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 Obecní ú řad informuje 
 

* Vážení spoluobčané, dodržujte prosím režim a zásady 
svozu odpadů z obce. Do šedých kontejnerů ukládají někteří 
naši občané i nadále hlínu, stavební suť, střešní krytinu a jiný 
těžký materiál, který potom svozová technika nedokáže pro 
nadměrnou hmotnost zvednout a vysypat do nákladního 
prostoru. Zaměstnanci obce musí potom kontejner ručně vybrat 
(odlehčit), aby bylo vůbec možné takový „obsah“ odvézt. 
V kontejnerech bývají často také mrtvá, hnijící zvířata, živočišné 
zbytky a jiný odpad, který tam rozhodně nepatří. Zvýšené 

náklady potom musíme za neukázněné a nezodpovědné občany zaplatit 
všichni! 
* Přes všechno administrativní úsilí vybrat od občanů poplatek za odvoz odpadu 
nezaplatilo k 17. 9. 2007 tento poplatek celkem 32 občanů. Těmto občanům 
hrozí jeho navýšení o 100%. V nejbližším období budou znovu vyzváni, 
tentokrát osobně ústní formou, pracovníky OÚ, aby dluh uhradili. 
* V září dokončili cestáři SUS Luže opravu komunikace v Rychnově. 
* Firma Černý z Hlinska pokryla novou krytinou třetinu budovy čp. 68. 
* Firma Mach z Krouny opravuje podlahu v přístavbě školy. 
* Firma Agra Žamberk odkoupila od Profistavu Litomyšl pozemek u hřiště TJ 
Sokol Krouna a chce zde postavit v roce 2008 benzinovou pumpu. 
* V uplynulých týdnech byly provedeny některé úpravy na hřbitovech v našich 
obcích. V Krouně naši zaměstnanci opravili zeď kolem katolického kostela. 
V Rychnově byly opraveny svody a natřena střecha márnice a na Františkách 
bude v nejbližší době instalována panem F. Vostřelem zrekonstruovaná brána. 
* S nastupující zimní sezónou se opětovně projevuje nenapravitelnost některých 
našich spoluobčanů, kteří, přestože každoročně ve zpravodaji informujeme o 
zdravotních rizicích pro všechny obyvatele, spalují nebezpečné materiály, 
například dřevotřísku.  
* Panu Pražanovi, fotodokumentaristovi obce, děkujeme za výstavu fotografií a 
práci pro obecní web, kroniku i zpravodaj. 

Mgr. Pavel Ondra, starosta obce 
 
 

Havárie vodovodního řadu  
 

Ve čtvrtek 13. září 2007 večer praskl jediný úsek vodovodu, který 
tvoří litinové potrubí. Tento úsek se bohužel nachází na velmi nepřístupném 
místě pod silnicí 1/34 (státní silnice) v prostoru pod křižovatkou. 
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Spontánně začalo unikat 6 litrů vody za sekundu. Pracovníci vodovodní 
správy byli okamžitě informováni a začali zjišťovat příčinu. Místo havárie bylo 
odhaleno až v pátek 14. září večer. Úsek byl propojen náhradním zdrojem o 
výkonu 1 litr za sekundu, což je průměrná spotřeba obce Krouna. Tímto 
provizorním napojením měla být pokryta spotřeba vody v obci. Někteří občané 
však začali napouštět vodu do zásoby a důsledkem byl nízký tlak nebo vůbec 
žádná voda u výše položených budov. 

Pracovníci vodohospodářské správy proto v sobotu 15. září vytvořili 
pomocí hasičských hadic napojení z hydrantu do hydrantu. Tímto překlenutím 
byla dostatečně obnovena dodávka vody pro celou obec kromě místa poruchy.  

Fotoreportáž z opravy najdete na www.krouna.cz. Poděkování patří také 
panu Bělskému za pomoc při zajištění 240 m hadic na propojení.  

Vodovodní správa se občanům za poruchu ještě jednou omlouvá. 
 
 
 
 

Parcely v Kroun ě 
 

V roce 2007 se podařilo odkoupit některé pozemky pro budoucí zástavbová 
území. V nejbližší době bude zpracována studie pro prostor „ZA ORLOVNOU“ 
(cca 7 – 10 staveb), s cílem provést „zasíťování“ a vybudovat přístupové 
komunikace v roce 2008. 

Záměrem obce je nabídnout mladým stavebníkům s dětmi parcely za 
motivační cenu se záměrem přivést do obce nové a mladé občany. 
 
