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Informace starosty obce 
 

 Jak pokračuje příprava kanalizace 
 
Při přípravě odkanalizování a výstavby čističky odpadních vod obce Krouna 

jsme se dostali do další fáze. Bylo vypsáno výběrové řízení na projektanta 
pro územní řízení. Jeho vyhodnocení proběhne 30. června 2015. 

Objevily se však informace, které pro náš projekt nejsou příznivé. Při jednání 
se Státním fondem životního prostředí vyšlo najevo, že dotace na kanalizace 
budou oproti minulému programovacímu období (2007 – 2013) v tomto 
programovacím období (2014 – 2020) o podstatnou část nižší. Zatímco dříve obce 
dofinancovávaly ze svého rozpočtu částku v hodnotě 10 procent celkové ceny, 
v současné době to bude 25 – 30 procent, což znamená výrazné zadlužení obce. 
Také veřejné přípojky si musíme zaplatit sami. 

Bohužel i za této situace není pro obec naší velikosti cesta zpátky, neboť 
v případě zastavení akce by obci nebyl do budoucna povolen další rozvoj a 
likvidace odpadů by stála obec i občany obrovské množství peněz. Z tohoto 
důvodu se i přes nepříznivé zprávy pouští do kanalizace i další obce z našeho 
regionu, například Trhová Kamenice. 

  
 Zaplocené obecní pozemky 

 
Jak jste již mnozí zjistili, obec Krouna se snaží narovnat vlastnické vztahy 

u svých pozemků. Reaguje tak na proběhlou digitalizaci, která zpřesnila jejich 
zaměření. Dalším důvodem jsou také plánované projekty, jako například výstavba 
kanalizace a další. 

Protože je nové zaměření pozemků finančně i časově velmi náročné, 
vyzýváme občany, aby nám s tímto pomohli a sami se snažili zjistit, zda mají své 
pozemky v pořádku. Z tohoto důvodu také přijalo Zastupitelstvo obce Krouna 
směrnici, kde je stanoveno, že pro občany, kteří budou mít své pozemky 
v pořádku do konce roku 2016, nabídneme případný odkup dlouhodobě 
zaplocených obecních pozemků, které obec nepotřebuje pro svou budoucí 
činnost, za cenu nižší než je cena odhadní. Každý případ při zjištění zaplocení 
obecního pozemku si obec vyhrazuje posuzovat individuálně. 

Pokud tedy víte o tom, že pozemky, které užíváte, by mohly patřit obci, 
snažte se tuto situaci co nejdříve řešit. Co je k tomu potřeba: 
Náležitosti žádosti o uzavření smlouvy 

 plné identifikační údaje žadatele a kontaktní telefonické a emailové 

http://www.krouna.cz/
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spojení, 

 seznam dotčených nemovitostí, 

 snímek katastrální mapy dotčených nemovitostí s vyznačením 
nemovitosti nebo její části (příp. geometrický plán), o kterou má zájem 
žadatel, 

 předběžný výpočet předpokládané plochy na nemovitosti. 
Pokud byste si s některými náležitostmi nevěděli rady, obraťte se na Obecní 

úřad v Krouně. 
 

 Bioodpady 
 
Už podruhé byly na konci června přistaveny kontejnery na bioodpad 

v Krouně. V ostatních našich místních částech se tak stane od 10. do 12. 
července. Ačkoli jsem už od začátku března zaznamenával od občanů dotazy 
na to, kdy začneme bioodpad třídit, prozatím Technické služby odvážely 
kontejnery s minimem obsahu. 

Musím konstatovat, že se v kontejnerech nacházel skutečně bioodpad 
rostlinného původu, za což občanům děkuji. Jen bych chtěl upozornit, že pokud 
se týká větví, mohou se do kontejnerů vkládat jen malé větvičky. Přestože jsme 
tuto skutečnost zveřejnili na krounských internetových stránkách a vyhlásili 
rozhlasem, objevila se v kontejneru celá túje s dosti silným kmenem. Takový 
odpad není pro kompostárnu vhodný. 

Kontejnery na bioodpad mají však také svou stinnou stránku. Za každé jejich 
přistavení do našich obcí na víkend platíme téměř 13 000 Kč, což se 
pravděpodobně příští rok projeví ve zvýšení ceny za svoz odpadů. Od příštího 
roku bychom chtěli zavést svoz bioodpadů prostřednictvím popelnic. Probíhalo 
by to následovně: jeden týden by se svážely popelnice na komunální odpad a 
další týden na bioodpad. Do té doby je potřeba zajistit popelnicový svoz také 
v Rychnově. 
 

