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Obecní ú řad informuje 
 

 Oznámení o době a místě konání voleb 
 

Starosta obce Krouna podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb. 
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů  
ve znění pozdějších předpisů  a podle  § 15 odst. 1 zákona č. 
247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České  republiky 
a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění 
pozdějších předpisů    
 
o z n a m u j e : 

 
1. Volby do  Zastupitelstva obce Krouna a do Senátu Parlamentu ČR  se 
uskuteční: 

dne 20. 10. 2006 od 14.00 hod. do 22.00 hod.  a 
dne 21. 10. 2006 od   8.00 hod. do 14.00 hod. 

 
2. Místem konání voleb 

ve volebním okrsku č. 1 – Krouna 
je  volební místnost v zasedací místnosti Obecního úřadu v Krouně  
pro voliče bydlící v Krouně, 
 

ve volebním okrsku č. 2 – Rychnov 
je volební místnost v budově požární zbrojnice v Rychnově 
pro voliče bydlící v Rychnově, 
 

ve volebním okrsku č. 3 – Čachnov 
je volební místnost v budově požární zbrojnice v Čachnově 
pro voliče bydlící v Čachnově a Františkách, 
 

ve volebním okrsku č. 4 – Oldřiš 
je volební místnost v budově požární zbrojnice v Oldřiši  
pro voliče bydlící v Oldřiši. 
 
3. Voliči bude umožněno hlasování do Zastupitelstva obce Krouna  poté, kdy 
prokáže svoji  totožnost a státní  občanství České republiky (platným občanským 
průkazem nebo cestovním pasem České republiky), popř. státní občanství státu, 
jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky (prostřednictvím 
průkazu o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu 
Evropských společenství). 
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4. Voliči bude umožněno hlasování do Senátu Parlamentu ČR  poté, kdy prokáže 
svoji  totožnost a státní  občanství České republiky (platným občanským 
průkazem nebo cestovním pasem České republiky).  
 
5. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve 
dnech voleb volič  může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.  
 
6. V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se tyto uskuteční: 

dne  27. 10. 2006 od 14.00 hod. do 22.00 hod.  a 
dne  28. 10. 2006 od   8.00 hod. do 14.00 hod. 

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.  
 
7. Voličům, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit do volební 
místnosti, bude umožněno volit do přenosné schránky. Návštěvu členů volební 
komise je nutné nahlásit předem. 
 
V Krouně  dne 26. 9. 2006 

Pavel Ondra, starosta obce 
 

 
Seznam kandidujících stran a sdružení do obecního 

zastupitelstva Krouna ( 2006 - 2010 ) 
 
(řazeno sestupně podle abecedy) 

• Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 
• Občanská demokratická strana * 
• "Pro Krounu" sdružení nezávislých kandidátů 
• Sdružení nezávislých kandidátů 

  
*  Mladým není Krouna a místní části lhostejné, a proto se rozhodli založit místní 
organizaci ODS a postavit kandidátku s volebním programem, který byste dnes 
měli nalézt ve svých schránkách spolu s Krounským zpravodajem. Tento 
program nemohl být součástí zpravodaje, neboť jsme se nemohli 
z pochopitelných důvodů zatím podílet na hodnocení minulého volebního 
období. Zmiňovaný informativní leták byl vytištěn ze soukromých prostředků 
členů a můžete si ho stáhnout i na http://ods.krouna.cz. 
  

Michal Kušta 
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Zpráva o spln ěných a nespln ěných úkolech ve volebním 
období 2002 - 2006 

 
Dámy a pánové – vážení spoluobčané, 
 
- Obecní  ZPRAVODAJ č. 4/2003 přinesl text „Některé z úkolů programu 

obnovy  venkova“.  
- Text vznikl jako sumář problematiky a potřeb našich spoluobčanů a firem. 
- Byl sestaven 9 zastupiteli jako nezbytný dokument mapující problematiku, 

ale také navrhující řešení pro práci nového zastupitelstva. 
- Vše s určitým časovým výhledem. 
- Jednotlivé podněty byly seřazeny podle naléhavosti. 
- Seznam nebyl nikdy uzavřený, ale naopak je neustále doplňován novými 

a novými podněty od občanů. Zastupitelstvo obce si této spolupráce 
s občany velice váží. 