 
 
 

Kanalizace a čisti čka odpadních vod 
 
Firma Aurum Pardubice zpracovává dokumentaci pro záměr vybudování 

čističky odpadních vod a kanalizace v Krouně. Protože obec má již některé 
úseky kanalizace vystavěné v minulosti, celý projekt je na většině míst navržen 
s využitím těchto úseků (pokud jsou a budou v přijatelném technickém stavu) 
jako kanalizace „smíšená“ a gravitační. 

Rozložení obce – její délka, protékající Krounka, silnice 354, státní silnice 
1/34 a další specifika – způsobují mnohdy „nepřekonatelné“ bariéry pro celkové 
komplexní, cenově přijatelné a rozumné řešení. 
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Stromy v obci 
 
Před dvěma týdny prováděli pracovníci CHKO Žďár nad Sázavou 

monitoring a odběr vzorků ze starých odrůd ovocných stromů v našich obcích. 
Vše s cílem zachovat a udržet staré odrůdy takové, které plodí ryzí „BIO“ 
produkty chuťově přijatelné a s vysokou odolností. 

Při této příležitosti také proběhla rozprava o stromech v obci, jejich 
významu a tendencích výsadby stromů v současnosti. Uvedu několik myšlenek: 

1) V současné době mnoho obyvatel vyžaduje kolem své usedlosti úpravu 
kopírující vesnice v Rakousku či Německu, tzn. trávník, několik malých 
stromků a sterilní parkovou úpravu bez místních druhů stromů. 

2) Naše obce byly vždy plné dominantních stromů – charakterizujících 
domy, usedlosti či zcela malá stavení (viz staré fotografie). 

3) Ve všech obcích byly také stromy:  
� připomínající historické události, 
� stromy dominantní v krajině, 
� stromy posvátné, 
� stromy chránící obyvatele před nebezpečnými UV paprsky a tvořící 

mikroklima vhodné k životu, 
� stromy ovocné s význačnými regionálními vlastnostmi, 
� stromy a keře s léčivými plody, jejichž hodnoty začíná současná 

společnost znovu objevovat, 
� stromy s jedinečnými vlastnostmi dřeva, 
� jehličnany s produkcí látek desinfikujících ovzduší atd. 

Vše zelené nás chrání a pomáhá udržovat životní prostředí v udržitelné 
rovnováze. Snadná dostupnost motorových pil (každý chce řezat) a pocit 
ohrožení domů a obyvatel padajícími stromy, často bulvárně předkládaná médii, 
způsobuje zvýšené požadavky na kácení. Hrozí tedy nebezpečí, že naše obce se 
za pár let stanou takovými, jakými nikdy nebyly, tj. neosobními, sterilními a 
podobnými těm v Rakousku nebo v Německu. Chceme je opravdu takové mít? 

Pavel Ondra, starosta obce 
 

 
Absurdity aneb Co všechno se m ůže v obci stát a o čem se 

může mluvit ve řejně (zákon o informacích) 
 
� Psí a lidské výkaly v travnatých plochách obce jsou velmi nepříjemné při 

sekání křovinořezem. Zaměstnanci údržby obce žádají proto občany a 
majitele psů, aby neznečišťovali veřejná prostranství!! Děkujeme. 

� Nehraje u vás obecní rozhlas? Podívejte se, zda je „váš“ amplion ještě na 
svém místě. 6. srpna 2007 někdo ukradl obecní amplion v prostoru směrem 
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k nádraží. Škoda je cca 4000,- Kč. Kdo to zaplatí? No přece obec – my 
všichni! 

� V autobusových čekárnách v obcích se hromadí nepořádek a strhané 
plakáty. Například za jeden večer se v autobusové čekárně na dolní Krouně 
„objeví“ až 70 nedopalků cigaret. Uklízí je zaměstnanci obce. V čekárnách a 
na nástupních místech je přitom zakázáno kouřit  (zákon 379/2005 § 8 – 
tzv. „tabákový zákon“). Některé naše děti však tento zákon nerespektují. 
Přes všechny kontroly a napomenutí pokračují dál ve svých „schůzkách“ 
v čekárně. Tam také demolují zařízení, plivou na okna, vykonávají tělesné 
potřeby a jiné kratochvíle… 

� Roste v zahradě vašich sousedů „divoký porost“ a plevelné rostliny? Někteří 
občané neudržují okolí svých nemovitostí. Na výzvu k nápravě odpovídají: 
„Nám se to líbí, nám to takhle vyhovuje.“ Co na to odpovědět? 

