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Obecní ú řad informuje 
 
* Vážení spoluobčané, opakovaně připomínám nutnost být 
velmi opatrný a nedůvěřivý k cizím lidem. 17. ledna opět 
„navštívili“ naši obec pochybní podomní prodejci, kteří se od té 
doby objevují téměř každý týden. Výsledkem nebyla služba 
lidem, ale krádež peněz v hotovosti.  

Všem připomínám, aby přítomnost jakýchkoliv cizích 
pochybných občanů v obcích hlásili Policii ČR na tel. 
469 311 333 a pomohli tím ochránit bezpečnost svoji i sousedů. 
Zapište SPZ auta a popište osoby. Buďte prosím nedůvěřiví. 

 
* Jménem našich občanů děkuji panu Josefu Pražanovi za úsilí a práci, kterou 
vynaložil při přípravě výstavy fotografií v lednu 2007. Výstava byla příjemným 
zážitkem pro každého návštěvníka. 
 
* Blíží se jaro a s ním přichází čas úklidů kolem našich stavení a veřejných 
prostranství. Jménem členů zastupitelstva obce vás žádám o laskavou pomoc, 
jejímž výsledkem by byla naše obec uklizenější a hezčí. Vás, kteří používáte 
veřejná prostranství pro odkládání různých osobních materiálů před domy i „za 
humny“, žádám o vyklizení těchto ploch. 
 
* V sobotu 16. června 2007 u příležitosti oslavy 110ti let trati Žďárec u Skutče – 
Polička pojede přes Krounu historický vlak. Podrobnosti celé akce budou včas 
prezentovány. 

Mgr. Pavel Ondra, starosta obce 
 
 
 

Přehled hlavních úkol ů na nadcházející volební období 
 

Jak jsme slíbili v minulém čísle, předkládáme nyní podrobně zpracovaný 
seznam úkolů, problémů, návrhů či podnětů tak, jak je vidí členové 
zastupitelstva obce. Tento seznam je vypracovaný podle pořadí naléhavosti. 
Není uzavřený a ZO uvítá každou dobrou a konstruktivní iniciativu od občanů, 
která doplní potřeby a zájmy našich obcí. Realizace záměrů je samozřejmě 
závislá na finančních možnostech obce. Přes všechno úsilí shánět finanční 
prostředky z dotací či grantů je téměř vždy nutné být projektově připraven a mít 
vlastní finanční krytí na dofinancování akcí. 
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Pořadí - 1  
- Vykoupit pozemky pro stavební parcely. 
- Zamezit výstavbě větrných elektráren v katastrech našich obcí a v sousedních 

katastrech. 
- Vybudovat bezbariérové chodníky. 
- Zamezit pálení dřevotřísek. 
- Vybudovat kanalizaci a ČOV. 
- Ukládat odpady do kontejnerů řízeně. 
- Vybudovat dětské hřiště a síť cyklostezek a lyžařských tratí. 
- Pomoci rekonstruovat „SOKOLOVNU“. 
- Lépe řešit umístění kontejnerů. 
- Narovnat financování provozu MŠ a ZŠ tak, aby škola nebyla při zajišťování 

základního chodu  odkázána na vlastní výdělečnou činnost. 
- Dokončit již rozpracovaný projekt „Osvětlení“. 
- Obnovit privatizaci čp. 314. 
- Po vybudování kanalizace odprodat „Stojkovo“ s věcným břemenem.  

Pořadí - 2 
- Vybudovat inženýrské  sítě v prostoru výstavby. 
- Dokončit záměr výstavby kanalizace od hřiště do středu obce. 
- Vyhledávat možné stavební parcely v intravilánu obcí.  
- Pokračovat v odstraňování míst v obci, které nejsou zásobeny vodou. 
- Dobudovat síť rozhlasu. 
- Upravit důstojně střed obce. 
- Vybudovat bezbariérové chodníky  - dolní Krouna. 
- Obnovit kulturní tradice – Masopust a jiné (i sportovní). 
- Podpořit ekologickou výchovu – „čištění Krounky“. 
- Vybudovat bytový dům nebo řadové domky z podpory MMR. 
- Pravidelně navyšovat rozpočet ZŠ dle inflace + investovat do modernizace ZŠ. 
- Zaslepit náhon na „Šmokův“ mlýn + vykácet stromy okolo náhonu. 
- Pomoci rekonstruovat „sokolovnu“. 
- Získat volné stavební parcely pro individuální výstavbu. 
- Zakoupit auto CAS pro JSDH. 

