List občanů Krouny, Čachnova, Fran šek, Oldřiše, Rudy a Rychnova

2/2019

Informace starosty obce
670 let první písemné zmínky o Krouně
V letošním roce si připomeneme výročí 670 let
od první písemné zmínky o naší obci, 135 let od založení
Sboru dobrovolných hasičů Krouna, 75 let fotbalu
v Krouně a 60 let od zahájení řádné výuky v nové budově
ZŠ. Podrobnos o oslavách spojených se setkáním
rodáků naleznete níže v pozvánce.
V této souvislos bych Vás, občany našich obcí, i
všechny naše rodáky a další hosty chtěl na tyto oslavy co
nejsrdečněji pozvat za sebe i za výbor, který je připra‐
vuje. Zároveň chci touto cestou poděkovat všem ob‐
čanům, kteří poskytli historické fotograﬁe a další ma‐
teriály na výstavu, jež proběhne v budově základní školy.
Zvláštní poděkování patří přípravnému výboru – Ireně
Kavkové, Zdeňku Bukáčkovi, Mar nu Kučerovi, Luďkovi
Bělskému, Michalu Vařečkovi, Petru Švandovi, Michalu
Pekařovi, Adéle Zástěrové, Jiřímu Bártovi, Blance
Talackové, Lucii V pilové, Miloši Vaňákovi, Bohumilu
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Zlevorovi a Liboru Boháčovi, kteří se mnou vytvořili vy‐
nikající tým, jenž program sestavil a chystá jeho realizaci.
Dále bych chtěl poděkovat Základní a mateřské škole
Krouna, SDH Krouna, TJ Sokol Krouna a všem ostatním,
kteří na přípravách oslav spolupracují.
Protože výročí obce jsme pojali zároveň jako setkání
rodáků, přidávám několik informací pro občany.
V nejbližších dnech dostane každá domácnost obálku se
dvěma pozvánkami na oslavy a setkání rodáků. Prosíme
všechny občany, aby druhou pozvánku poslali svým
příbuzným, kteří pochází z Krouny a pozvali je na naši
slavnost. Případní zájemci o více pozvánek si mohou
další vyzvednout na obecním úřadě.
Pokračování na další straně.

Prosluněné prázdniny
a mnoho krásných chvil prožitých
na dovolených
přejí
starosta obce Petr Schmied
a
redakce Krounského zpravodaje.

Kanalizace a ČOV
Kdy si připravit přípojku a kdy dojde k napojení do kanalizační sítě
Na kontrolním dnu 29. května byl stanoven
upřesněný harmonogram prací na kanalizaci. Vzhledem
k tomu, že práce probíhají intenzivně na mnoha místech
obce, došlo k jejich urychlení, a proto bude moci být
spuštěn zkušební provoz kanalizace již v říjnu. Z toho
vyplývají pro nás občany, kteří se budeme v první etapě
kanalizace připojovat k hlavním řadům, některé
povinnos .
Během července a srpna (maximálně začátku září)
by si občané dle projektu měli zajis t vybudování
kanalizační přípojky po svém pozemku až k místu napojení. Nezapomeňte prosím na kontrolní šachty, které jsou
také zakresleny v projektu, jsou důležité v případě nutnos čištění přípojky. Dvě ﬁrmy již nabídly své služby

www.krouna.cz

2

Krounský zpravodaj

občanům v minulém čísle zpravodaje a mnoho dalších malých ﬁrem působí v blízkém okolí.
K vlastnímu napojení přípojky do kanalizace dojde až na pokyn obce, jakmile bude čis čka připravena
k provozu. Místo napojení musí být před zahrnu m vyfoceno, neboť nesmí dojít k tomu, aby do odpadu byla
svedena dešťová voda. Splašková kanalizace slouží pouze k odvádění odpadních vod z domácnos .