 Popelnice v Rychnově 
 
Jak jsem se již zmínil v předchozím článku, plánujeme zavést popelnicový 

svoz také v Rychnově. Bohužel se v Rychnově nacházejí místa, kam popelářský 
vůz nezajede, a proto občané bydlící v těchto místech budou muset svážet své 
popelnice k hlavní cestě. Tato místa se v zimním období ještě o něco málo rozšíří. 
Mapku s oblastmi, kam vozy technických služeb nezajedou, a svozovými místy 
pro tyto lokality občané včas dostanou. 

I když to pro některé občany Rychnova není ideální stav, musíme tento 

http://www.krouna.cz/
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svoz zavést už kvůli povinnosti třídit bioodpad, protože je tato varianta 
pro občany obce finančně nejvýhodnější. Většině občanů Rychnova to však 
komfort při nakládání s odpady zvýší. 

 
 Kontejnery na komunální odpad na Františkách a na Čachnově 

 
V poslední době opět došlo k tomu, že někteří občané vložili do kontejnerů 

odpad, který do nich nepatří. Na Františkách to byl vlnitý eternit a na Čachnově 
lepenka ze střechy. V takovýchto případech zaplatí tento odpad obec a následně 
se to pak prodraží všem občanům. Jen nebezpečný odpad z těchto kontejnerů 
stál obec několik tisíc korun. 
 

 Stručně 

 Obci byly předány od Pozemkového úřadu v Chrudimi dokončené cesty tzv. 
„Žejdlíkova“ (horní Krouna) a „Vápenecká“ (mezi Krounou a Rychnovem). 
Zbytek cesty Vápenky – Rychnov by měl být realizován do 15. září. Vznikne tak 
krásná spojnice mezi Krounou a Rychnovem. 

 V příštím roce chce Pozemkový úřad Chrudim začít s realizací dalších 
plánovaných cest tzv. „Odlesská“ (od areálu rolnického družstva směrem 
k čachnovskému lesu) a cesty mezi Krounou a Oldřiší. Někteří občané 
namítají, že některé z těchto cest nikam nevedou a končí u lesa. Proto 
upozorňuji znovu, Pozemkový úřad Chrudim je staví jako přístupy 
k pozemkům občanů a zemědělců, nikoliv jako spojnice mezi obcemi. 

 Na začátku července bude probíhat oprava klenby pod Obecním úřadem 
v Krouně, která byla poškozena při loňské povodni. 

 Během července bude také vybudována provizorní komunikace v zástavbě 
„Za školou II“. 

 Neustále se na mě obracejí občané z jednotlivých obcí s žádostmi o opravy 
místních komunikací. Bohužel vybudování nové komunikace je velmi drahé. 
(Vždyť i mnoho krajských silnic je v dezolátním stavu a kraj nemá peníze 
na jejich opravy.) Navíc prozatím neexistuje žádný dotační titul, z kterého by 
se daly silnice opravovat. Proto se budeme snažit co nejvíce cest opravit 
provizorně. Chtěl bych občany bydlící na dolní Krouně v zatáčce k rolnickému 
družstvu poprosit o toleranci, kdy v období oprav umístíme na prostranství 
frézing, který použijeme na opravy. 

Mgr. Petr Schmied, starosta obce 
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Příspěvek od HZS Pardubického kraje do zpravodaje 
obce – 1. díl 

Úvodem 
V pravidelných příspěvcích Vám představíme problematiku mimořádných 

událostí, jak se při nich chovat a opatření, která se při nich provádějí. Také se 
budeme věnovat tématům rizik v běžném životě, jak ohlásit událost na tísňovou 
linku atd. 

Varování 
Způsoby varování: 

Obyvatelstvo je v případě, že může dojít nebo již došlo k mimořádné 
události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní 
prostředí, varováno všemi dostupnými prostředky.  
ZÁKLAD tvoří: 

1) SYSTÉM dálkově ovládaných SIRÉN a místně ovládaných SIRÉN 
 Varování prostřednictvím sirén (koncových prvků varování) se provádí 

jednotným varovným signálem "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA" 
 Varování sirénami je doplněno poskytnutím verbálních tísňových 

informací: 
1. prostřednictvím elektronických sirén - jsou vybaveny modulem 

pro vysílání mluvených informací  
2. prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků (rádia, 

televize, tisk, internet) 
 SIRÉNY mohou být použity dle potřeby (lokálně, na ohroženém území 

nebo i na území celého státu)  
2) HROMADNÉ SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - rádia, televize, tisk, internet 
3) NÁHRADNÍ ZPŮSOBY VAROVÁNÍ - používají se v místech, která nejsou 

