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Obecní úřad informuje 
 

* Technické služby Hlinsko, s.r.o. oznamují, ţe od 6. 4. 2009 

budou odváţeny pouze pytle označené logem naší 
společnosti. Záměrem naší společnosti je sjednotit a stabilizovat 

poskytování sluţeb. Snahou je co nejvíce eliminovat svoz pytlů 

a zamezit nekontrolovatelnému hromadění  odpadu u sběrových 
nádob. 

Pytle s logem jsou k dispozici na Obecním úřadě v Krouně, cena 

6,- Kč/ks. 
* Obecní úřad v Krouně žádá občany o zapůjčení fotografií 

z důvodu pořádání výstavy k 660. výročí první písemné 

zmínky o Krouně. Zvláště bychom uvítali fotografie z období obou 

světových válek a okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy 

z roku 1968, kterých máme velký nedostatek. Fotografie si okopírujeme a 

vrátíme v pořádku zpět. Zároveň prosíme, aby fotografie byly z druhé 

strany podepsané, a nemohlo tak dojít k jejich záměně. 
Všechny věci, které se rozhodnete nám zapůjčit, doneste prosím na obecní 

úřad nebo nás kontaktujte na tel. čísle 469 341 130. 

* Obec Krouna ţádá občany, aby nejpozději do 30. 4. 2009 uhradili místní 

poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání 
a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2009. Sazba poplatku činí 500,- Kč 

za poplatníka. Poplatek můţe být hrazen v hotovosti do pokladny obce, poštovní 

poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet vedený u České spořitelny, 
a.s. Hlinsko, č. ú. 1141622369/0800, variabilní symbol: Rychnov 1120, Čachnov 

1130, Františky 1140, Oldřiš 1150, Ruda 1160, Krouna 1170, + číslo popisné. 

K 30. 4. 2009 je rovněţ splatný místní poplatek ze psa. 
* Proběhla změna termínu podzimního svozu velkoobjemového a 

nebezpečného odpadu z 21. 9. na 19. 9. 2009. Časy zůstávají nezměněny. 

* Redakce Krounského zpravodaje a Obecní úřad v Krouně přejí všem 

spoluobčanům krásné prožití velikonočních svátků. 
 
 

Nová autobusová linka Praha – Litomyšl 
 

Uprostřed zpravodaje je vloţen jízdní řád 

nové linky 168100, který bude obsluhovat od 

Velikonoc 2009 i naši obec. 
Věříme, ţe přispěje k větší spokojenosti 

obyvatel s veřejnou dopravou.  

Miloš Paul, R-sms 
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Žádost Základní školy v Krouně 
 
Váţení rodiče, babičky a dědečkové, 

letos uplyne 50 let od zahájení řádné výuky v 
budově naší základní školy. Chtěli bychom 

oslavit toto výročí společně s Vámi a uspořádat 

malou výstavu fotografií a dokumentace. 
Prosíme Vás touto cestou, pokud vlastníte 

fotografie budovy školy, stavby, tříd, učitelů, 

spoluţáků, zda byste nám je mohli zapůjčit. Materiály předejte některému 
z učitelů ţijících v Krouně, panu řediteli nebo pošlete po dětech. My si je 

okopírujeme, oskenujeme a vrátíme zpět. Vše si ale pro jistotu, prosím, pečlivě 

označte, nejlépe na zadní stranu. 

Za spolupráci Vám touto cestou předem děkujeme. 
Mgr. Věra Novotná, Mgr. Jana Sádovská 

 

 

Úspěchy žáků naší základní školy  
 

Krajského kola soutěţe se 11. 3. 2009 na ZUŠ ve 
Vysokém Mýtě zúčastnil také ţák osmé třídy naší 

školy, Michal Obrovský, bytem Pustá Kamenice, který 

soutěţil ve skupině 52 účastníků, hráčů na ţesťové 
dechové nástroje. Michal soutěţil ve hře na tubu a 

umístil se v silné konkurenci na 1. místě. Jediný ze 

všech tubistů (mezi tubisty byl druhý nejmladší), 
jakoţto jeden ze 7 ţáků 52 členné skupiny hráčů na 

ţesťové nástroje získal dále za svůj výkon odměnu 

nejcennější, a to postup do celostátního kola této 

soutěţe. 

Michal navštěvuje ZUŠ 
Bohuslava Martinů v Poličce. 