Problémy, které stavba způsobuje
Intenzivní práce, které probíhají každý den na něko‐
lika místech najednou, přinášejí také mnoho problémů.
Leckdy , kdo bydlí v místech uzavřených ulic, nevědí,
kudy zrovna projedou ke svým domovům.
Mnoha lidem se nelíbí nepořádek spojený se stavbou,
který se objevuje na různých místech v obci. Někomu vadí
jízda po neupravené komunikaci, jinému, že se práší, když
sví slunce, dalšímu, že je bláto, když prší.
Samozřejmě, že všechny tyto problémy chápu, neboť
žiji ve stejné obci a stejně jako ostatní v místě, kde
probíhá výstavba. Přesto všechny občany vyzývám k toleranci. I když veškeré vaše požadavky předávám
kompetentním osobám na kontrolních dnech, ne vždy je vše dáno do pořádku a bohužel není v mých silách všechna
místa kontrolovat. Vím, že v některých případech by mohly být nedostatky odstraněny dříve, ale chápu i ﬁrmy, že
jejich prioritou je nejprve výstavba a poté teprve odstraňování různých závad. Na závěr uvádím telefonní číslo
na technický dozor investora, na kterého se obracejte, pokud nebudete s něčím spokojeni. To je člověk, jenž se
na stavbě pohybuje nejčastěji a má na staros odstraňování nedostatků. Jedná se o Ing. Miloslava Chaloupku, tel.
602 243 112.

Stručně
→

→
→

Opět nás trápí velké větve, které někteří hází do kontejnerů na bioodpad. Do těchto nádob patří pouze
větvičky do průměru 1 cm. Ostatní můžete vozit do zadní čás prostoru nad sokolovnou a v místních částech
je dávejte vedle kontejnerů. Ušetříte m obci práci i peníze.
Nastala letní sezóna a obcemi se rozezněly zvuky sekaček a pil. V této souvislos důrazně žádáme všechny
občany, aby o nedělích nevykonávali práce, které ruší klid ostatních.
Ještě jednou k odpadům. Veškeré odpady musí být umísťovány do nádob a míst k tomu určených nebo
do pytlů s označením Technické služby Hlinsko, které je možno zakoupit na obecním úřadě. Na jiné
umísťování odpadů se hledí jako na černou skládku a člověku, který bude při této činnos přis žen, hrozí
pokuta až do výše 50 síc korun.
Mgr. Petr Schmied, starosta obce

Upozornění vlastníkům lesů
Městský úřad Hlinsko upozorňuje vlastníky lesů na povinnost vyplývající z lesního zákona, a to účinně bránit
vývoji, šíření a přemnožení podkorního hmyzu, který v současné době napadá smrkové lesy. Vyzýváme vlastníky lesů,
aby pravidelně v týdenních intervalech prověřovali zdravotní stav svých lesů a v případě zjištění usychajících stromů
s opadávajícími jehlicemi a odlupující se kůrou či jinak poškozených stromů neprodleně v součinnos s odborným
lesním hospodářem zajis li jejich včasnou a účinnou asanaci (pokácení, odkornění či chemické ošetření) a následně
dříví z lesa odvezli. I vlastníci nelesních pozemků musí sledovat zdravotní stav stromů na takových pozemcích
rostoucích a jsou povinni zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů tak, aby nevznikla škoda jiným
osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí.
Ing. Ivana Kopecká,
vedoucí odboru životního prostředí
v zastoupení Ing. Petr Uher
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Úspěch našich žáků v matema cké soutěži
Letos se někteří vybraní žáci naší školy zúčastnili celorepublikové matema cké soutěže Pangea a někteří z nich
dosáhli velice pěkných výsledků. Soutěž byla rozdělena do kategorií podle věku. V kategorii žáků pátého ročníku se
na 16. místě (ze 438) pro Pardubický kraj umís l Milan Tomášek. V rámci celé republiky to bylo 485. místo z 10 930
účastníků. Z žáků šestého ročníku se na 15. místě (z 520) v kraji umís l Adam Pešek. V rámci republiky to bylo
793. místo z 10 247 účastníků. Všem žákům patří velké poděkování za reprezentaci naší školy a blahopřání k výbor‐
ným výsledkům.