pokryta varovným signálem nebo v případě poruchy sirén (koncových prvků 
varování)  

 s celostátní působností - veřejnoprávní rozhlas a televize, regionální 
rádia, regionální kabelové televize, celostátní a regionální tisk, internet 

 s místní působností - regionální rozhlasové a televizní stanice, 
místní sirény, místní rozhlas a další zvukové signály, tisk a vyhlášky 
pro obyvatelstvo, světelné informační panely, reklamní poutače, letáky 
z letadel, radiové sítě dispečinků, osobní kontakt a jiné způsoby 
informování a varování 

 orgány IZS - ampliony, elektronické sirény, moto-spojky, megafony, 
rozhlasové vozy a další speciální prostředky 

CO DĚLAT KDYŽ ZAZNÍ SIRÉNA? 

http://www.krouna.cz/
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Jestliže zazní siréna a její varovný signál "Všeobecná výstraha", znamená to 
vždy nějaké nebezpečí. Znamená to, že může dojít nebo již došlo k nějaké 
mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní 

prostředí. 
Po zaznění varovného signálu 

"Všeobecná výstraha", nebo poté, co 
se jiným způsobem dozvíte o hrozbě 
nebo vzniku mimořádné situace a 
pokud nejde zjevně o povodeň nebo 
zemětřesení, JEDNEJTE PODLE 
NÁSLEDUJÍCÍCH POKYNŮ!!! - tento 

postup vás ochrání před naprostou většinou případných rizik. 
  
1) OKAMŽITĚ SE UKRYJTE V NEJBLIŽŠÍ BUDOVĚ. JSTE-LI V BUDOVĚ, 

ZŮSTAŇTE UVNITŘ. 
 Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, 

kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům. 
 Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte 

automobil a vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. 
 Pokud je to možné, jděte raději do vyšších pater. Většina škodlivin je 

těžší než vzduch, a proto je nebezpečné hledání úkrytu před nimi 
ve sklepě nebo v přízemí. Látky lehčí než vzduch jsou naproti tomu 
prchavé, rychle stoupají vzhůru do atmosféry, a proto vás v budově se 
zavřenými okny a dveřmi zpravidla neohrozí.  

 Pokud je to možné určit, jděte do té části budovy, která je odvrácená 
od místa incidentu.  

 V budově zůstaňte, dokud neobdržíte informaci o tom, že ohrožení 
pominulo, nebo dokud nebudete k opuštění budovy vyzváni např. 
z důvodu evakuace. 

Poznámka: Prověř, zda lidé v tvém okolí slyšeli signál a reagují na varování, 
případně pomoz dětem, starým a zdravotně postiženým lidem.  

2) ZAVŘETE DVEŘE A OKNA V BUDOVĚ A PODLE MOŽNOSTÍ JE UTĚSNĚTE 
 Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou 

pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních 
zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost zamoření 
úkrytového prostoru a tím i osob v něm. 

 V místnostech uhaste otevřený oheň. Vypněte a ucpěte klimatizaci a 
větrání (digestoře, odsavače par, krbové sopouchy...)  

Průnik látky okny omezíte samolepicí páskou nebo závěsy 

http://www.krouna.cz/
http://www.zachranny-kruh.cz/varovani_signaly_vystrahy/varovny_signal.html
http://www.zachranny-kruh.cz/varovani_signaly_vystrahy/varovny_signal.html
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namočenými ve vodě nebo v roztoku vody s kyselinou citronovou nebo sodou. 
Připravil a zpracoval:  

nprap. Oldřich Smetana, HZS Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim 
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení 

tel.: 950 581 159    e-mail:  oldrich.smetana@pak.izscr.cz 
Pokračování příště 

 

 
 

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu  
 
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční v sobotu 12. září 
2015. 
Rozpis: 

7.30 h.   Františky u školy 

8.00 h.   Rychnov u prodejny 

8.30 h.   Čachnov u hasičárny 

9.00 h.   Krouna u hasičárny 

9.30 h.   Krouna u kampeličky 

10.00 h.   Krouna křižovatka 

10.30 h.   Oldřiš u prodejny 

 
Do speciálních vozidel pro ambulantní svoz lze nakládat nebezpečný a 
velkoobjemový odpad. 
Tento odpad každý předá do svozových vozidel osobně! Uvedená svozová místa 
nejsou určena k ukládání tohoto odpadu! 
 
Do ambulantního sběru nepatří zemina,  
stavební suť, kompostovatelný  
odpad (bioodpad), popel,  
škvára, dřevní hmota. 

