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Obecní úřad informuje 
 

O Z N Á M E N Í 

o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických 

informací do digitální podoby 

Obec Krouna podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., 

o katastru nemovitostí (katastrální zákon), 

v y h l a š u j e 

na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálního 

pracoviště Chrudim, č.j. OO-16/2013-603, že v katastrálním území Rychnov 

obce Krouna bude zahájena obnova katastrálního operátu přepracováním 

souboru geodetických informací do digitální podoby. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Z N Á M E N Í 

o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí 

Obec Krouna podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., 

o katastru nemovitostí (katastrální zákon), 

o z n a m u j e 

na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálního 

pracoviště Chrudim, č.j. OO-16/2013-603, že v katastrálním území Rychnov 

obce Krouna bude dne 16. 6. 2014 zahájena 

částečná revize katastru nemovitostí 

a potrvá přibližně do 31. 07. 2014. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celá znění obou Oznámení jsou vyvěšena na úřední desce na budově 

Obecního úřadu v Krouně, ve vývěskách v Rychnově, Čachnově a 

Františkách a na elektronické úřední desce na www.krouna.cz  - úřední 

deska – úřední deska obce (http.//krouna.imunis.cz/edeska). 

Ivana Teplá 
 

 

Divadelní podzim ve Skutči 
 

Divadelní podzim ve Skutči představuje pět her, které jsou zařazeny 

do podzimního divadelního abonmá, ve kterém můžete od září 2014 do ledna 

2015 zavítat do Kulturního klubu Skuteč. Budeme společně ochutnávat koktejl 

namíchaný z komedií i děl vážnějších. Kromě hereckých souborů krajských 

divadelních scén uvidíte řadu pražských a z televizních obrazovek známých 

herců.  

Prodej podzimního abonmá probíhá na http://vstupenky.skutec.cz a 

na odboru kultury a školství MěÚ Skuteč. Cena abonentky je 1 100 Kč. 

 

http://www.krouna.cz/
http://vstupenky.skutec.cz/
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Program: 

 Pondělí 8. 9. 2014 – Soudce v nesnázích, Klicperovo divadlo Hradec 

Králové 

 Úterý 21. 10. 2014 – Králova řeč, Východočeské divadlo Pardubice 

 Středa 5. 11. 2014 – Prokletí nefritového škorpiona, Divadlo A. Dvořáka 

Příbram 

 Pondělí 1. 12. 2014 – Návštěvy u pana Greena, Agentura FDA Praha 

 Leden 2015 – Hlava v písku, Studio Dva Praha 

Pro ty, kteří dosud abonentku nevlastnili a případně nevědí, jaké výhody 

přináší, uvádíme následující. Zakoupením abonentky (předplatného) získáte 

vstupenku na všech pět představení, vždy na jedno a to samé místo v hledišti. 

Abonentka je cenově zvýhodněna (běžné vstupné na jedno představení činí 250 

Kč) a je přenosná, což znamená, že pokud nemůžete představení navštívit vy 

osobně, může jít někdo za vás. 

Doufáme, že program, který jsme na podzim připravili, shledáte dostatečně 

atraktivní a už nyní se těšíme na další příjemná společná setkávání s divadelní 

múzou. 

Budete-li mít jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na tel. číslech: 

469 326 487/486 nebo 731 557 477/422. 

Matěj Zelinka, odbor kultury a školství 

E-mail: matej.zelinka@skutec.cz 
 
 

Projekt „Rodiče, zmapujme dětem Česko“ 
 

Chtěla bych vás požádat o součinnost na projektu Rodiče, zmapujme 

dětem Česko, který jsme spustili k 15. 5. na nekomerčním portálu 

www.eKoutky.cz. Tento projekt má za cíl zmapovat všechna místa, kde by se 

rodinám s dětmi mohlo líbit, ať už se jedná o dětské hřiště, restauraci / ubytování 

s dětským koutkem nebo třeba zajímavě upravenou zahrádku místního řezbáře. 

 Snažíme se oslovit: 

a) jak majitele firem, které dětský koutek či alespoň pastelky / 

omalovánky ve své provozovně mají, 

b) tak rodiče, aby místa, kde se jim s dětmi líbí, aktivně zadávali nebo 

v komentářích vypsali své dojmy a ohodnotili místa, která již s dětmi 

navštívili. 