Mgr. Jitka Urbanová, Helena Boušková

Zápis do 1. ročníku ZŠ
Ve středu 3. dubna 2019 proběhl zápis do I. třídy školního roku
2019/2020. K zápisu v doprovodu rodičů přišlo celkem 22 dě narozených
od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 nebo těch, kterým byl v r. 2018 povolen odklad
zahájení povinné školní docházky o jeden rok. Kromě nich přišli i zákonní
zástupci čtyř dě s žádos o odklad zahájení povinné školní docházky. K zahá‐
jení povinné školní docházky od září 2019 bylo přijato 18 dě , z toho 6 dívek a
12 chlapců a rodiče 4 dě požádali o odklad zahájení povinné školní
docházky.
A jak vlastně zápis probíhal? Stejně jako v minulých letech byla využívána
interak vní tabule, na které dě rozlišovaly základní tvary a barvy a třídily
objekty. Chybět nemohla ani obvyklá básnička nebo písnička a samozřejmě
zjišťování laterality (tj. zda dítě je pravák, nebo levák). Věříme, že se dětem
u zápisu líbilo, protože si odnesly nejen rozhodnu o přije k plnění povinné
školní docházky, ale i drobné dárky, které jim připravily starší dě , nebo sladkos .
Rodičům dě současně děkuji za důvěru, kterou naší škole zapsáním svého dítěte projevili, a za školu i všechny
její zaměstnance mohu prohlásit, že stejně jako dosud, i v budoucnu uděláme maximum pro to, abychom dětem
poskytli kvalitní základní vzdělání, které jim umožní další studium i uplatnění v prak ckém životě.
Mgr. Josef Kyncl

Školní časopis je druhý nejlepší
Školní časopis naší školy ŠKROB (Školní KRounský OBčasník) se v krajském kole celostátní soutěže o nejlepší školní
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časopis umís l na výborném druhém místě. Postupuje
tak samozřejmě do celostátního ﬁnále, které proběhne
na podzim v Brně.
Celé redakční radě patří poděkování za reprezentaci
školy i obce.
Mgr. Josef Kyncl

Soutěž mladých zdravotníků
Soutěž mladých zdravotníků je postupová soutěž 5‐
členných družstev dě v poskytování první pomoci.
Soutěže se účastnili žáci ze základních škol, víceletých

gymnázií či dě
z různých dětských zájmových
organizací.
Cílem soutěže je mo vovat dě a prověřit jejich
znalos a dovednos při poskytování první pomoci.
Z naší školy se této soutěže účastnila dvě družstva.
Anička Broulíková, Milan Tomášek, Jakub Šenkýř, Baruška
Šenkýřová, Karolínka Tichá a Danielka Kyselová za 1. stu‐
peň, Aneta Bartůňková, Adam Bělský, Lukáš Janko, Tereza
V pilová a Tomáš Broulík za stupeň druhý.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem žákům
za reprezentaci naší školy. Na stanoviš ch se setkali s ne‐
lehkými situacemi, přesto se s nimi výborně „poprali“.
Sice jsme se neumís li na prvních třech místech, ale ze
soutěže jsme odjížděli plni zážitků a plni nových a prak‐
ckých zkušenos .

Helena Boušková

Trampoty čarodějky Čárymůry
Ve středu 13. 3. dě v mateřské škole navš vilo divadélko JóJo s veselou pohádkou O čarodějce a jejích
trampotách s kouzlením. Dě byly po prvních pár minutách vtaženy do děje a se zauje m radostně sledovaly děj.
Smích, zpěv a bouřlivý potlesk na závěr, to byly atributy tohoto velmi zdařilého představení. Určitě se budeme těšit
na další návštěvu tohoto divadélka.
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Výlet školky do ZOO
V úterý 30. 4. jsme v osm hodin ráno nastoupili do autobusu přistaveného před školkou a vyrazili směr ZOO
Jihlava. Cesta do Jihlavy je dlouhá tak akorát, aby dě uviděly „kus světa“ a zároveň netrávily zbytečně mnoho času
sezením v autobusu. Samotná ZOO je svou rozlohou ideální pro malé dě , zvlášť v tak velké skupině. Prostředí
důvěrně známe, a tak můžeme dětem zajis t maximální pohodlí a zároveň bezpečí. Každý rok je na co se dívat, každý
rok objevíme nově vybudované čás a zákou zahrady. Letos tomu nebylo jinak. Cesta domů uběhla velice rychle
také proto, že většina dě pod hou dojmů a nutno říci, že i únavou, usnula.