 
 

Ivana Teplá, Obec Krouna 

 
 

 

http://www.krouna.cz/
mailto:oldrich.smetana@pak.izscr.cz
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Osvědčení o úspoře emisí 
 
Obec Krouna díky Vám občanům dostala osvědčení o úspoře emisí od společnosti 
EKO-KOM, a. s.  
 
Vážení občané,  
velice Vám děkujeme, že třídíte odpady! Pevně věříme, že si toto ocenění 
udržíme po další roky. 
 
 

 
 
 

 

 
Certifikát o sběru elektrozařízení 

 
Obec Krouna dostala certifikát o sběru elektrozařízení od společnosti ASEKOL a. s.  
 
 

http://www.krouna.cz/
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Vážení občané,  
velice Vám děkujeme za třídění elektrozařízení, kterého jsme nasbírali za rok 
2014 přes 400kg! Pevně věříme, že i v dalších letech nasbíráme další elektro 
odpad, který vytřídíme a dosáhneme ještě vyšších úspor energie, ropy, vody, …. 
 

 

 
 
 

 

http://www.krouna.cz/
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Vzpomínka na tragickou vlakovou nehodu 
 
Ve středu 24. června 2015 uplynulo 20 let od tragické vlakové nehody v Krouně, 

při které zemřelo 19 osob.  
Minutou ticha, položením květin k památníku a zapálením svíček uctili deset 

minut před šestou památku obětí představitelé obce, příbuzní a další občané.  
 

 
 

Mgr. Petr Schmied, starosta obce 
 

 
 

Vítání občánků 
 

Bylo májové nedělní dopoledne 10. května 2015 a na Obecním úřadě v Krouně se 
konalo slavnostní vítání našich nových občánků. 
 
Nové občánky přivítal starosta obce Mgr. Petr Schmied, kterému je představila 
paní Ivana Teplá. Úvodem vystoupily se svým kulturním programem slečny 
Barbora Sochová a Jitka Urbanová.  

http://www.krouna.cz/
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Setkání proběhlo v příjemné atmosféře za účasti rodinných příslušníků. Rodinám 
nejmladších občánků bylo popřáno, aby se jim výchova dětí dařila, aby vyrůstali 
ve zdraví a síle pro jejich radost a aby se jim v našich vesničkách dobře a 
spokojeně žilo. 
  
Přivítáno bylo celkem šestnáct nových občánků: 
Denis Drahoš, Ondřej Bukáček, Anna Odehnalová, Evelin Otavová, Barbora 
Popelková, Anna Kroužilová, Nina Nekvindová, Petra Daniela Schmiedová, 
Linda Kadrmasová, Adriana Laštůvková, Eva Boháčová, Šimon Kučera, Miloslav 
Nunvář, Adéla Žejdlíková, Šimon Osinek a Monika Baťová. 
 

„ Nejkrásnější ze všech dárků, dává život do kočárků. 
V jednom z nich teď tiše dýchá, Vaše štěstí, Vaše pýcha…“ 

 
Další fotografie z vítání občánků, které nafotil pan Ludvík Plašil, naleznete také 
na webové stránce: http://www.krouna.cz/photogallery.php?album_id=384 

        
Pavla Kučerová, MaCeK  

 
 

1. ročník dětského dne v Krouně 
 

V sobotu 27. června 2015 ve 14 hodin byl zahájen první ročník dětského dne. 
Dětský den pořádaly všechny důležité složky z obce: Obec Krouna, SDH Krouna, TJ 
Sokol Krouna, ZŠ Krouna a Mateřské centrum Krouna. 

http://www.krouna.cz/
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Zástupci všech složek se celé týdny před zahájením tohoto dne radili a 
domlouvali, co bude pro naše děti nejlepší vymyslet a připravit. 
Pro děti byly připraveny soutěže z různých oborů sportu i vědomostí.  
 

                
 

            
 
Obavy z deště a chladného počasí se naštěstí nenaplnily a překvapivě přišlo 
soutěžit 133 dětí, které po splnění 10 disciplín dostaly sladkou odměnu a 
maličkost na památku. 
 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách tohoto hezkého dětského dne!  
 
V příštím roce pro děti připravíme další ročník a pevně věříme, že bude ještě 
úspěšnější než ten první      

Pavla Kučerová, MaCeK 
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Výkup bylin 
 

O nás: 
 
Výkup léčivých bylin zprostředkováváme pro českého  
výrobce bylinných a ovocných čajů, kapek a mastí  
z léčivých bylin; jež působí na českém trhu již od roku 1990.  
Tuto činnost pro výrobce zajišťujeme na základě „Smlouvy o dílo“. 
Bylinky vykupujeme pouze řádně zpracované, usušené a zabalené. Vykupujeme 
pouze byliny uvedené v seznamu, jiné nikoliv. Nekvalitní surovinu (tj. 
znečištěnou, napadenou hmyzem, plesnivou apod.) nevykupujeme! 
 