Pořadí – 3 
- Řešit  kanalizaci od hřiště TJ do středu obce. 
- Vybudovat 2 byty v domě „Stojkovo“. 
- Dokončit cesty „za školou“, „před školou“. 
- Instalovat fotobuňku v rozvaděči veřejného osvětlení pro horní Krounu. 
- Upravit prostor středu obce. 
- Řešit kanalizaci a ČOV. 
- Zakázat průjezd aut po chodníku u ZŠ.  
- Kabelizovat rozvody v obci. 
- Vybudovat tělocvičnu a víceúčelové hřiště. 
- Vybudovat osvětlení poblíž ČD – nádraží. 
- Udržet režim zásobování obcí Františky a Oldřiš. 
- Opravit podlahu v tělocvičně ZŠ. 
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Pořadí  - 4 
- Přidělit škole zasloužené dotace od státu v celé výši. 
- Provést rekonstrukce střechy objektu čp. 68 – bývalé zdravotní středisko (pokusit se 

kontaktovat Židovskou obec o dotaci). 
- Vybudovat kanalizaci v úseku  od  hřiště –  do středu obce  +  prodat „Stojkovo“.  
- Opravit parkán u římskokatolického hřbitova. 
- Vybudovat chodníky z obce ke hřišti + směrem ze sídliště.  
- Vybudovat dětské hřiště a odpočinkové zóny – u Jednoty, v Rychnově. 
- Zahájit budování kanalizace a později i stavbu čističky odpadních vod.  
- Vybudovat bezbariérové vstupy na chodníky. 
- Provést rekonstrukci podlahy v sále přístavby.  
- Vybudovat hřiště u školy. 

Pořadí - 5 
- Po vyřešení kanalizace na křižovatce ihned prodat dům „Stojkovo“. 
- Vykoupit pozemky  (u školy) se záměrem vybudovat parcely pro nové rod. domy. 
- Opravit mostek v Rychnově. 
- Provést výsadbu zeleně mezi novou zástavbou a římskokatolickým hřbitovem. 
- Řešit osvětlení  - lepší rozmístění světel s případným využitím úspornějších těles. 
- Dokončit silnici v Oldřiši.  
- Opravit (postupně ) místní komunikace. 
- Rozšířit vodovod do míst, kde není. 
- Po etapách rekonstruovat veřejné osvětlení v obci i v místních částech. 

Pořadí  - 6 
- Oprava příkopů na Františkách. 
- Vybudovat rozhlednu na Františkách.  
- Opravit místní komunikace v obcích. 
- Opravit - rekonstruovat čekárnu pod křižovatkou, aby mohla plnit svůj účel. 
- Vybudovat lepší sportoviště u školy a počítat i s využitím mladými hasiči.  
- Vybudovat turistické a lyžařské trasy. 
- Investovat do informovanosti občanů prostřednictvím webových stránek, 

zpravodaje. 
- Převádět  kroniku do internetové podoby.  
- Privatizovat  bytovku čp. 314 . 
- Zajistit zimní údržbu a postupné opravy místních komunikací. 

Pořadí - 7  
- Jednat s RD Krouna o odstranění kampeličky.  
- Pomoci s realizací osvětlení katolického kostela. 
- Realizovat obecní prapor + znak do praxe. 
- Vybudovat kanalizaci ve středu obce. 
- Vytipovat prostor pro ukládání železného (případně jiného) odpadu – odlehčení 

kontejnerům (spíše jen pro prodejné odpady). 
- Modernizovat postupně veřejné osvětlení. 
- Zajistit bezbariérové přístupy na chodníky. 
- Dobudovat chodníky na horní Krouně.  
- Postupně dobudovávat vodovod v obci.  
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Pořadí – 8 
- Upravit všechny obecně závazné vyhlášky obce . 
- Dovést vodovod do míst, kde v obci Krouna dosud není. 
- Skládka biologického odpadu – prostor pro ukládání větví, trávy.... 
- Připravit nové obecně závazné vyhlášky (např. o psech, spalování nebezpečných 

odpadů, udržování veřejného pořádku v okolí nemovitostí ...) 
- Odstranit panely na dolní Krouně.  
- Pověřit jednoho ze zaměstnanců OÚ  neustálým sledováním dotačních titulů.  