- Některé záležitosti musí být řešeny okamžitě bez ohledu na stupeň 
připravenosti. 

- Jiné - náročnější - vyžadují zodpovědné posouzení  a přesné zadání úkolů    
odborníkům pro přípravu projektů. 

- Pro realizaci finančně náročnějších záměrů je nezbytné mít předem 
připravený kvalitní projekt a také patřičný vlastní obecní podíl na finanční 
zajištění. 

- Vše proto, aby obec mohla žádat o podporu záměrů  z různých dotačních 
titulů. 

- Takové projekty jsou nezbytné pro návaznost práce a rozvoj. Bohužel 
připraveny nebyly, tzn. musí se postupně připravovat a potom je  lze 
realizovat.   

    
Pro přehled, orientaci v problémech a informaci o skutečném stavu 

předkládáme stručný soupis problematiky obcí od roku  2003 do současnosti 
a popis stavu řešení.  (Pořadí je řazeno náhodně bez stanovení priorit.) 
 
KANALIZACE A ČOV – je nejnáročnější záměr obce podmiňující  všechen 
další rozvoj. Přináší však následně také větší zatížení občanů ve formě platby za 
stočné. V současnosti je zpracovávána II. etapa projektové dokumentace celku 
„Krouna“. Vše je ve stádiu příprav kvalitního  projektu a hledání vnějších 
i vnitřních  finančních zdrojů pro realizaci. Vzhledem k urbanistickému založení 
obce, tj. délce obce, dělení obce silnicí č. 354 (Skuteč –Svratka), I/34 (státní 
silnice) a současně korytem potoka KROUNKY je dobré a užitečné  řešení 
velmi náročné. V obci jsou nespojitě vybudovány úseky smíšené kanalizace 
různého stáří a není propojení mezi horní a dolní Krounou (v prostoru 
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„křižovatky“ silnic I/34 a 354). Finanční zátěž i s možným maximálním využitím 
dotací je pro obec zatím příliš vysoká. 

Kanalizace v prostoru STŘED OBCE – Přes veškeré snahy, 
připravenost a ochotu pomoci ze strany Krajského úřadu Pardubického kraje, 
Ředitelství silnic a dálnic a firmy PROFISTAV se dosud  nepodařilo vybudovat  
kanalizaci, přívod vody a plynu do prostoru hřiště TJ a budoucí zástavby 
rodinných domů. Pro snahu realizovat tento záměr musely být postupně 
navrhovány čtyři projekty, z nichž každý byl následně vyřazen. Někteří vlastníci 
pozemků v dané lokalitě nedovolili žádný přechod přes své pozemky. Výstavba 
se tímto vždy znemožnila. Finanční a technická pomoc nemohla být proto 
využita. Pátý navržený projekt – technicky náročný a komplikovaný je  
realizovatelný za cenu vysoké finanční zátěže obce. V červnu 2006 se náhle 
naskytla obci možnost odkupu nemovitosti čp. 154 „Stojkovo“. Tím se otevřela 
příležitost uložit konečně popisovanou  kanalizaci a tím vyřešit definitivně 
vleklý letitý problém středu obce, tzn. postavit kanalizaci: 

a) přímou 
b) s dobrým spádem 
c) s perspektivou dlouhodobé funkčnosti.  

Zastupitelstvo obce na svém zasedání ze dne 30. 6. 2006 tuto myšlenku 
podpořilo  a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy. 
 
ÚZEMNÍ PLÁN  – v roce  2006 je v I. etapě  - „ZADÁNÍ“ (= sbírání informací). 
Plán připravuje, stejně jako minulý, arch. Kopecký, Pardubice.  Současný plán je 
zastaralý, vyžaduje  časté změny. Pro rozvoj obce je funkční a aktuální územní 
plán nezbytný. Zadáním nového územního plánu vychází obec vstříc nejen 
občanům, ale i firmám,  podnikatelům a investorům. 
 
HYDROGEOLOGICKÁ STUDIE – byla vypracována se záměrem zjistit 
možnosti zásobení vodou z vlastního zdroje. Zdroj vody je v obci s vydatností  
2,7  l/sec v suchém období. Běžně využitelný je 3x větší! 
Pro obec Rychnov jsou uvažovány varianty: 

a) přivaděč vody z Krouny 
b) vybudování vrtu v oblasti koupaliště 
c) přivaděč z Pusté Kamenice 
d) využití zdroje RD pro potřeby Rychnova. 