Mgr. Josef Kyncl 

 

Ve dnech 24. - 25. 3. 2009 
se ţákyně naší školy Eva 

Broţková a Andrea Tuťálková po 

velkém úspěchu (3. místo v 
postupovém kole v Ústí nad 

Orlicí) zúčastnily krajského kola 
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Festivalu vědeckých technických projektů pro děti a mládeţ v Pardubickém 
kraji. 

I přes velký počet projektů a značnou konkurenci (do krajského kola 

postoupilo 41 projektů ze základních škol) naše děvčata se svým projektem 
„Zjišťování závislosti absence žáků na věku a na obci bydliště“ 

získala krásné 9. místo a s ním i cenu v podobě pětidenního poznávacího 

zájezdu po Francii. Po jedenapůlroční velice svědomité a pečlivé práci si 

děvčata toto ocenění plně zaslouţí. 
Mgr. Jitka Urbanová 

 

Dalšího úspěchu ve hře na hudební nástroje 
dosáhly ţákyně V. třídy naší školy Barbora Sochová a 

Jitka Urbanová. V krajském kole soutěţe ţákovských 

orchestrů ZUŠ, které se konalo 20. 3. 2009 v České 

Třebové, získaly ve své kategorii se svým komorním 
smyčcovým orchestrem vynikající 1. místo. Oběma 

blahopřejeme a přejeme mnoho radosti z krásné záliby 

a mnoho úspěchů v dalších soutěţích. 
Mgr. Lenka Beniačová, Mgr. Josef Kyncl 

 
 

Žádost Sdružení občanů a přátel Čachnova o uveřejnění 
dokumentů dle zák. č. 123/1999 Sb. a zák. 106/1999 Sb.  
 

Vážená redakční rado, 

posíláme vám k zveřejnění v Krounském zpravodaji dokument Návrh na 

využití manipulační plochy v Čachnově ze dne 13. 2. 2009, adresovaný 

Obecnímu úřadu Krouna, a dokument odpovědi napsaný váţeným panem 

starostou Pavlem Ondrou pod označením: Naše značka 00157/09, ze dne 24. 2. 

2009. 

Domníváme se, ţe téma je velmi naléhavé a občané mají právo na 

informace podepřené výše uvedenými zákony, tak i z přirozeného důvodu, aby 

věděli, co se v jejich katastrálním území děje. 
Ţádáme o zveřejnění těchto dokumentů v nejbližším možném termínu. 

 

Děkujeme. 
                  S přátelským pozdravem 

Jindřiška Sáblíková, členka výboru 
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  V Čachnově 12. února 2009  
Návrh na vyuţití manipulační plochy v Čachnově  

 

Vážený pane starosto, 
 

Firma PRONTO GAS vlastní /je majitelem/ v katastrálním území Čachnov 

pozemek - manipulační plochu – parcelní čísla 1324/3; 1324/5; 1322/2; 1324/6 o 

celkové výměře 13166 m2. 

Záměrem firmy je  umístit zde velkokapacitní daňový sklad Propan Butanu / a 
následný prodej tohoto plynu / o celkové kapacitě 150 tun / dva zásobníky, kaţdý o 100 

m3; 5 zásobníků, kaţdý o 17 m3 / a s plnírnou lahví na tento plyn o kapacitě 1000k ks + 

sklad na stejné mnoţství lahví. Naše sdružení je zásadně proti tomuto záměru. Je to 

časovaná bomba, nejen ekologické katastrofy, ale i ohroţující ţivoty občanů naší obce, 

viz přílohy. 

     Naše katastrální území leţí na úpatí Chráněné krajinné oblasti Ţďárské vrchy a 

čelíme problémům s tím spojených, např. nesolené silnice, stavbu rodinných domů nutno 

uzpůsobit poţadavkům CHKO apod. Zato bydlíme v čistém ţivotním prostředí, v místě, 

kde se manipulovalo po staletí jen se dřevem. Výše zmíněná manipulační plocha má 

významnou prostorotvornou funkci, za ní jsou jiţ jen lesy a před ní obytné domy.  