Mgr. Irena Kavková

Z činnos Mateřského centra Krouna
Během jarních měsíců jsme nezahálely. Opět proběhl dětský bazárek jarního/letního oblečení, bo ček a hraček,
který probíhal tradičně v sále Základní a mateřské školy v Krouně.
V pondělí 11. března 2019 se uskutečnila beseda o první pomoci (zaměřená spíše na zranění u dě ). Paní
Dvořáková, která pracuje u Českého červeného kříže, přednášela se zapálením pro věc. Radila nám, jak postupovat
v různých situacích, když se dítě topí, když je v šoku, když došlo k nějaké popálenině atd. Bylo super, že jsme si mohly
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řadu věcí vyzkoušet prak cky. Jsme rády, že povídání o první pomoci zaujalo i
fotbalové trenéry.
Nechaly jsme se inspirovat jarním obdobím a během úterního tvoření
jsme vyráběly ky čky z ručiček, ptáčky v hnízdě, velikonočního zajíčka a
ovečku, jarní závěs na dveře atd. Poslední dubnové setkání jsme čarovaly, dě
se zapojily do míchání čarodějného lektvaru a každý si odnesl malou
„čarodějnici“.

Výlet do Licibořic – Babiččin dvoreček
V úterý 23. dubna 2019 jsme vyrazily s našimi dětmi do Babiččina dvorečku. Vyjely jsme v ranních hodinách
autobusem směr Licibořice. Cestou k nám nastoupily ještě maminky s dětmi z Rodinného centra ve Skutči, aby se
využila volná místa. Prohlédly jsme si domácí zvířátka na farmě, kde se dětem nejvíce líbily malé kačenky a prasátka.
Ten den byl opravdu nepříjemný vítr, ale došly jsme až do dědečkovy obůrky, kde jsme měly možnost vidět zase lesní
zvířátka a mohly jsme suchým pečivem nakrmit koníky. Měly jsme domluvené opékání maso‐zeleninového špízu, ale
vzhledem k nepříznivému počasí nám ho museli upéci v troubě. Dě se před cestou zpět vyřádily v hracím koutku a
na venkovním hřiš . Odměnou dětem byly zážitky, ale také pastelky a sešitek, kam si mohly nakreslit třeba zvířátka,
která viděly.

Výlet do Oldřiše za zvířátky spojený s opékáním buř ků
V úterý 28. května 2019 jsme se s dětmi vydaly na výlet do Oldřiše, kde jsme navš vily farmu Malfarm. Šly jsme
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přímo mezi zvířátka, dě si mohly pohladit kočičky s koťátky, kozy, ovečky, ale ty před našimi rozdováděnými dětmi
radši utekly. Viděly jsme koníky, pštrosy, malá kuřátka a housátka, která se ještě nahřívala. Nejen kluci byli nadšeni
z různých strojů, které se využívají v zemědělství. Ještě jednou děkujeme paní Rychtecké za prohlídku. A poté jsme se
přesunuly na místní hřiště, kde jsme si rozdělaly oheň, opekly si s dětmi něco nezdravého. A jak to už u táboráku
bývá, tak jsme si i zazpívaly. Měly jsme obavy z počasí, ale bylo hezky, až do té doby, než jsme dorazily zpět do Krou‐
ny, kdy se pořádně rozpršelo.

Plánované akce

Krásné letní dny Mgr. Jana Boháčová, MaCeK

Mar na a Jakub Šmokovi obhájili s TKG Hlinsko mistrovský tul
4. května 2019 se konalo Mistrovství České republiky plesových choreograﬁí v Chrudimi. TKG Hlinsko, kde již
několik let tancují i Mar na s Jakubem, obhájilo tul Mistra České republiky v choreograﬁích české polky a získalo
tul druhého vícemistra České republiky s choreograﬁí standardních tanců. O týden později se zúčastnili Mistrovství
Slovenské republiky ve Žiaru nad Hronom, kde si vytančili 2. a 3. místo.