Průzkum zájmu o veřejný vodovod v Rychnově ukázal malý zájem, pouze 
15 zájemců.  
 

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 30. 6. 2006 usnesením č. 3/13/06 
pověřilo starostu obce Krouna jednáním s VaK, a.s. Chrudim o prodeji 
vodovodních řadů v obci Krouna a místní části Oldřiš. 
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Záměr samozásobení obcí vodou z vlastního zdroje se zatím nebude 
realizovat. 

Pro obec Františky a Čachnov není společný vodovod pro rozlehlost 
území dobré řešení. 
 
VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY  –  již několik společností projevilo zájem 
vybudovat v prostoru k.ú. Františky větrné elektrárny – výkon 2 x 2 MW, výška 
i s rotorem cca 150 m. Zastupitelstvo obce i občané žijící na Františkách si tyto 
stavby ve svém katastrálním území nepřejí. (Na Františkách bylo zjištěno 
průzkumem v XII./2003). Další nabídky jsou proto odmítány. 
 
KOMUNIKACE  –  jsou průběžně opravovány a udržovány: 

a) dolní Krouna  - pravý břeh KROUNKY – hotovo, 
 levý břeh KROUNKY – až po kanalizaci, 

b) dolní Krouna  - sídliště(část) – hotovo, 
c) Oldřiš – po vesnici bude v roce 2006 – realizovat lze z finančních 

důvodů jen část,  
d) byly prováděny opravy v obcích Čachnov, Rychnov, Františky. 

 
ŽEJBRO – v současnosti s VHS Chrudim byla dokončena akce „Revitalizace 
Žejbra I“  =  obci a bude realizována „Revitalizace Žejbra II“ = za obcí. 
 
ÚDRŽBA BUDOV  
• čp. 68 

- průběžně je opravována  střecha hospodářské budovy i budovy hlavní 
- bylo provedeno vymalování a nátěry společných prostor 
- byl vyměněn  „předimenzovaný“ kotel ÚT 
- byl  zvětšen výkon ČOV 
- byly vyměněny  2 bojlery v bytech nájemníků 
- stará stavba vyžaduje neustálou nákladnou údržbu 

• čp. 218 
- opravena rohová místnost v přízemí (omítky, elektro, podlaha) – 

(budova OÚ = budoucí informační centrum)   byla napadena houbou  
- instalována ČOV – místo dosavadní „ŽUMPY“ s vývodem do sklepa 

budovy … 
- vymalováno + nátěry 
- zateplení stropů (byl jen prkenný záklop + rákosová omítka…) 
- bylo instalováno plynové topení 
- v prostoru POŠTA – byla opravena omítka sanačními materiály 
- vnější fasáda rozrušená solí byla opravena 
- instalovány kovové mříže do sklepních oken a 2. vchodu do budovy 
- opravena střecha garáže, garáž omítnuta + nová vrata 
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- byly obloženy schody u 2. vchodu, byla modernizována zasedací  
místnost 

• čp. 314 
- byly vyměněny některé bojlery 
- byly vyměněny vchodové dveře 
- byl opraven komín - prasklé těleso po vyhoření nevybíraných sazí 
- byla opravena kanalizace s 50 % účastí SBD Chrudim 

• Hasičárna OLDŘIŠ 
- provedeny nátěry + malby 
- opraveny komíny 
- instalováno WAF – plynové topení   

• Hasičárna ČACHNOV 
- opraven komín 
- provedeny nátěry oken a vrat 
- instalována vývěsní skříňka 
- vyklizena půda 

• Hasičárna RYCHNOV 
- opraven komín 
- provedena malba + nátěry 
- instalováno WAF plynové topení 
- vybudován vrt – jako zdroj vody 

• Hasičárna KROUNA 
- instalováno WAF plynové topení odděleně od bytu 
- byl zrušen nefunkční komín nad střechou 

• Škola ČACHNOV 
- 2 nová plastová okna 
- opraven zdroj vody  
- opravena střecha 

• Škola FRANTIŠKY 
- opraveny komíny 
- údržba střechy – každoročně po zimě 

• Hřbitovy 
- byly umístěny kontejnery na hřbitovní odpad 
- Rychnov 

� nátěry plotu a márnice 
- Krouna (evang.) 