  
 

Úspěch krounských webových stránek  
  

Stránky obce Krouna 
navštívilo v pondělí 10. 9. 2007 
celkem 173 návštěvníků. Tento 
den se stal pro naše stránky 
nejúspěšnějším za celou krátkou 
historii jejich existence, a co se 
týče denní sledovanosti, ocitly se 
dokonce na 114. místě v České 
republice ve své kategorii (obcí a 
měst). Po dvou letech tak 
dostihly i svratecké stránky, na 
které po svém vzniku ztrácely 
1600 míst. Jako zajímavou 
informaci uvádím, že naše 
stránky mají větší denní 

sledovanost než třeba stránky "Trokavec proti radaru" nebo stránky měst 
Nymburk či Brno-Slatina a podobně. 

Z tohoto důvodu bych chtěl poděkovat všem přispěvatelům, kteří z obecních 
stránek pomáhají spoluvytvářet jedny z nejčtenějších v republice ve své 
kategorii. Zároveň připomínám, že vy všichni, naši čtenáři, máte možnost 
přispívat na obecní web a prezentovat své názory prostřednictvím e-mailu 
webkrouna@unet.cz. Na závěr bych vás chtěl pozvat k dalšímu sledování našich 
stránek, na přelomu roku chystám nové překvapení pro naše čtenáře.   

 
Michal Kušta 
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Upozorn ění Lesů ČR 
 

Lesy ČR upozorňují občany na § 20 odst. 1 zákona č. 289/95 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném 
znění:  
V lesích je zakázáno 

a) rušit klid a ticho,  
b) vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin, 
c) těžit stromy a keře nebo je poškozovat, 
d) sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet, 
e) sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les, 
f) jezdit a stát s motorovými vozidly v lese, 
g) vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu, 
h) mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích 

nebo na saních, 
i) kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo 

vyhrazená místa, 
j) narušovat vodní režim a hrabat stelivo, 
k) pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon 

dobytka lesními porosty, 
l) znečišťovat les odpady a odpadky. 

 
 

Seznámení s novou kroniká řkou obce 
 
Vážení a milí spoluobčané, 

v červnu t. r. jsem byla jmenována Obecním zastupitelstvem v Krouně 
kronikářkou naší obce. To znamená, že jsem nyní také Vaší kronikářkou, a tak 
mi dovolte, abych se Vám touto cestou trochu představila. 

Jmenuji se Hana Moravcová, rozená Šplíchalová a jsem z Oldřiše. Narodila 
jsem se v r. 1964. V letech 1970 – 1978 jsem navštěvovala Základní školu 
v Krouně. Potom jsem vystudovala Střední ekonomickou školu s maturitou 
v Chrudimi. Moje první zaměstnání bylo místo praktikantky - písařky na 
ředitelství Státního statku v Hlinsku. Když jsem se vdala, začali jsme 
s manželem pracovat na Školicím středisku Elektro-Pragy Hlinsko u rybníka 
Dlouhý, kde jsem byla hospodářkou a zástupkyní vedoucího. V roce 1985 se mi 
narodil první syn Ondřej a v roce 1989 druhý syn Lukáš. V tu dobu jsme bydleli 
v malém hezkém městečku Letohrad, kde jsem před narozením druhého syna 
pracovala jako sekretářka ředitele n. p. OEZ Letohrad.  

Když jsme se v roce 1990 vrátili zpět do Oldřiše, do mého rodného domu 
k mým rodičům, byli jsme už jen tři, protože manžel nás opustil a šel hledat 
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štěstí jinde. Já jsem se syny zůstala v Oldřiši, Ondra i Lukáš vychodili také 
krounskou základní školu a nyní studují na vysoké a střední škole. 

V r. 1995 jsem se podruhé vdala, můj manžel pracuje jako řidič.  Já jsem od 
r. 1992 po skončení mateřské dovolené pracovala v Komerční bance v Hlinsku, 
nejdříve jako sekretářka, potom v úvěrové administrativě, později na pokladním 
úseku a zároveň jako bankovní poradce. Svou práci jsem měla ráda a věnovala 
jsem se jí podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Když jsem v r. 2003 vážně 
onemocněla, do KB jsem se již nevrátila. Po více než dvouleté léčbě jsem nyní 
v invalidním důchodu.  

Kroniku a práci kronikářky jsem převzala od posledního kronikáře, kterým 
byl dva roky Michal Kušta. Věnoval se této práci dobře a rád, ale je tolik 
pracovně vytížen, že za sebe hledal náhradu. Před ním tuto práci vykonávala 
paní učitelka Marcela Nekvindová a to celých 27 let. Laťka je tedy nasazena 
hodně vysoko a já doufám, že se mi za pomoci Vás všech podaří úroveň 
Krounské kroniky udržet. Těším se na spolupráci s Vámi všemi. 