Registrace firem i uživatelů je zdarma a neplánujeme ji zpoplatnit, abychom 

zachovali kompletnost databáze. Projekt proběhne v roce 2014 ve dvou fázích: 

1. fáze – 15. 5. až 30. 6. 

2. fáze – 29. 9. až 30. 11. 
Výhodou pro zaregistrované firmy je kvalitní internetová prezentace 

na portále s vysokou návštěvností navíc přesně zaměřeném na jejich cílovou 

http://www.krouna.cz/
mailto:matej.zelinka@skutec.cz
http://app.smartg4j9.eu/public/open/nlink/67d1d4a8-6383-11e3-8453-002590a1e85a_4e4babaa-d5e0-11e3-9cb5-002590a1e88e_780c9a6b-d784-11e3-9cb5-002590a1e88e
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skupinu. Jako bonus získají eBook neboli internetovou knížku: Jak být opravdu 

baby-friendly, který jsem konzultovala s odbornicí na tzv. mystery shopping. 

Rodiče, kteří se do projektu aktivně zapojí (budou zadávat záznamy, 

komentovat kvalitu zázemí pro děti pod záznamy provozoven, jež navštívili 

nebo zadají nějaké rady či tipy ostatním rodičům), získají certifikát a budou se 

moci pyšnit tím, že se na tomto projektu podíleli, tzn. zůstanou na portále 

s poděkováním zveřejněni. Každý uživatel, který zadá alespoň jeden záznam, 

obdrží kromě certifikátu také slevu v eshopu Charming.cz na luxusní korejskou 

kosmetiku, která v posledních letech doslova dobývá Evropu, ale hlavně zřejmě 

ocení eBook: Jak naučit dítě bruslit, který jsem vypracovala po konzultaci 

s bývalým hokejovým trenérem. 

Kromě toho, že budou oceněni všichni, kdo se na projektu podíleli zadáním 

byť jen jediného záznamu, mohou si ti nejaktivnější rodiče vybrat některou 

z dalších hodnotných a lákavých odměn. Odměny mi věnovali partneři projektu, 

které jsem za tímto účelem oslovila. Jedná se např. o víkendový rodinný pobyt 

v baby-friendly a wellness penzionu, rodinné vstupné na kemp kapely Kryštof, 

rodinné vstupenky do pražské ZOO, balíčky přírodní a bio kosmetiky a také 

vizážistická proměna od pana Michala Zapomněla a mnoho dalších. Jsem 

přesvědčená, že odměny, které mi partneři jako vyjádření podpory tomuto 

projektu věnovali, budou skvělou motivací. Odměny si lze vyzvednout již 

po ukončení první fáze projektu. 

Ing. Hana Lacyková, 

Tel.: +420 732 450 526 

Email: hana@ekoutky.cz, Web: www.eKoutky.cz 

 

 
Redaktoři školního časopisu převzali cenu Školní časopis 

Pardubického kraje 2014 
 

Redaktoři školního časopisu 

Škrob vyrazili ve čtvrtek 22. 

května 2014 do Chrudimi, aby 

zde převzali ocenění za 1. místo 

v soutěži Školní časopis 

Pardubického kraje 2014. 

Oficiální vyhlášení vítězů se 

konalo v parku Střelnice v rámci 

dvoudenní krajské Bambiriády. 

Po slavnostním ceremoniálu 

měli redaktoři možnost 

pobesedovat s organizátorem 

http://www.krouna.cz/
http://app.smartg4j9.eu/public/open/nlink/67d1d4a8-6383-11e3-8453-002590a1e85a_4e4babaa-d5e0-11e3-9cb5-002590a1e88e_781570c5-d784-11e3-9cb5-002590a1e88e
tel:%2B420%C2%A0732%C2%A0450%C2%A0526
mailto:hana@ekoutky.cz
http://app.smartg4j9.eu/public/open/nlink/67d1d4a8-6383-11e3-8453-002590a1e85a_4e4babaa-d5e0-11e3-9cb5-002590a1e88e_780c9a6b-d784-11e3-9cb5-002590a1e88e
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soutěže panem Romanem Málkem a také s jedním z porotců redaktorem 

Českého rozhlasu Pardubice Josefem Kopeckým. 

Mgr. Petr Schmied 
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