Příjem sušených bylinek: 
 
Bylinky přijímáme ať už fyzicky anebo prostřednictvím „obyčejných“ zásilek 
zaslaných Českou poštou či jinou zásilkovou službou (náklady na poštovné si 
hradíte sami), a to na adrese: 
Zbyněk Šimek 
Janáčkova 362 
53345, Čeperka 
 
Jak zabalit bylinky: 
 
Do každého balíku nezapomeňte prosím vložit lístek, na kterém bude uvedeno 
vaše jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, číslo účtu, na který mají být 
peníze za byliny poslány. Jednotlivé druhy bylin (v jednom balíku) zabalte 
odděleně a označte českým názvem!  
 
Způsob platby: 
 
Po provedené kontrole sušených bylin vám bude výkupní cena uhrazena 
převodem na účet nejpozději do 90 dnů od data přijetí. 
 
Kontakt: 
Zbyněk Šimek   
Janáčkova 362 
53345 Čeperka 
Mobil: 732387559 
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Bližší informace naleznete na:    www.vykupbylin.webnode.cz 
 
Výkupní seznam bylin 2015 (cena za 1kg) 
 
Akát květ 128,-Kč, aronie (černý jeřáb) plod 80,-Kč, černý bez květ 104,-Kč, 
divizna květ 288,-Kč, heřmánek květ 152,-Kč, hloh květ 320,-Kč, hluchavka květ 
(bez listů) 720,-Kč, chrpa květ se zákrovem 200,-Kč, jetel červený květ 200,-Kč, 
jeřáb červený plod 80,-Kč, kaštan květ (jírovec) 176,-Kč, lípa květ 192,-Kč, pitulník 
květ (hluchavka žlutá) 1120,-Kč, prvosenka květ 304,-Kč, růže - okvětní plátky 
(nemíchat barvy!) 224,-Kč, sedmikráska květ 240,-Kč, sléz maurský květ 288,-Kč, 
slunečnice květ-okvět. lístky 168,-Kč, trnka květ 256,-Kč, vřes květ 160,-Kč. 

 

 

 

 
Multifunkční centrum Hlinsko zve do divadla  

 
Podzimní divadelní abonentky stále k dispozici 
 

V letošní roce budou pravidelná divadelní představení v Hlinsku zakončovat 
svou již 4. sezónu a pro kultury milovné obecenstvo se divadelní předplatné stalo 
již tradicí. Během této doby se rozšířil mýtus, že předplatné (abonmá) není 
možné získat, nepodstoupí-li zájemce mnohahodinové čekání ve frontě. 
Skutečnost je ale jiná. Abonentky jsou stále k dispozici, a proto bychom vám 
chtěli nabídnout možnost zakoupit si divadelní předplatné do hlineckého 
Multifunkčního centra na podzimní část sezóny 2015/16.  

Předplatné obsahuje 5 divadelních titulů, které vás pobaví, potěší, poučí, ale 
také umožní prožít neopakovatelný a bezprostřední zážitek, s nímž se u žádného 
jiného média nesetkáte. Máte-li chuť stát se divadelním předplatitelem a vidět 
na prknech takové osobnosti jako Karla Rodena, Janu Krausovou, Evu Holubovou, 
Zuzanu Bydžovskou a další, neváhejte a kontaktujte nás  na tel. čísle 469 311 101 
nebo mailem petr.sedlak@post.cz. Podrobný program a všechny potřebné 
informace naleznete na našich stránkách www.mfc-hlinsko.cz. Těšíme se 
na setkávání s vámi.  

                                                                                Za MKK Hlinečan Petr Sedlák  
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Rychnovský krasavec 2015 
 
Biewer skupina CZ pořádala 3. ročník výstavy psů plemene yorkshire terrier 
o titul Rychnovský krasavec léto 2015. 
 
Akce se konala v sobotu 13. června 2015 na fotbalovém hřišti TJ Sokol Krouna. 
K vidění bylo mnoho krásných, načesaných a poslušných pejsků, kteří měli své 
dokonalé pohodlí ve stínu pod borovicemi či slunečníky, které jim nachystali 
jejich páníčci. 
 