    Navrhujeme proto odkoupit parcely od firmy PRONTO GAS a vytvořit zde 

klidovou zónu – náves za minimální finanční náklady, dá se říci za nákupní cenu. 
Zpevněná a odvodněná plocha jiţ zde je, stačí ji vyčistit, rozmístit několik laviček 

s přístřešky /vzor např. na lesních cyklotrasách/, mapy cyklotras, označit parkoviště 

apod. Byla by vyuţívána lyţaři – běţkaři k parkování svých aut, cyklisty k odpočinku / 

vede tudy cyklostezka z Toulovcových maštalů /, školními výletníky, houbaři, pěšími 

turisty čekajícími na vlak, který v těsném sousedství staví, majiteli kolečkových bruslí – 

jiţ za minulého majitele firmy FOREST Svitavy, bylo prostranství vyuţíváno 

„kolečkáři“ i ze sousední Pusté Kamenice. 

V Čachnově se nebude budovat vodovod, kanalizace, chodníky, plynovod, dnes jiţ 

běţně dostupné samozřejmosti. Část peněz, ušetřené obci tím, ţe si základní potřeby 

vybudujeme sami /topení, vodovody atd./, by mohlo být pouţito na tento účel. 

Věříme, že nezaujatě posoudíte náš návrh, bránící naše čisté ţivotní prostředí, 
který praktickým způsobem vyuţívá toto prostranství, zapadající do rázu krajiny a 

pomáhající rozvoji turistiky. V budoucnu se třeba najde podnikatel, který by náves, 

případně její část, vyuţil ještě účelněji, ovšem tak, aby doplnil, vylepšil nebo aspoň 

nerušil čisté linie, krásu a zdravé ovzduší naší vesničky. 

 

S přátelským pozdravem 

Jindřiška Sáblíková, 

Petra Franklová, 

Josef Prokop, 

členové výboru a kontrolní komise OPČ 

KONTAKTNÍ ADRESA: 
Jindřiška Sáblíková 

Čachnov 6  

56982  
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
Výročí: 

Leden Únor 

65 let – Drahoš Josef 65 let – Hejduk Milan 

 – Filipiová Anna 70 let – Janko Josef 

 – Boušková Ludmila 75 let – Vojtová Zdeňka 

 – Netolická Hana 80 let – Halamka Josef 

85 let – Beneš Josef 91 let – Vít Josef 

 

 

 

Narození: 
Prosinec Únor 
Nekvindová Eliška Vtípil Jan 

 

Úmrtí: 
Prosinec Březen 

Jirásek Oldřich Odvárka Vlastimil 

 Vtípil Miroslav 

 Kuboňová Jaroslava 

 Talácková Amálie 

 

Redakce Krounského zpravodaje se omlouvá rodičům Rozárie Bečičkové za 

zkomolení jejího jména v prosincovém čísle časopisu. 
 

 

 

V zimě na břehu Krounky 
Josef Pražan 

Jdu proti proudu 
navzdory mrazu zasněný 

vstříc jaru, které už tuším v dálce 
ač slzu v oku zasklenou 

na klopu na kabát 
jehnědou připínám 
odznak své touze. 

 

Už těším se na Tebe 
až pout ledu zbavená 

na vlnkách budeš si hrát s dřívky 
a já mnohosti života 

znova zaskočen 
na Tvém břehu v tišinách 

budu s černými kosy 
radostně vzdávat své díky. 

 

 

Březen   

80 let – Hejduková Věra 
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Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci 
 s Obecním úřadem Krouna 

 

VYHLAŠUJE 
 

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

 Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské) 

 Lůţkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek 

 Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen funkční 

 Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek 
 

VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍM NEDÁVEJTE: 
  

elektrospotřebiče, ledničky, televize,  

nábytek, počítače, jízdní kola, lyţe, 

 dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí 

 

Sbírka se uskuteční v obci Krouna 
 

dne: 1. 6. – 26. 6. 2009 

čas: Po, St 7.30 hod. – 16.00 hod. 

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

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 

aby se nepoškodily transportem. 
 

Děkujeme za Vaši pomoc. 

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

poskytuje materiální pomoc potřebným občanům a dává práci 

lidem, kteří jsou těţko umístitelní na trhu práce.  Více na  

www.diakoniebroumov.org 

 

 
 

Krounský zpravodaj vydává  O b e c n í   ú ř a d   v Krouně. 
Redakční rada: Mgr. Petr Schmied, Tomáš Kavka 

Veškeré příspěvky prosím laskavě adresujte na OÚ nebo red. radě. 

Registrace povolena Ministerstvem kultury České republiky pod reg. zn. MK 
ČR E 11861 
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