Pořadí - 9 
- Přehodnotit přivýdělečnou činnost obce.  
- Vyměnit okna v budovách obce. 
- Bytový fond uspořádat tak, aby nebyl pro obec prodělečný.  
- Snažit se o vytvoření průmyslové zóny a získávání investorů; podpora malého 

a středního podnikání. 
- Jednat s Rolnickým družstvem Krouna o zlepšení prostředí na horní Krouně v jejich 

středisku (za Bukáčkovými). 
- Rozhýbat doplňkovou činnost obce, aby byla výrazně zisková. 

Pořadí - 10 
- Zvolit organizační výbor přípravy svěcení praporu a znaku obce. 
- Dokončit opravu místní komunikace v Oldřiši. 
- Jednat s majiteli  o zlepšení stavu „sokolovny“. 
- Prozkoumat výhodnost nájemních smluv (obecní budovy) a upravit je dle tržních 

požadavků.  
- Vyzvat majitele psů k udržování pořádku. 

Pořadí – 11 
- Vybudovat bezbariérové vstupy na chodník v Krouně. 
- Vybudovat v obci parket.  
- Organizovat zájezdy za kulturou (divadlo, koncert). 

Pořadí - 12 
- Dokončit projektovou dokumentaci ke kanalizaci v Krouně. 
- Umístit uvítací tabule při vjezdu do obce.  
- Na hřbitovy  umístit desky se jmény významných občanů zde pohřbených. 

Pořadí – 13  
- Snažit se zlepšit okolí významných památek obce.  
- Na některé mosty přes Krounku dát cedule s jejím názvem.   

Čachnov 
- Vybudovat místa pro parkování aut běžkařů. 
- Zajistit kontejner pro dolní část obce. 
- Doplnit lavičky pro turisty. 
- Opravit značení cyklostezky. 
- Vyřešit využití prostorů v hasičárně. 
- Koupit stoly na tenis. 
- Opravit silnice a mostky. 
- Opravit budovu ZŠ – okna, střecha + řešit lepší využití. 
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Rychnov  
- Uklidit prostor „Hápova skála“. 
- Řešit budovu SDH. 
- Opravovat komunikace. 
- Řešit osvětlení. 
- Dokončit úpravu horní části potoka. 

Oldřiš 
- Dokončit komunikaci v obci. 
- Udržet prodejnu v obci. 
- Řešit stav požární nádrže. 

Františky  
- Řešit využití budovy ZŠ. 
- Opravit budovu ZŠ. 
- Osázet prostor pro kontejnery (zelená stěna). 
- Opravit komunikace. 
- Připravovat záměr  "Rozhledna". 
- Zvětšit mostek v prostoru "Pytlíkův kopeček". 

 
Mgr. Pavel Ondra, starosta obce 

 
Spalování deskovin v obci 

 
Osobní návštěvou a písemnou žádostí byly osloveny obě firmy v obci 

Krouna, které zpracovávají deskoviny. Cílem bylo upozornit je, aby 
neumožňovaly občanům spalovat zbytky deskovin v kotlích ústředního topení 
svých domků. 
Text dopisu č. 1: 
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Druhým dopisem, který rovněž předkládám, byly osloveny konkrétní rodiny, 
v jejichž domech pravděpodobně dochází ke spalování deskovin. 
 
Text dopisu č. 2:  

 
Přes všechnu snahu a vynaložené úsilí však někteří naši občané i nadále 

deskoviny bezohledně spalují a tím zamořují naše ovzduší. 
Žádám proto podobně Vás, kteří nereagujete na oprávněné požadavky 

spoluobčanů, abyste přehodnotili svůj přístup k čistotě ovzduší v okolí svých 
domů i domů Vašich sousedů. 

Mgr. Pavel Ondra, starosta obce 
 

 
Někteří naši spoluobčané si občas vysvětlují po svém, jak mají nakládat 

s různými typy odpadů. Proto se nedávno stalo, že byl kontejner u obecního 
úřadu naplněn stavebním odpadem do té míry, že automobil technických 
služeb tento kontejner nedokázal vyzvednout a odvézt. Pracovní skupina 
zaměstnaná u obecního úřadu pak musela tento odpad vlastními silami 
z kontejneru vybrat a zajistit jeho odvoz. Z tohoto důvodu otiskujeme 
následující text: 
 

Výňatek z obecn ě závazné vyhlášky obce Krouna č. 15 
 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím 
katastrálním území, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. 
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Čl. 4 
Nakládání se stavebním odpadem 

 
Stavební a demoliční odpad bude roztříděn na využitelný (recyklovatelný) 

podíl, který bude přímo využit nebo nabídnut k využití jiným subjektům, 
(případné přebytky budou uloženy na řízenou skládku, např. v Srní), a na 
nebezpečný podíl (např. odpad s obsahem asfaltu, obaly od nátěrových a 
stavebních hmot a přípravků apod.), který může být předán k odstranění pouze 
oprávněné osobě, provádějící sběr a svoz, příp. odstraňování nebezpečných 
odpadů (např. spalovna). 