 
Hana Moravcová - kronikářka 

 
 

Rady pro spot řebitele 
 

Sdružení obrany spotřebitelů Č eské 
republiky nabízí možnost zařazení sloupku 
spotřebitelské poradny do tohoto periodika. SOS 
kladené dotazy bezplatně zodpoví a poskytne ke 
zveřejnění.  

Proto se obracíme na všechny, kteří mají 
nějaké dotazy nebo nejasnosti z oblasti ochrany spotřebitele, aby se zeptali SOS 
buď elektronickou formou na adrese http://spotrebitele.info nebo písemnou 
formou na našem obecním úřadě. Odpovědi na frekventované dotazy budou 
zveřejňovány v této rubrice. 
 
Příklad dotazu: 

Nechal jsem si udělat plovoucí podlahu prý novou technologií – zámkovou. 
Jenže po dvou měsících se začala na frekventovaných místech povolovat. Firma 
odmítá reklamaci přijmout, že prý jsme podlahu nadměrně namáhali. 
 
Odpověď: 

Každá plovoucí podlaha je určená do celkem přesně definovaných prostor. 
Existují plovoucí podlahy, které snesou velkou zátěž, ale prodejny nabízejí i 
takové, které jsou určené třeba do ložnic a podobných klidových oblastí. To se 
týká ale odolnosti povrchu, podlaha jako taková musí držet pohromadě určitě 
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déle než dva měsíce, ať je dělaná tzv. „zámkovou” technologií, nebo lepenou 
(dnes se už téměř nepoužívá). Není podstatné, jakou technologií firma 
pracovala, podstatné je, že se podlaha začala hýbat. 

Pokud není s firmou možná dohoda, zavolejte si na posouzení kvality práce 
soudního znalce (www.justice.cz) a na základě jeho posudku jednejte dál. 
Budete-li s firmou komunikovat, dejte přednost písemnému vyjadřování svých 
požadavků a zasílejte jim dopisy v obálkách s dodejkou. Mají tu výhodu, že je 
prokazatelné, že firma vaši korespondenci obdržela. 

Počítejte také s tím, že na smlouvy o dílo je záruční doba většinou 6 měsíců, 
pokud vaši zakázku firma nehodnotila jako stavební práce, kde je ze zákona 
daná záruka 18 měsíců. Proto je dobré mít v ruce doklad (doručenku), případně 
reklamační protokol, že jste své požadavky uplatnili včas. 
 
 

Domácí násilí 
 
Domácí násilí bolí dvojnásob, protože přichází 

opakovaně v podobě hrubých slov, která říká blízký člověk, 
a v podobě ran, které rozdávají ruce blízkého člověka. 
Strašné je však také proto, že se hrubosti a krutosti 
odehrávají za zavřenými dveřmi bytů a rodinných domků, 
převážně beze svědků a bez důkazů. Mít možnost o 
domácím násilí otevřeně a kdykoliv promluvit je nalézáním 
cesty z bezvýchodné situace. 

Někdy stačí, když se oběť svěří šeptem a třeba i bez 
uvedení jména. Za důležité považuji, že vůbec promluví, že má pomoc na dosah 
a nezůstane osamocena. 

Petra Vitoušová 
prezidentka Bílého kruhu bezpečí 

 
V PŘÍPADECH DOMÁCÍHO NÁSILÍ NEVÁHEJTE A HLEDEJTE RADU , 

PODPORU A POMOC 
 
Důležitá telefonní čísla a adresy 
Omezený provoz: 

Bílý kruh bezpečí – poradna Pardubice 
Pospíšilovo nám. 1693, 530 03 Pardubice 3 

4 66 26 52 64 

Elektra 
pomoc ženám zneužitým v dětství 

2 83 87 20 85 

Linka právní poradny pro ženy 2 24 91 07 44 
Rosa – centrum pro oběti dom. násilí 2 41 43 24 66 



www.krouna.cz  Krounský zpravodaj 

 

-9-

JUPITER – projekt pro oběti domácího násilí 
Štěpánkova 108, 537 01  Chrudim 

469 623 898 

 
Nepřetržitý provoz: 