� opravena část hřbitovní zdi 
- Františky  

� 3 hřbitovní zdi a brána jsou nově vystavěny, před dokončením 
- Krouna (kat.) 

� instalováno nové čerpadlo na zalévání 
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ŠKOLSTVÍ  -  ZŠ a MŠ: 
- Byly instalovány nové plynové zdroje ÚT v obou budovách = největší 

investice. 
- Vedení školy hospodaří jako právní subjekt a v budovách průběžně a pečlivě  

realizují nutné opravy a modernizaci. Za tuto pomoc děkuji! 
- Svým podnikáním výrazně finančně pomáhají obci udržet ZŠ a MŠ. 
- Záměry, nutnosti a priority ZŠ a MŠ jsou zpracovány ve zvláštním 

dokumentu a předkládány ZO. Jsou k nahlédnutí v ZŠ a na OÚ.  
- Škola výrazně přispívá na vytváření kulturního prostředí v obci  (divadlo, 

besídky a další aktivity).  
 
PLYNOFIKACE  –  Krouna, Oldřiš, Rychnov 

Dotací občanům na pořízení hmotného majetku se podařilo zajistit 
dostatečný počet  aktivních přípojek plynu jako podmínku přiznání dotace 
SFŽP. Obec musela vzít pro tento účel úvěr. Nesplněním podmínek SFŽP by 
obec dotaci na plynofikaci musela vrátit a zaplatit penále ve výši 100 % !!! 
 
SOMH  (Sdružení obcí  mikroregionu Hlinecko) 

Obec je členem SOMH. Rozlohou je  největší mezi obcemi. Obec využívá 
svého členství v SOMH k zajišťování společných záměrů.  Větší organizační 
celek má lepší výchozí pozice pro každé jednání. Probíhá záměr realizace 
projektu LEADER ČR. 
 
MAPY V OBCÍCH  –  s charakteristikou místní části. 

Byly instalovány pro prezentaci a lepší orientaci hostů v obcích. 
 
PRAPOR A ZNAK OBCE  –  je připravován k použití pro WEB, obec, 
pohledy atd. Návrh je schválen Poslaneckou sněmovnou. Prapor a znak vyrobí 
firma ALERION Brno v roce 2006. 
 
RYCHLOST JÍZDY V OBCÍCH  – bylo vedeno několik jednání s cílem 
zpomalit dopravu a zajistit tím větší bezpečnost. Vše bez významného výsledku. 
Bude prováděno pravidelné měření rychlosti na silnici I/34. Největším 
problémem je malá kázeň řidičů. Retardéry jsou rušivým prostředkem pro 
obyvatele a ekologickou zátěží! V VII/2006 byly na silnici I/34 instalovány 
konečně 2 tabule „ÚSEK POD KONTROLOU POLICIE“. 
 
SPALOVÁNÍ DESKOVIN  – někteří občané i přes opakované výzvy 
nezodpovědně shromažďují přes léto odpad  ze zpracování deskovin  k vytápění 
svých domů. Exhalacemi poškozují zdraví své a svých spoluobčanů. Ve snaze 
zamezit tomuto „zamořování“ obcí je permanentně  jednáno s ŽP Hlinsko a 
EMPLA Hradec Králové.  
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PROSTOR PRO NOVOU VÝSTAVBU – a rozvoj obce. Byl vymezen mezi 
ZŠ a silnicí I/34. Pro nevyjasněné vztahy mezi státem a církvemi nelze tento 
prostor zatím využít. Proto je zpracovávána nová studie pro možnou výstavbu 
v prostoru za ZŠ – VÝCHOD.  Cílem je vytvořit výhodné a přijatelné podmínky 
mladým lidem pro jejich záměr usadit se v Krouně, postavit dům a mít děti... 
 
KONTEJNERY + ODPADKOVÉ KOŠE  – byly umístěny na všechny 
hřbitovy v obcích s cílem usnadnit ukládání a likvidaci hřbitovního odpadu. 
Někteří občané však naplňují tyto kontejnery domovním odpadem a odpadem ze 
svých zahrad… Za odvoz tohoto kompostovatelného materiálu musí potom obec 
platit! 
 