Stavebník si může u oprávněné osoby (např. technických služeb) objednat 
na vlastní náklady kontejner a odvoz nebo si odvoz tohoto odpadu na řízenou 
skládku zajistí vlastními prostředky. 

 
 

Oznámení o zpracování projektu LUCAS 2007 
 

V první polovině roku 2007 bude probíhat na celém území České republiky 
zpracování projektu LUCAS 2007. Jedná se o terénní průzkum statisticky 
rozmístěných bodů a následné zjištění způsobu využívání půdy spolu 
s druhem krajinného krytu.  

Projekt je vyhlášen  Evropskou komisí EUROSTAT a probíhá ve většině 
zemí Evropské unie. V České republice bude terénní šetření provádět firma 
GEODIS BRNO, spol. s r.o.  

Cílem této zprávy je informovat veřejnost o tomto projektu a usnadnit tak 
práci terénním pracovníkům, kteří budou vykonávat průzkum 
v časovém rozmezí květen až červen roku 2007 po celé ČR, eventuelně se 
vyvarovat případných konfliktů s vlastníky půdy při hledání jednotlivých bodů 
v terénu (vstup na pozemek, zjištění plodiny). Zeměměřiči se budou pohybovat 
v terénu s příslušnou akreditací a do získaných dat nebudou zahrnuty žádné 
informace o vlastnících. Jde pouze o získání údajů o způsobu využívání půdy 
a jejího krajinného krytu. 

 
V Brně 20. 3. 2007     Ing. Miloš Sedláček, 
       project manager 
GEODIS BRNO, spol. s r.o. 
Lazaretní 11a 
615 00 Brno 
Czech Republic 

Tel.:  +420 538 702 038 
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Tísňová volání 
 
Volání bez předvoleb z pevných i mobilních linek bez finanční 

úhrady: 

112 – telefonní centrum tísňového volání pro všechny složky 

integrovaného záchranného systému 

150 –  hasičský záchranný sbor 

155 –  zdravotnická záchranná služba 

156 –  městská (obecní) policie 

158 –  policie 

 

Jak by mělo vypadat ohlášení mimořádné události: 

• co se stalo (popis události, její charakter, počet postižených osob), 

• kde se událost stala (přesná identifikace místa při volání), 

• kdy se událost stala (jste-li bezprostředním účastníkem, není 

nutné), 

• kdo podává zprávu a telefonní číslo, ze kterého voláte. 

Nikdy nezavěšujte jako první, počkejte na případné upřesňující dotazy 

operátora tísňové linky a vždy vyčkejte na zpětné ověření, že se nejedná 

o „planý poplach“. 

 
 

Poslání pe čovatelské služby 
 

Podle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách je poslání 
pečovatelské služby takovéto: 

(1) Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná 
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase 
v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. 

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 
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Linka d ůvěry Ústí nad Orlicí vyhrála výb ěrové řízení KÚ 
Pardubice na poskytování telefonické krizové pomoci  

 
Linky důvěry (LD) poskytují širokou psychosociální pomoc. Největší část 

klientely tvoří lidé v krizových stavech.  
Cílovou skupinou v době vzniku naší LD byly děti, 

mládež a rodiny, s postupem času se naší klientelou stále 
více stávali a stávají dospělí. Jako krajská linka očekáváme 
opět zájem školní a dospívající mládeže. Za tím účelem se v 
roce 2007, po proškolení, zaměříme na internetové 
poradenství. www.linkaduveryuo.wz.cz, tel. 465 52 42 52  

Poskytujeme anonymní a okamžitou psychologickou, poradenskou 
a informační službu lidem v krizové situaci. Otázky se týkají vztahové 
problematiky, seniorské kategorie občanů, domácího násilí, drog, šikany, 
antikoncepce… 

Od roku 1996 pracuje LD NONSTOP a je jediná s tímto rozsahem služeb 
v Pardubickém kraji. 
 