DONA 
Linka pomoci obětem domácího násilí 

2 51 51 13 13 

Linka bezpečí dětí a mládeže 800 15 55 55 
Senior telefon 2 22 22 17 71 

 
 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
Výročí: 
Červenec Září 

70 let – Pytlíková Anna, Krouna 65 let – 
Pešek Josef, 
Rychnov 

75 let – Bukáček Josef, Krouna 80 let – 
Malý Vladimír, 
Krouna 

80 let – Čáslavská Anastázie, Krouna 
Boušková Vlasta, Oldřiš 

85 let – Nadrchalová 
Marie, Rychnov 

85 let – Homolková Anna, Krouna    Černá Vlasta, 
Krouna 

Srpen   
  Pešková Anna, 

Rychnov 

65 let – Nadrchal Josef, Krouna 
Bureš František, Krouna    

92 let – Sodomková Marie, Krouna    
 
Narození: 
Červen (dodatek)  
Joska Jakub, Čachnov 
Pešek Adam, Krouna 
Navrátil Milan, Krouna 

 

 
Úmrtí: 
Červenec Září 
Jirmásek Josef, Krouna Urbanová Věra, Rychnov 
Čáslavský Vlastimil, Krouna  
Srpen  
Štrofová Věra, Oldřiš  
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Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obcí Krouna  
VYHLAŠUJE 

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

 
� Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
� Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek 
� Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše jen funkční 
� Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek 

 
VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME: 

ledničky, televize, nábytek, počítače a dětské kočárky - ty se transportem 
znehodnotí. 

 
Sbírka se uskuteční  

 
dne:     10. listopadu 2007 
 
čas:     13.00 hod. - 15.00 hod.   
 
místo:    Obecní úřad Krouna  
          (rohová místnost – přízemí) 
 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem 

 
 

Děkujeme za Vaši pomoc. 
 

 
Bližší informace podá dispečink – 224 316 800, 603 411 219 

 
 

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje 
materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem,  
kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.  Více na www. diakoniebroumov.org 
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Rozpis pohotovostních služeb stomatolog ů na IV. čtvrtletí 07 
(Pohotovostní služby jsou od 9.00 do 13.00 hodin.) 

 
Datum  Jméno  Místo pohotovostní služby  Pozn.  

6.10. MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova 842  

7.10. MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova 842  

13.10. MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 # 

14.10. MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 # 

20.10. MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401  

21.10. MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401  

27.10. MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590  

28.10. MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590  

3.11. MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 315  

4.11. MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 315  

10.11. MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64  

11.11. MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64  

17.11. MUDr. Eva Krejčí Krouna 350  

18.11. MUDr. Eva Krejčí Krouna 350  

24.11. MUDr. Helena Seyčková Hlinsko Nádražní 548 # 

25.11. MUDr. Helena Seyčková Hlinsko Nádražní 548 # 

1.12. MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 $ 

2.12. MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 $ 

8.12. MUDr. Jan Konývka Hlinsko Poličská 444 * 

9.12. MUDr. Jan Konývka Hlinsko Poličská 444 * 

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

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

22.12. MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64  

23.12. MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64  

24.12. MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova 842  

25.12. MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 # 

26.12. MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31  
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Datum  Jméno  Místo pohotovostní služby  Pozn.  

27.12. MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590  

28.12. MUDr. Eva Krejčí Krouna 350  

29.12. MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64  

30.12. MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 315  

31.12. MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386  

1. 1. 08 MUDr. Helena Seyčková Hlinsko Nádražní 548 # 
 
Vysvětlivky: ETA - * 

Poliklinika Hlinsko - # 
Zdravotní středisko - $ 

 
Upozorn ění odboru zdravotnictví 

 
V rámci pokračujících změn vyplývajících z plánu centralizace 

zdravotnických záchranných služeb v Pardubickém kraji v jednu krajskou 
dochází, stejně jako v nedávné minulosti u jednotek Hasičského záchranného 
sboru, k vytvoření jednoho operačního střediska (dispečinku)  pro celý kraj. 
Toto operační středisko sídlí v Pardubicích a bude řídit činnost všech 
výjezdových skupin na ploše kraje, tedy i v Hlinsku a v Chrudimi. 

   Ostrý provoz bude zahájen v ranních hodinách dne 1. 10. 2007. Pro 
občany se z hlediska dostupnosti záchranné služby nic nemění. Stále budou 
volat na celostátní tísňovou linku 155. Jen si musíme zvyknout, že se ve 
sluchátku neozve operátor z Chrudimi, ale operátor záchranné služby 
Pardubického kraje. Pokud zvolí linku 112, bude jejich volání předáno na 
operační středisko ZZS v Pardubicích. Pro situace, kdy není lidský život v 
přímém ohrožení, nebo pro občany, kteří jsou v našem regionu přechodně, bude 
možno konzultovat postup, jak je možné dosáhnout lékařského vyšetření v dané 
oblasti, na linkách 466 650 647 pro dospělé a 466 650 658 pro děti.  

Václav Musil, vedoucí odboru školství a zdravotnictví 
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