STROMY V OBCI  –  jsou udržovány na náklady obce ve spolupráci s CHKO 
Žďár nad Sázavou. Byl vypracován projekt na ozelenění obcí,  bohužel „Nadace 
Partnerství“ projekt neschválila, a neposkytla proto finanční dotaci. 
V současnosti obec uplatňuje tento záměr po linii spolupráce SOMH. 
 
POTOK V RYCHNOV Ě  – Vodohospodářská správa Chrudim provede v roce 
2006 údržbu koryta od „hasičárny“ nahoru. Mostek + stavidlo u  hasičárny byly 
vybudovány z prostředků obce. 
 
BROD NA ČACHNOVĚ  –  byl vybudován na potoce z iniciace OÚ.  
 
NÁVES V KROUNĚ  –  byla provedena údržba „Žižkova“ pomníku a upraveno 
(i odvodněno) okolí. Prostor je pravidelně udržován a osvětlen. Dům p. Škrocha 
byl odkoupen a zbourán, tím se rozšířila cesta v dané lokalitě. 
 
STARÝ VODOVOD V OLD ŘIŠI  –  byl vyřazen z užívání a byly napraveny 
letité problémy s provozem, kvalitou a odběrem vody pro obec ze studní na 
soukromých pozemcích. 
 
ČEKÁRNY V OBCÍCH  –  byly nově instalovány, opraveny a jsou udržovány 
také laskavou péčí některých spoluobčanů. Děkuji. Místa jsou označena 
nápisem. Nevyhovující čekárna pod křižovatkou, boční  průhledné výplně chybí, 
nutné doplnit. 
 
MALOTRAKTOR  – VIVID   byl zakoupen pro zefektivnění údržby v obcích. 
 
KNIHOVNA  –  s pomocí dotace byl v knihovně instalován veřejně přístupný  
internet. 
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WEB KROUNA.CZ  – stránky obce připravil a aktualizuje M. Kušta. Na 
budově OÚ  jsou v provozu trvale 2 kamery. Stránky poskytují aktuální přehled 
o životě v obci.  
 
SKLÁDKA OLD ŘIŠ – (u silnice I/34) byla zarovnána a zakryta zeminou – je 
průběžně osazována stromy – jako náhradní výsadba za pokácené. 
 
PARKOVIŠT Ě U KATOLICKÉHO KOSTELA – byl vykoupen pozemek 
s cílem vybudovat parkoviště pro návštěvníky kostela i obce – záměr je 
průběžně realizován. 
 
FOTODOKUMENTACE OBCÍ  – je zajišťována a zpracovávána digitální 
technikou (p. J. Pražan a  M. Kušta). 
 
VÝVĚRY VODY 

a) u trafa – horní Krouna 
b) u p.  P. Vostřela 

byly po mnoha letech na náklady obce odstraněny, a tím odstraněn také 
problém tekoucí vody a v zimě námrazy na silnici 354. 
 
LES - v obecních lesích se hospodaří podle lesního hospodářského plánu 
a postupně se zpevňují cesty. 
 
TJ  SOKOL  – obec pomáhá organizaci při údržbě a obnově hřišť pro děti 
a občany s cílem zlepšit prostředí pro sportovní vyžití. 
 
OREL  –  obec přispívá na krytí nákladů některých kulturních akcí. 
 
ROZHLEDNA FRANTIŠKY  – záměr obnovit významnou a krásnou 
dominantu krajiny je ve stádiu  hledání zdrojů a projektů  na uskutečnění 
záměru. 
 
VELKÁ VODA  –  vše, co souvisí s náhlým či jarním zvodněním a následnými 
potížemi, je řešeno postupně ve spolupráci s ŽP Pardubice a rozvoj venkova 
Pardubického kraje, VHS Chrudim, AGRO Vysoké Mýto – jako projekt 
napravující velkoplošné meliorace, hospodaření a zásahy do krajiny v minulosti. 
 