 
 
       Pavla Kučerová , MaCeK 
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 Nové pokrmy v jídelníčku školní jídelny 
 

Jistě jste si všimli, že čas od času zařazujeme do jídelníčku nová neznámá jídla. 
Při zařazování nových pokrmů je pravidlem, že všichni mají na výběr z již 
známého jídla „na jedničce“ a nového jídla „na dvojce“.  
Pro zkvalitnění stravování zařazujeme do našeho jídelníčku i pokrmy z méně 
známých, ale o to zdravějších surovin. Příští týden proto máme již podruhé 
v nabídce zeleninové rizoto z bulguru. Jedná se o zcela bezmasý pokrm, 
ve kterém je ve velkém množství zastoupena tepelně upravená čerstvá zelenina 
smíchaná s bulgurem. Bulgurové rizoto již jednou naše kuchařky připravily a 
setkal se s velmi kladným ohlasem nejen u dětí. I dospělí strávníci, kteří tuto 
novinku vyzkoušeli, byli velmi spokojeni, a proto ho budeme do jídelníčku 
zařazovat pravidelně.   
 
Ale co to vlastně bulgur je? 
 
Je chutnější než kuskus, výživnější než rýže, připravuje se rychleji než kroupy a má 
široké možnosti použití. Bulgur má výraznou obilnou vůni a příjemnou oříškovu 
příchuť. Získává se z tvrdých odrůd pšenice, kdy se její zrna namáčí, uvaří a 
po vysušení podrtí na menší kousky. Namáčením a vařením dochází ke vzniku 
enzymů a částečné přeměně škrobů na jednoduché cukry. Obsah vitamínu A, 
fosforu, železa a hořčíku a minimum tuku pasuje bulgur na významného 
kandidáta zdravé výživy. 
Díky zastoupení vlákniny podporuje činnost střev a působí blahodárně také 
na nervovou soustavu. Obzvláště se hodí do nejrůznějších rizot (místo rýže), je 
možné ho využít do nádivek, zavářku do polévky, pro přípravu salátů i kaší. 
  
 
Pro inspiraci navštivte např. stránku http://www.dia-potraviny.cz/bulgur.html, 
kde naleznete i další recepty. 
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Významná plus bulguru: 
- vysoká nutriční hodnota 
- obsah vitamínů A, hořčíku, fosforu a železa 
- vysoký obsah vlákniny 
- minimální množství tuku 
- obsah bílkovin podporuje činnost střev a nervové soustavy 
- nenadýmá  
 

 
  

Petra Franklová, vedoucí školní jídelny 
 
 

 Redaktorky časopisu Škrob na slavnostním předávání cen školním 
časopisům 

  
V pátek 15. 5. 2015 se dvě redaktorky časopisu Škrob - Natálie  Netolická a Aneta 
Filipiová, jako zástupkyně celé redakce našeho časopisu, zúčastnily slavnostního 
předávání cen v soutěži „Nejlepší časopis roku” v sídle Pardubického deníku. 
Porotci soutěže v čele s Romanem Málkem, projektovým manažerem 
občanského sdružení Altus, se shodli na tom, že školní časopisy byly letos 
na skvělé úrovni a že řada z nich měla spoustu vynikajících nápadů. 
Po vyhodnocení a předání diplomů jednotlivým časopisům byli žáci seznámeni 
s prací redakční rady regionálního deníku, se systémem zpracování dat a 
informací při tvorbě novin. Protože byl letos členem poroty také Zdeněk Novák, 
vedoucí programu Českého rozhlasu Pardubice, mohli se mladí 
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novináři podívat i do sídla Českého rozhlasu Pardubice a seznámit s tvorbou 
pořadů, s redaktorským systémem, se skladbou jednotlivých rubrik podle 
časového denního rozvrhu. Prohlédli si i newsroom, kde pracují zprávaři, editoři a 
zpravodajové, a nahlédli do vysílacích místností, odkud moderátoři vysílají 
do éteru. Zde právě moderovala Kateřina Prouzová. 
 

 

 
 

Mgr. Josef Kyncl, ředitel školy 
 

 

 Škrob je třetí nejlepší v kraji 
  
Školní časopis Škrob, který na naší škole bez přestávky vychází již od r. 1992 (tedy 
již 23 let!) dosáhl na další ocenění. V krajské kole soutěže o nejlepší školní časopis 
skončil na vynikajícím 3. místě. Redaktorům a pedagogům podílejícím se na jeho 
tvorbě děkuji za reprezentaci školy i obce. 

 
 Mgr. Josef Kyncl, ředitel školy 
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 Ve dnech 22. - 23. 5. 2015 proběhl v sálu v přístavbě školy již druhý 
DĚTSKÝ BAZÁREK použitého oblečení a hraček.  Bazárek měl i tentokrát 
velký úspěch. Za vydělané peníze budou nakoupeny dětem hračky 
na pískoviště, míče a další vybavení do našeho Mateřského centra. 
 