Těšíme se na spolupráci se všemi zainteresovanými. 
 
                                                                           Ladislava Langerová, vedoucí LD 

lduo@seznam.cz 
 

Tříkrálová sbírka 
 

Jménem Farní charity Hlinsko děkujeme všem, kteří 
přispěli na Tříkrálovou sbírku. S jejich pomocí se podařilo 
v Krouně a přilehlých obcích vybrat na pomoc potřebným 
úctyhodných 18 431 Kč. 

 
 

Staré a krajové odr ůdy ovocných d řevin a ohrožené druhy 
dřevin v CHKO Ž ďárské vrchy 

 
Již v roce 1999 zahájila Správa CHKO Žďárské vrchy projekt, jehož cílem 

je vyhledávat ovocné stromy původních odrůd, pokusit se zastavit jejich úbytek 
a podporovat postupné navracení těchto odrůd do krajiny, neboť vinou záměrné 
likvidace nebo přirozeného odumírání se dnes v krajině Žďárských vrchů 
nacházejí pouhé zbytky z původního množství. 

V současné době je projekt ve fázi, kdy máme založený sad ovocných dřevin 
(Sdružení Krajina - Počítky), kde jsou staré odrůdy naroubovány. Do budoucna 
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je dojednáno s některými obcemi, že budou provádět výsadby těchto sazenic 
podél cest a na veřejných prostranstvích. 

Ovšem lokalit je stále málo, proto znovu vyzýváme veřejnost, která chce 
přispět k projektu, aby nám podala nové informace o starých a krajových 
odrůdách ovocných dřevin. 

Správa CHKO ještě zahajuje nový projekt, jehož cílem je zmapování 
současného stavu ohrožených druhů dřevin v CHKO. Protože jsou dřeviny 
vzácné, mají menší šanci se dál rozmnožovat a dál tedy mizí z krajiny. 

Vyzýváme proto veřejnost, která chce přispět k tomuto projektu, aby nám 
podala informace o ohrožených druzích dřevin v CHKO Žďárské vrchy. 

Na webových stránkách www.zdarskevrchy.ochranaprirody.cz jsou 
umístěny dotazníky, které si zájemci mohou stáhnout a poslat je buď 
elektronicky na adresu bystricky@nature.cz či písemně poštou na adresu: Správa 
CHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou. Informace 
můžete též podávat telefonicky na číslo: 566 653 125 (kontaktní osoba: Ing. 
Ondřej Bystřický). 

 
 

Upozorn ění pro vlastníky les ů 
 

Městský úřad Hlinsko, odbor životního prostředí, jako orgán správy lesů 
upozorňuje vlastníky lesů na povinnost provést opatření k ochraně lesa z důvodu 
zvýšeného množství polomů a vývratů, nacházejících se v lesích po uplynulé 
zimě. 

Zejména je třeba veškeré polomy, vývraty a dříví atraktivní pro rozvoj 
hmyzích škůdců vzniklé do 31. března zpracovat nebo asanovat nejpozději 
do 31. května, v lesních porostech zasahujících alespoň částečně do polohy 
nad 600 m nad mořem pak do 30. června tohoto roku. 

Pokud vlastník lesa nebude plnit své povinnosti v ochraně lesa stanovené 
lesním zákonem a jeho prováděcími předpisy, bude s ním zahájeno správní 
řízení o uložení opatření a po jeho nesplnění mu bude uložena pokuta až do výše 
100 000 Kč. 
 

RNDr. Jaroslava Šulcová, 
vedoucí odboru životního prostředí  
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Regionální poslanecká kancelá ř 
 
2. října 2006 byla otevřena regionální poslanecká kancelář v Chrudimi. Tato 

kancelář je k dispozici všem občanům našeho regionu a bude otevřena dvakrát 
týdně, a to v pondělí od 10:00 hod. do 17:00 hod. a ve středu od 12:00 hod. do 
17:00 hod. V kanceláři budu v těchto dnech přítomen osobně, nebo v zastoupení 
mými poslaneckými asistenty. 

Jelikož si uvědomuji, že poslanecká kancelář není pro všechny občany úplně 
snadno dostupná, budu pořádat výjezdní dny po regionu. Podle potřeby 
a problematiky se tak budu vyskytovat i na jiných místech našeho kraje. Setkání 
se mnou či s mými asistenty je možné domluvit telefonicky či písemně. 
 