VODOVODNÍ PŘÍPOJKY  – pro místa, která dosud nemohou používat 
„obecní“ vodu. Jsou zpracovávány plány na realizaci (tj. oblast „DVŮR“, 
„požární nádrž až evangelický kostel“ atd.). 
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KROUNKA  –  z iniciace obce provedla firma Povodí Labe vybagrování 
řečiště. Oprava regulace  je prováděna v roce 2006.  
 
PRIVATIZACE čp. 314 – nebyla realizována, protože nedošlo k dohodě  
s nájemníky a obcí  o výši ceny bytu. 
 
KAMPELI ČKA PRO DŮM PEČOVATELSKÉ SLUŽBY  – vlastníkem 
budovy je rolnické družstvo. Podle vyjádření stavařů není tento záměr vzhledem 
k technickému stavu budovy „zdravý“. Budova stojí také na hraně řečiště 
„Krounky“. 
 
ROZHLAS  – technický stav je velmi špatný, je připravován záměr 
modernizace i pro obce. 
 
LÁVKY A MOSTY P ŘES KROUNKU  –  nebyl splněn úkol provést nátěry 
zábradlí a kvalitní údržbu.  
 
NOVÁ OKNA  V BUDOV Ě OÚ – vyměnit – nesplněno pro vysoký náklad. 
 
POŽÁRNÍ NÁDRŽE (KROUNA, OLD ŘIŠ) – opravit – nesplněno 
z finančních důvodů, obce  však mají zdroj požární vody  –  hydranty. 
 
PŮDNÍ BYTY  v čp. 68 (ŽIDOVNA)  – vybudovat tyto byty je podle posudku 
odborníků „nezdravý“ záměr. 
 
CESTA ZA „ DAŇKOVY A NEKVINDOVY“  –  je soukromá, její oprava byla 
provedena v r. 2006 bez finanční zátěže obce. 
 
CESTA KROUNA – OLDŘIŠ (polní) – oprava nesplněna, opravuje se po 
drobných úsecích. Největšími zatěžovateli jsou zemědělské a stavební stroje. 
 
CHODNÍK KE KARTONÁŽÍ  (vpravo ve směru na Poličku)  –  nesplněno pro 
vysoké finanční náklady a komplikace s řešením kanalizace ve středu obce. 
 
CESTA ZA „ORLOVNOU“  – nepodařilo se zprůjezdnit až k hydrantu – 
nedošlo k dohodě o odkupu  s některými vlastníky pozemků. 
 
ZÁBRADLÍ U POTOKA  –  horní Krouna  –  opraveno firmou SÚS Hlinsko. 
 
ZÁBRADLÍ U HLAVNÍKU K NÁDRAŽÍ (Krouna)  –  vybudoval SÚS 
Luže. 
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PROSTRANSTVÍ PRO POBYT DĚTÍ  –  bylo obnoveno hřiště za 
sokolovnou v Krouně, hřiště v Rychnově a prostor v Oldřiši. Vše probíhá ve 
spolupráci s hasiči. 
 
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ  – úklid je prováděn v létě i v zimě ve všech 
obcích. Všem občanům, kteří s úklidem pomáhají, patří poděkování. 
 
OSVĚTLENÍ V OBCÍCH  –  staré osvětlení mají obce Krouna a Rychnov  (18 
druhů světelných těles!) Nejrizikovější a nejstarší část (střed obce) byla 
rekonstruována v r. 2005. Etapový projekt zpracovává firma POUČ podle: 

a) finanční náročnosti, 
b) naléhavosti a stupně poškození úseků, 
c) vše s ohledem na možnou výstavbu kanalizace a uložení sítí ČEZ do 

země. 
Průběžné opravy provádí firma VEOS – Štorek Hlinsko, vždy co nejdříve po 
zjištění alespoň 3 nefunkčních míst. 
 
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST  – je špatná. Provozovatelé linek sledují pouze 
rentabilitu spojů. Neekonomickou linku lze zřídit snadno a rychle, ale provoz 
musí hradit obec. 
 
SBĚR ODPADŮ – organizuje obec a EKO Hlinecko. 
 
PLYNOFIKACE OBCE ČACHNOV A FRANTIŠKY  – záměr byl 
vyhodnocen pro rozptýlenou zástavbu jako „nezdravý“. 
 
