svoz, platíme za skládkování či spalování a 

přitom se ochuzujeme o potřebný kompost. 

 

Neţ začne obec vytvářet kapacity na zpracování bioodpadů (kompostárny, 

bioplynové stanice,…), měli bychom si být jisti, ţe jsme udělali maximum pro 

jeho zpracování svépomocí. Takovéto nakládání s bioodpady: 

 můţe aţ o 40% sníţit náklady na svoz a ukládání či spalování směsného 

komunálního odpadu 

 nezatěţuje obec / město hlukem a výfukovými plyny svozových vozidel a 

šetří se pohonné hmoty 
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 sniţuje mnoţství odpadu ukládaného na skládky, prodluţuje ţivotnost 

skládek 

 pomáhá naplnit skládkovou směrnici a odvrátit tak hrozící pokuty za její 

neplnění 

 

V současné době ve světě, ale bohuţel i v České republice, stále dochází 

k erozi půd, úbytku organické hmoty a ke ztrátě humusu, který má pro kvalitu 

půdy zásadní význam. Organická hmota má příznivý vliv na intenzivní rozvoj 

biologické činnosti v půdě, urychluje mobilitu ţivin, zejména fosforu, draslíku, 

hořčíku, zvyšuje jejich uvolňování z pevnějších vazeb, významně podporuje 

mineralizaci organických látek a tvorbu humusu. 

Organickou hmotu lze doplnit kompostem vyrobeným z bioodpadů, který je 

dnes ukládán na skládky. Bioodpad na skládkách vytváří zápach a skleníkové 

plyny, proto je jeho skládkování zakázáno a v rámci Evropské unie jsme se 

zavázali ke sniţování jeho mnoţství na skládkách. Své závazky neplníme a 

hrozí nám pokuty v řádech miliard Kč. 

Řešením je oddělený sběr bioodpadů, kompostování a vyuţití kompostů 

v zemědělství. 

Další informace se dozvíte na stránkách www.kompostuj.cz 

zdroj: kompostuj.cz 

 

 

Informace ke zrušeným ranním spojům 
 
Společnost Oredo jako organizátor regionální dopravy byla dopravcem 

ČSAD Ústí nad Orlicí poţádána o analýzu spojů s dlouhodobě nízkými trţbami. 

Výsledkem byla selekce, která s přihlédnutím k existenci variantního spojení a 

se zváţením dopadu na cestující veřejnost redukovala některé spoje, o něţ 

cestující dlouhodobě neprojevovali zájem. 

Předmětný pár spojů (1 a 10 Proseč – Krouna, Čachnov ţel. st.) pravidelně 

vykazoval nízké trţby (např. spoj 1: 1,98 Kč/km) hluboko pod hranicí 

rentability, a navíc nebyl obsaţen v ZDO. Bylo 

proto rozhodnuto o jeho neobjednání. 

Obcím Česká Rybná, Čachnov i Pustá 

Kamenice i navzdory zrušení spoje 10 ranní 

spojení s Prosečí zůstává, a to buď s vyuţitím 

jiných linek, anebo kombinované cesty s přestupem. 

Od prosince 2011 bude na celém území Pardubického kraje zaveden 

integrovaný dopravní systém. Součástí tohoto bude nový dopravní koncept a 

rovněţ i tarifní integrace, která umoţní mj. pouţívání přestupních spojení 

s jediným zakoupeným jízdním dokladem. Konkrétně pro Vaši obec je 
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naplánovaná linka spojující Poličku s Hlinskem (po silnici I/34) s moţností 

přestupu na severojiţní tangenciálu Svratka-Krouna-Skuteč. Z dalších pak např. 

spojení obce Rychnov s linkou vedenou v relaci Proseč – Čachnov nádraţí – 

Svratouch - Svratka. Cestujícím bude nově nabídnuta obsluha po celý den, a to 

včetně víkendů. Konkrétní časy přestupních uzlů jsou pro tuto chvíli ještě 

předmětem jednání. 

Ing. Kamil Nenutil, 

technolog veřejné dopravy 

 
Finanční odškodnění pozůstalým a zdravotně poškozeným 

osobám při dopravních nehodách 
 

EVROPSKÉ CENTRUM ODŠKODNÉHO získává 

adekvátní odškodné za újmu na zdraví pro účastníky dopravních 

nehod a pro pozůstalé po zemřelých. Viníka nehody se naše 

činnost nedotkne. Neplatíte ţádné vstupní poplatky ani případné 

soudní výlohy. EVROPSKÉ CENTRUM 

ODŠKODNÉHO získává v průměru až 13x vyšší 

odškodné než jednotlivci sami.  
Většina poškozených má nárok na adekvátní odškodnění zdravotní újmy, 

finanční újmy a nákladů s tím spojených. Jde o bolestné, újmu na zdraví, 

(i psychickou újmu v důsledku nehody), ztíţení společenského uplatnění (trvalé 

následky), ušlý zisk, náklady na léčení, cestovné, poplatky za léky, lázně, smrt 

blízké osoby, náklady spojené s pohřbem a dále rentu pro děti, náhradu za 

poškozené osobní věci apod.  