S úctou 

Ing. Ladislav Libý, 
poslanec za Pardubický kraj 

 
Kancelář poslance Ladislava Libého 
Resselovo náměstí 76 
537 01 Chrudim 
tel.  469 315 029 
 257 172 010 (Poslanecká sněmovna PČR) 
e-mail: libyl@psp.cz 
www: www.liby.cz 
 
asistenti:  Mgr. Luděk Pinta (Chrudim) – mob.: 737 223 970 
 Ing. Ivan Pištora (Chrudim) – mob.: 602 181 308 
 Mgr. Michal Marčík (Praha) – mob.: 732 827 248 

 
 

Několik slov  
 
1) Stav krounské vlakové zastávky 

Letos v červnu bude výročí zřízení dráhy Polička – Žďárec u Skutče. Pojede 
opět historický vlak. Zamysleme se, jak vypadá naše hlavní zastávka díky 
několika jedincům z řad mládeže. Ani jedna tabulka oken není ušetřena jejich 
vandalství, což teprve zdemolovaná buňka pro traťové dělníky, včetně zničeného 
zařízení. 

A co noční jízdy „co to dá“ mladých motorkářů bez světel, přestože je na 
místní cestě třicítka a výmoly jako po náletu? Vědí rodiče, jak „zabíjejí“ svůj čas 
jejich ratolesti? 
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A co dospělí, kteří odkládají koťata na zastávce nebo je strkají za plot 
druhým či je nosí živořit do kravína? Jsou ještě tací, kterým neokoralo srdce a ze 
skromných prostředků kočkám přilepší. Nejhorší na tom je, že jsou „pro smích“! 
 
2) Výstava fotografií a videoprojekce  

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří přišli na výstavu fotografií 
a videoprojekce, za pěkná a upřímná slova povzbuzení, ať to byli zdejší 
(většinou ti samí), já jim říkám „lidé nosící světlo“, nebo ti z Miřetína, Skutče, 
Hlinska, Předhradí, Svratouchu, Borové a Boskovic a také místní školy. 
Starostovi (též obci) děkuji nejen za podporu, ale i za obětavou nápravu toho, co 
druzí pokazili. A nakonec patří zvláštní poděkování manželům Halamkovým 
(„pod Rovi“), kteří umožnili svým vozidlem návštěvu paní Hubené. 

Děkuji všem a přeji krásné jaro. Na shledanou na příští výstavě. 
Josef Pražan 

 
 

„Obhajuji čest svého otce“ 
 

Občan Krouny pan Jaroslav Kusý st. poskytl redakci Krounského 
zpravodaje historické materiály z doby nacistické okupace (1939 – 1945), za 
pomoci kterých obhajuje čest svého zesnulého otce, jenž byl nespravedlivě 
nařčen ze spolupráce s Němci. Dopis pana Kusého otiskujeme bez 
redakčních úprav. Historické dokumenty, které blíže informují o celé 
kauze, jsou k dispozici k nahlédnutí na OÚ v Krouně. 

 
Dva svědci žalovaných věrolomně a zcela bezbožně při druhém stání soudu 

lhali! Asi nebo snad proto, že v Desateru Božích přikázání není stať nezalžeš. 
První svědkyně obzvlášť usilovně. Ve svých šesti letech totiž „silák“ nosila 

do „Míšků“ v ruksaku 10 kg mouky od mého pana otce… Druhý svědek byl 
totálně nasazen v Říši. Tak alespoň zalhal, že můj otec byl tak nenáviděn občany 
Krouny, že se obává, aby mu nebyl zničen hřbitovní pomník. Proto o kšeftování 
s moukou a s Němci shovívavě pomlčel. Ovšem křivě vypovídal stejně. Že to zná 
z doslechu a že tomu tak doopravdy bylo. 

„Nezávislý“ soud svědky žaloby uvedené v zápisu z prvního stání vůbec 
nepřizval. Oproti tomu při druhém stání napochodovali za žalovanou stranu oba 
dva! Redakci Krounského zpravodaje mohu posloužit ověřenými zápisy 
z jednání. 

Splnil jsem „své životní penzum“, jak říkával za života můj vzdělaný švagr. 
Obhájil jsem čest zesnulého otce, potomka českých bratří a od roku 1945 
komunisty… 

Oddaný syn Jaroslav Kusý st. 
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Rozpis pohotovostních služeb stomatolog ů na II. čtvrtletí 2007 
(Pohotovostní služby jsou od 9.00 do 13.00 hodin.) 