ČINNOST SDH V OBCÍCH  –  je zajišťována dobrovolně s finanční pomocí 
obce. Nejcennější je práce s mládeží, organizování soutěží a setkání. Hasičům 
patří dík i za udržování společenského prostředí v obcích. 
 
ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ  – je s rostoucími požadavky některých 
občanů stále náročnější a obtížnější.  Údržbu zajišťují: 

- p. Žejdlík st. + ml. –  obec Krouna 
- p. Flídr st. + ml. –  místní část Františky 
- p. Cach st. + ml. –  místní část Čachnov + Rychnov 
- p. Pavli  –  Oldřiš 

Pracovníci firem i obec Krouna žádají majitele aut stojících (parkujících) 
na místních komunikacích, aby zejména v zimě parkovali na svých pozemcích a 
umožnili tím provádění zimní údržby. 

Plocha katastrů všech našich obcí je 35 km2. Délka cest je tudíž značná. 
Všem občanům, kteří nějak pomohou při zimní údržbě, alespoň v blízkosti 
svého obydlí, děkuji.  Děkuji také za pochopení a toleranci v období kalamity.  
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SPOLUPRÁCE S CÍRKVEMI  –  je vstřícná a oboustranná. 
 
KULTURA V OBCÍCH  – zasluhuje výrazně více pozornosti a aktivity nás 
všech. 
 
KROUNSKÝ ZPRAVODAJ  –  je bohužel často jen jednostranným zdrojem 
informací občanům  –  ne obráceně. Redakční radě děkujeme. 
 
SPORT V OBCÍCH – je limitován tělovýchovnými zařízeními a jejich 
technickým stavem.  Obec hledá cesty, jak situaci zlepšit. 
 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA  –  obstarává dovoz obědů zájemcům  –  zejména 
starším občanům. 
 
POMNÍKY  –  obec udržuje tyto pomníky: 

- Soukupův za Oldřiší  –  byl restaurován a obnoven v r. 2004. 
- ČD – železniční neštěstí. 
- Žižkův památník  –  dolní Krouna. 
- Popelkův  –  Františky. 
- Padlým z 1. světové války na katolickém hřbitově.   
- Pomáhá obci Pustá Kamenice s údržbou pomníku v Pekelci. 
- Byly uskutečněny pietní vzpomínky. 

 
PSI V OBCI  – vyhláška č. 18/2003  –  definuje některé povinnosti držitele psa. 
Je obtížně realizovatelná. Někteří cizí nezodpovědní chovatelé opustí psy na 
našem katastru… 
 
SPOLUPRÁCE S RD – je oboustranná, se snahou hledat řešení vzniklých 
problémů. 
 
EKONOMIKA  (období 2003 – 8/2006)  
   

Období Příjmy (v K č) Výdaje (v Kč) 
r. 2003 17 484 642,41 16 988 149,16 

r. 2004 19 610 586,74 19 556 673,18 

r. 2005 16 307 487,63 15 317 668,53 

I.až VIII/2006 8 630 203,43 8 036 681,33 
   
 

www.krouna.cz  Krounský zpravodaj 

 

-14- 

Detailní přehled o hospodaření obce je předkládán s vysvětlením 
pravidelně na zasedání ZO. Je také pravidelně zveřejňován na vývěsce OÚ a na 
webových stránkách  KROUNA.CZ . Bližší informace lze získat na OÚ.  
 
ZÁVĚR 

Vážení spoluobčané, dámy a pánové,  
     dovolte mi, abychom Vám všem poděkovali 

- za důvěru, za trpělivost,  
- za tvořivou  a  pro naše obce přínosnou spolupráci, 
- za vstřícnost při jednání a nalézání řešení, 
- za konstruktivní a rozumné návrhy přinášející užitek všem, 
- za  ochotu pomáhat si navzájem, 
- za vlídné slovo a úsměv… 

 
                                                            Pavel Ondra, František Švanda, Petr Vtípil 
 
P.S. Vysvětlení, dotazy, připomínky či podrobnější informace lze dohodnout.  
 