 V úterý 26. 5. 2015 jsme se vydali s dětmi na společný výlet autobusem a 
to tentokráte do Slatiňan na Kočičí Hrádek a rozhlednu Bára. Cestou 
na hrádek jsme také navštívili nově otevřené interaktivní muzeum 
starokladrubského koně Švýcárna. Kde jsme se vyfotili na největším 
plyšovém koni v České republice, také jsme si mohli vyzkoušet 
hřebelcování koní (naštěstí jen na plyšových atrapách ), děti nejvíce 
zaujala velká herna s plyšovými koni, stájemi a dřevěným povozem. 
V zahradě Švýcárny mají krásné prolézačky, celý dřevěný povoz i s koňmi 
a parádní vyžití pro malé i velké děti, odkud jsme naše malé „raubíře“ jen 
těžko dostávali domů. 
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 Na další společný výlet, pro změnu za zvířátky, do jihlavské ZOO jsme se 

vydali opět v úterý 23. 6. 2015. Nejdříve to vypadalo, že si z výletu 
přivezeme pořádnou rýmu a kašel, ale nakonec se počasí umoudřilo a 
v Jihlavě na nás čekalo vcelku hezké a příjemné počasí. Děti si přivezly 
hodně zážitků nejen se zvířátky, ale i z dětského hřiště a taky nějaký ten 
suvenýr v podobě plyšového zvířátka.   

 

 
        

Pavla Kučerová , MaCeK 

 

 

 
Církev evangelická 

 
Oprava odvlhčení kostela se opravdu blíží ke konci. Kdo chodí  
na bohoslužby, může to jistě potvrdit. Cementové desky,  
které jsou připevněny před osekanými obvodovými zdmi kostela,  
už jsou opatřeny finálním nátěrem a zbývá jen osadit kovové  
perforované krycí lišty dole u podlahy a ve vrchní části a nakonec  
zakončovací dřevěné lišty na vrchní hraně. A také zbývá ještě montáž elektrických 
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zásuvek, kterých pár po obvodu kostela přibylo. Za tím vším jsou samozřejmě 
stovky hodin brigádnických prací, plánování, promýšlení a hledání postupů. Jsme 
vděčni všem, kdo se na těchto pracích podíleli i těm, kdo chystali občerstvení či 
po pracích uklízeli, aby byl kostel zase připraven k bohoslužbám. 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

V pátek 29. 5. 2015 v 17:50 hod. zahájilo odbíjení zvonu kostela sv. Michaela 
archanděla začátek Noci kostelů 2015 v Krouně. 
  
Návštěvníci mohli slyšet promluvu P. Vladimíra Handla na téma Prvky barokního 
slohu v kostele a osobní svědectví jednoho z farníků o víře v Boha. Zazněl také 
pozdrav od pana starosty obce Petra Schmieda a rytmické písně v podání místní 
scholy. Velmi pěkné byly dvě písně, při kterých se děti připojily zpěvem i 
doprovodem na hudební nástroje. Při volné prohlídce si bylo možné 

http://www.krouna.cz/


 

 
www.krouna.cz  Krounský zpravodaj 

 

-23- 

prohlédnout interiér kostela, kůru i věže kostela a pomocí připravených textů se 
tak dozvědět více o historii a zajímavostech místního chrámu. Letos byly poprvé 
vystaveny dvě historické lampy, které se dříve používaly k osvětlení lavic. Každý 
se také mohl podílet na vytváření mandaly s biblickým textem nebo si 
prohlédnout prezentaci fotografií ze života farnosti. Slavení mše svaté a modlitba 
za naši obec završily letošní akci Noc kostelů v Krouně. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Fotbalová kopačka 
 
Podzimní část fotbalové sezony odstartuje již v srpnu, ale bohužel 
rozpis utkání všech týmů hájících barvy TJ Sokol Krouna není ještě 
znám, proto ho pro Vás zveřejníme hned v dalším čísle. 
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TJ Sokol Krouna Vás zve na plánované akce, které se budou konat v době 
prázdnin. 
 