 
Datum  Jméno  Místo pohotovostní služby  Pozn.  

1.4. MUDr. Eva Krejčí Krouna 350  

7.4. MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401  

8.4. MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401  

9.4. MUDr. Jan Konývka Hlinsko Poličská 444 * 

14.4. MUDr. Zdena Janovská Trh. Kam. Hlinecká 64  

15.4. MUDr. Zdena Janovská Trh. Kam. Hlinecká 64  

21.4. MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386  

22.4. MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386  

28.4. MUDr. Helena Seyčková Hlinsko Nádražní 548 # 

29.4. MUDr. Helena Seyčková Hlinsko Nádražní 548 # 

1.5. MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64  

5.5. MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 $ 

6.5. MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 $ 

8.5. MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova 842  

12.5. MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 # 

13.5. MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 # 

19.5. MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64  

20.5. MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64  

26.5. MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 315  

27.5. MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 315  

2.6. MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590  

3.6. MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590  

9.6. MUDr. Eva Krejčí Krouna 350  

10.6. MUDr. Eva Krejčí Krouna 350  

16.6. MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401  

17.6. MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401  

23.6. MUDr. Jan Konývka Hlinsko Poličská 444 * 
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Datum  Jméno  Místo pohotovostní služby  Pozn.  

24.6. MUDr. Jan Konývka Hlinsko Poličská 444 * 

30.6. MUDr. Zdena Janovská Trh. Kam. Hlinecká 64  

 
Vysvětlivky: ETA - * 

Poliklinika Hlinsko - # 
Zdravotní středisko - $ 

 
 

VVVVelikonoceelikonoceelikonoceelikonoce    
Josef PražanJosef PražanJosef PražanJosef Pražan 

 
Ještě nestál sníh 

a ve vrbách už se červená, 
je tam jara jiskra, 

děvčatům napučel už na rtech 
také smích. 

Nebyl čas od bílých svátků 
vzpomenout si na milé, 
napsat alespoň pár řádků 
 skromných, ale perem 

namočeným přímo od srdce. 
 

Zas kupujeme pohlednice 
jako odpustky, 

hrajeme se svým svědomím 
hry šálivé a přece 

překračujeme v sobě práh dobra. 
Naše konání je motýlí. 

Co dřív? 
Někde na dvorku nebo v kůlně 
leží pohozený symbol Vánoc 

zralý na podpal. 
Můj vnuk, když skončí Velikonoce, 
zasadí pomlázku někde u strouhy. 

Stane se zázrak! 
Ona roste, vzhůru, do nebe! 

 
 

 
 

 
 

Příjemné prožití velikonočních svátků 
a radost z každého prožitého dne 

přeje 
Obecní ú řad v Kroun ě 
a redakční rada 
Krounského zpravodaje  
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reklama: 

Geodetická kancelá ř HM Skute č 
Nabízí komplexní geodetické služby: 

- geometrické plány (rozdělení pozemků, věcná břemena), 
- vytyčování hranic pozemků, vytyčování staveb, 
- zaměřování rozestavěných staveb a staveb ke kolaudaci, 
- mapové podklady pro projektování staveb, 
- zaměřování inženýrských sítí, 
- smlouvy v oblasti nemovitostí a poradenství, 
- zajišťování znaleckých posudků a další služby. 

 
Centrála Skuteč: 
Jaroslav Hetfleiš 
Palackého náměstí 369, Skuteč 
tel.: 469 813 415 
mob. : 777 215 591 
e-mail: hetfleis@geodethm.cz 

Pobočka Svratouch: 
Ing. Dita Myšková 
539 42, Svratouch 337 
tel.: 564 034 191 
mob.: 777 083 488 
e-mail: myskova@geodethm.cz 

web: www.geodethm.cz 
 
 

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, 

� domácích potřeb (nádobí bílé i černé, skleničky - vše jen funkční), 
� peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek. 

 
Sbírka se uskuteční 12. května 2007 od 13.00 hod. do 15.00 hod. na Obecním 

úřadě v Krouně (rohová místnost – přízemí). 
Věci prosíme zabalte do igelitových pytlů či krabic,  

aby se nepoškodily transportem. 
Děkujeme za Vaši pomoc. 
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