 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
Výročí: 
červenec Září 

65 let – Sochůrek Josef, Krouna 65 let – 
Štorková Miluška, 
Krouna 

 – Kusý František, Krouna 70 let – Niklová Jana, Krouna 
70 let – Černý František, Krouna  – Stodolová Věra, Krouna 
80 let – Bareš Martin, Krouna 85 let – Kusý Jan, Rychnov 
85 let  – Urbanová Věra, Rychnov    
srpen      

91 let – 
Sodomková Marie, 
Krouna    

 
Narození: 
Červen Září 
Bělský Adam, Krouna Bohatý David, Krouna 

Halamka Lukáš, Krouna 
 
Úmrtí: 
Červen  
Pavlík Milan, Čachnov  
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Pozdrav…  
 
Rád jezdím na kole a  po dnech plných práce si tak zajišťuji ten 

nejlepší odpočinek. Mé výlety vždy vedou spíš mimo hlavní silnice, rád 
mám silničky v lesích a kopcích.  Kraj Vysočiny, pár kilometrů od Svitav, 
to vrchovatě splňuje, a proto  je častým cílem mých výletů.  Nedávná 
vyjížďka mi ale dala pořádně zabrat. Přes Poličku, Pustou Rybnou, 
Svratku až do Vaší obce Krouna, kde jsem již doslova spadl z kola 
a musel jsem si dát pauzu. Kafíčko „U Lípy“, nezbytná tatranka, 
informace, že místní  fotbalisté „nasázeli“ v prvním poločase čtyři branky 
a žádnou nedostali, a přede mnou kus zpáteční cesty. Možná by mohli 
svitavští fotbaloví střelci hledat v Krouně inspiraci. Realitou je však 
v nedělním podvečeru návrat domů, z Krouny do Svitav již jen asi 
38 kilometrů! Kdyby mi tak dřevěná holubička, kterou mi nedávno 
daroval váš starosta Ondra, půjčila svá křídla ….  

 
Chtěl bych Vás co nejsrdečněji pozdravit a seznámit Vás se svým 

úmyslem kandidovat v říjnových volbách do Senátu Parlamentu České 
republiky. K tomuto zásadnímu životnímu rozhodnutí jsem dospěl po 
zralé úvaze a konzultaci s rodinou. Své případné zvolení beru jako výzvu 
zúročit prací v Senátu své dlouholeté zkušenosti z komunální politiky. 
Domnívám se, že právě zkušenosti z komunální sféry a kontakt s občany 
citelně chybí mnoha vrcholným politikům naší země. Jako starosta 
menšího města nemám žádnou nouzi o informace takříkajíc z první ruky. 
S obecními zastupiteli i kolegy - starosty mnoha měst a obcí svitavského 
regionu - jsem v denním kontaktu a mám docela slušný přehled o tom, co 
je skutečně trápí a jaké jsou skutečné problémy a potřeby míst, kde žijí. 

 
Senátor by měl být nezávislou a respektovanou osobností, která 

svou prací i svým životem ztělesňuje a naplňuje základní ideje strany, za 
kterou kandidoval. A v mém případě to jsou křesťanští demokraté, kteří 
jsou již desítiletí synonymem pomoci právě obyvatelům venkova. Vím 
o našich problémech  i z pozice krajského zastupitele, kde mám přehled 
i z výboru pro regionální rozvoj. Namátkou mohu jmenovat třeba 
neutěšený stav silniční sítě, který tak důvěrně znám, dopravní obslužnost, 
kdy nízká četnost autobusových spojů nutí dnes obyvatele zejména 
menších obcí k častému používání auta, což komplikují stále rostoucí 
ceny pohonných hmot, neradostně kontrastující s ne právě vysokou 
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průměrnou mzdou v našem regionu. Jednou z cest, jak by se z tohoto 
začarovaného kruhu mohlo vyjít ven, je i změna mechanismu pro 
rozpočtové určení daní. Ale to již jsou náměty pro všední práci politika, 
se kterými se potkávám každý den.  

 
Závěrem mi dovolte, abych Vám a Vašim rodinám vyslovil přání 

pevného zdraví a obyčejného lidského štěstí. Děkuji také za Váš případný 
hlas a důvěru.  

 
 

Václav Koukal,  
                                starosta města Svitavy a kandidát pro volby do Senátu 
 

 
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/, 
� 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 v obci Krouna 
dne:            4.11.2006 
čas:           13.00 – 15.00 hod. 
místo:        budova Obecního úřadu  – místnost proti knihovně   
 

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

Děkujeme za Vaši pomoc. 
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