AKCE: 
18. července 2015  - taneční zábava na hřišti TJ Sokol 

- k tanci a poslechu bude hrát skupina BOLASO 
 

 
15. srpna 2015   - pivní slavnosti a pouťová zábava na hřišti TJ Sokol 

- k tanci a poslechu bude hrát skupina Quatro 
 
Těšíme se na Vaši účast! 
Tým TJ Sokol Krouna 
 

 
 

Hasičská stříkačka 
 

Úspěšné jaro pro krounské hasiče 
 
Dětské týmy mladších a starších žáků předvedly na jaře výborné výsledky. I přes 
problémy se sestavou, když týden před okresním kolem odpadlo pět dětí, se 
nakonec podařilo týmy doplnit a ty se po celé jaro umísťovaly na předních 
příčkách. 
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Chlumec n Cidlinou  mladší     5. místo      starší      4. místo 
Okresní kolo Slatiňany  mladší     4. místo      starší      3. místo 
Hlinecký pohár (otevřené mistrovství Čech ČHJ) 
    mladší     4. místo     starší      1. místo 
Krounský pohár                            mladší     3. místo      starší      2. místo 
 
Výborné výkony podávají i jednotlivci. Ze starších žáků postoupili na krajskou 
soutěž V. Bárta, K. Chlupáčová a P. Svatoňová. Tito závodníci už dokázali získat 
body i v Českém poháru v Jablonci nad Nisou. 
U mladších žáků je nejlepší A. Chlupáčová, která získala body do Českého poháru 
a vede v okresní lize mladších žákyň. Výborné výkony podávají i hoši D. Filipi a A. 
Bělský. Ostatní se zlepšují a na podzim se určitě prosadí také.  
Starší žáci se také připravují na podzim, kdy proběhne další kolo výběru 
do reprezentace ČR. 
 
Nově založený tým dorostenek obsadil v okresním kole třetí místo a je velkým 
příslibem do příštího roku. 
 
Dorostenci dokázali v okresním kole zvítězit a postoupit na krajskou soutěž 
do Lanškrouna.  
V krajském kole zvítězili ve štafetě a podali i výborné výkony v ostatních 
disciplínách. O postup na mistrovství republiky, je připravil jen o 1,5 sekundy 
nepovedený nástřik na jednom z terčů požárního útoku.  
Celkově obsadili druhé místo  
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Dorostenci také bodují jako jednotlivci v Českém poháru dorostu a to zejména M. 
Kunhart, T. Spilko, T. Kalous a A. Kropáčková. 
 
Muži obsadili na okresním kole v Otradově druhé místo a zaslouženě si 
vybojovali postup na krajskou soutěž do Lanškrouna. Zde předvedli výbornou 
štafetu a běhy na 100 metrů. O třetí místo je připravila ulítlá spojka při útoku a 
tak skončili celkově čtvrtí.  
V jednotlivcích se výrazně prosadil D. Bělský, který si dokázal vybojovat postup 
na mistrovství ČR do Trutnova. Krounu reprezentoval v běhu na 100 m překážek a 
ve výstupu na cvičnou věž. I přes zdravotní omezení (naštípnutý prst) dokázal 
obsadit ve výstupu na věž, krásné osmé místo v ČR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luděk Bělský 

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
 

Výročí:      Narození: 
Červenec     Duben 
80 let - Trojtlar Josef              Nikola Nekvindová, Oldřiš 
85 let - Adámek Vincenc 
91 let - Nekvindová Marta 
 - Marini Marie 
93 let - Homolková Anna  
-----------------------------------------------  ------------------------------------------ 
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Srpen      Květen 
70 let - Sochová Jiřina   František Bečička, Krouna 
80 let    -     Zemanová Marie  Nela Nekvindová, Krouna 

- Černý Miloslav   Zuzana Švandová, Krouna 
85 let - Pražanová Anna   
------------------------------------------------  ------------------------------------------
Září          
70 let - Pešková Jana 
75 let - Šmok Jan 
80 let - Křiklavová Lidmila 

 

 

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů  
na III. čtvrtletí 2015 

 

Datum Jméno Místo pohotovostní služby Pozn. 

4., 5. 7. MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64  

6. 7. MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64  

11., 12. 7. MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 $ 

18., 19. 7. MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401  

25., 26. 7. MUDr. Tomáš Mrkvička Proseč Zahradní 240 $ 

1., 2. 8. MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova 568 @ 

8., 9. 8. MUDr. Zdena Janovská Trh. Kam. Hlinecká 64  

15., 16. 8. MUDr. Petr Foltan Herálec 81  

22., 23. 8. MUDr. Hana Mrkvičková Proseč Zahradní 240 $ 

29., 30. 8. MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64  

5., 6. 9. MUDr. Eva Krejčí Krouna 350  

12., 13. 9. MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 568 @ 

19., 20. 9. MUDr. Jiří Janovský  Hlinsko Wilsonova 590  

26. - 28. 9. MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386  

$ = Zdr. středisko, # = Polikl. Hlinsko, @ = U Botany 
 

Pohotovostní služby jsou od 9.00 do 13.00 hodin. 
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