Odškodnění je ještě moţné, pokud neuplynuly od data dopravní nehody více 

jak 4 roky.   

Dle statistik pojišťoven v ČR je průměr odškodného 11 900 Kč z pojistné 

události na zdraví vymáhaného vlastními silami poškozených. EVROPSKÉ 

CENTRUM ODŠKODNÉHO má za svou aktivní působnost v ČR průměrné 

odškodnění na jednoho poškozeného 154 000 Kč.  

Zájmy poškozených klientů se nám daří tak úspěšně hájit, protoţe 

spolupracujeme se špičkovými specialisty – advokátními kancelářemi a 

posudkovými lékaři.   

Odškodnění lze také řešit: 

- nemá-li dopravní prostředek povinné ručení, odškodnění se řeší přes ČKP 

- byla-li viníkem zvěř (zajíc, divočák, srna) 

- je-li viník dopravní nehody neznámý, ujel od nehody apod. 

- stala-li se Vám dopravní nehoda v cizině nebo byl-li viníkem cizinec   

Kontakt na zástupce EVROPSKÉHO CENTRA ODŠKODNÉHO:  

telefon: 776 159 811, email: nehody.odskodne@email.cz 

mailto:nehody.odskodne@email.cz
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Varování 
Váţení spoluobčané, 

buďte opatrní a nedůvěřiví. V předvánočním čase shánění dárků a peněz na dárky 

se v našich obcích opět potulují  osoby tmavší pleti. Vstupují bezdůvodně do domů a 

drze je prolézají  bez dovolení majitele, někdy i s pouţitím mírné síly; vše s nedobrým 

úmyslem. Na místě v obci se zdrţí jen krátkou chvíli a  rychle mizí jinam. Vţdy tak, aby 

unikli policii. 

Informujte o této skutečnosti také své sousedy a především starší osamocené 

spoluobčany. Ti se stávají cílem těchto zlodějů nejčastěji. 

Prosím buďte opatrní. 

Mgr. Pavel Ondra, starosta obce 

 

 
Vánoční výstava v muzeu ve Svratce 

Svratka - Městské muzeum a galerie ve Svratce si Vás dovoluje pozvat na 

tradiční vánoční výstavu s názvem Vánoce v běhu minulého století aneb ukázky 

vánočních stromků, výzdoby a dárků z let 1900-1980. 
 

Zahájení výstavy je v neděli 26. prosince ve 14.00 hodin. 
 

Výstava potrvá do 30. 12. 2010. Otevřeno bude denně od 10 do 12 a od 13 do 16 

hodin. 

 

 

6. ročník šachového turnaje Memoriál Jirky Pavliše 
 

Šachový oddíl TJ Sokol Krouna Vás zve na 6. ročník šachového turnaje 

MEMORIÁL JIRKY PAVLIŠE. 

 

 Turnaj se uskuteční ve čtvrtek 30. prosince 2010 

od 8.00 hodin. 

 Bude se hrát na 9 kol švýcarským systémem. 

 Občerstvení zajištěno přímo v hrací místnosti. 

 Přihlášky písemně, telefonicky nebo e-mailem 

do 27. 12. 2010 na adresu: 

 Vladimír Jirmásek, Oldřiš 26,  

539 01 Hlinsko 

 mobil 731 522 184 

 e-mail: rdkrounapv@seznam.cz. 
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Příjemné prožití vánočních svátků, hodně 

štěstí, zdraví a lásky v novém roce 2011 Vám 
přejí zastupitelé obce a redakční rada 

Krounského zpravodaje. 

 
 
 

Anketa: Využíváte služeb LSPP? 
 

Pro akutní lékařské ošetření v současné době v Hlinsku fungují dvě instituce: 

1. LSPP = lékařská sluţba první pomoci, tel.  469 311 444 

Lékař a sestra jsou na poliklinice v Hlinsku - všední dny  18 – 22 hod.,  so, ne 

10 – 19 hod. 

Lékař přijede i na návštěvu k neurgentním případům  s kufříkem bílou 

sanitou. 

2. RLP =  rychlá lékařská pomoc,  tel. 155 

Funguje nepřetrţitě 24  hod. denně, je určena pro akutní ţivot ohroţující 

stavy.  Na zavolání přijede posádka ve sloţení lékař, sestra, řidič 

s kompletním  vybavením ve velké ţluté sanitě. 

MUDr. Milena Mejzlíková 

 zde odstřihněte -------------------------------------------------------------------------- 

Využíváte služeb LSPP? (Zakroužkujte jednu z možností. Pokud zvolíte 

možnost ano, napište přibližně kolikrát ročně.) 

 

a) ANO b) NE KOLIKRÁT ZA ROK: 

   

Vyplněné anketní lístky vhoďte prosím do schránky Obecního úřadu v Krouně 

nebo odevzdejte přímo v kanceláři. 

Mgr. Petr Schmied 
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