Petr Švanda st.

Férová snídaně
V letošním roce se poprvé v Krouně konala celorepubliková akce Férová snídaně, která má za cíl podpořit místní
farmáře a pěs tele. Během Férové snídaně se schází lidé v zahradách, parcích či náměs ch, aby si společně se svými
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sousedy a známými pochutnali na fairtradových a lokálních dobrotách. Dávají
tak najevo, že je zajímá, kdo a za jakých podmínek pro ně plodiny pěstuje.
Letos tato akce proběhla v sobotu 11. 5. a v Krouně se konala na farní
evangelické zahradě. Počasí nám přálo, a tak jsme mohli posnídat
na prosluněné farní zahradě. Každý přinesl buď nějaký svůj výrobek či zakou‐
pený lokální produkt. Navzájem jsme tak mohli např. ochutnat výborné sýry a
tvaroh od Horáčkových z Rychnova, sázavský chleb s chilli nebo s mrkví,
domácí zavařeniny, palačinky, vajíčka, buchty atd. K tomu jsme mohli vypít
dobré fairtradové kafe či černý čaj nebo si uvařit čaj z čerstvě natrhaných
bylinek.
Nikomu z nás se ze slunečné zahrady moc nechtělo, a tak se snídaně
protáhla skoro až do 11 hodin. Myslím, že řada z nás už toho doma moc
nepoobědvala.

Mgr. Andrea Boháčová

Noc kostelů v Krouně
Po roce se v pátek 24. 5. 2019 opět po celé České republice otevřely kostely a modlitebny všem kolemjdoucím a
nabídly jim tak možnost nahlédnout do vnitřních prostor. Řada sborů a farnos také připravila bohatý program. V le‐
tošním roce se do akce zapojilo 1640 kostelů a modliteben.
Náš sbor ČCE v Krouně se po několika letech do akce opět zapojil. Od 16 hod. tak mohli návštěvníci stoupat
do věže ke zvonům, podívat se k varhanám či si zahrát detek vní hru. Následně se mohli zaposlouchat do známých
písní z evangelického zpěvníku v sólovém a sborovém provedení. Od 19:30 hod. pak zahrála místní kapela Pohoda
dřez. Program byl zakončen v 22 hod. modlitbou za účastníky s požehnáním. Během celého večera se návštěvníci
mohli občerstvit dobrotami, které připravily naše sestry. Velkou radost jsme měli i z návštěvy sester a bratří z ka‐
tolické farnos v Krouně, kde letos Noc kostelů neproběhla. Velmi si jejich návštěvy vážíme. Dohromady tak kostelem
během celého večera prošlo okolo 70 návštěvníků.
Fotky z akce najdete na: h ps://fsccekrouna.rajce.idnes.cz/Noc_kostelu_2019
Webové stránky sboru: www.krouna.evangnet.cz
Za ČCE v Krouně Mgr. Andrea Boháčová
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Fotbalová kopačka
Fotbal
Pomalu se blíží konec fotbalové sezóny a zde je přehled, jak jsou na tom naše týmy.

Muži “A“ (okresní přebor OFS Chrudim)

Muži “B“ (IV. třída OFS Chrudim)

Áčko je aktuálně na posledním místě v tabulce.
Bude to boj o záchranu do poslední chvíle. Bohužel,
některé klíčové zápasy se nepodařilo dotáhnout do kon‐
ce.

Béčko drží klidný střed tabulky. K úplné pohodě
chybí větší počet hráčů.

Starší přípravka (okresní přebor OFS Chrudim)
Kluci statečně bojují, i když hrají pro starším
klukům a holkám. Bohužel v příš m roce se už tuto
kategorii nepodaří udržet. Klukům a trenérům děkujeme
a přejeme hodně úspěchů v jiných klubech. Doufejme,
že si jednou zase zahrají za Krounu.

Předpřípravka
Kategorie předpřípravky pravidelně trénuje. V pří‐
š m roce budou ročníky 2011 – 2012 přihlášeny do sou‐
těže mladších přípravek (okresní přebor OFS Chrudim).
Zároveň pořád přibíráme do naší party kluky a holky
(ročníky 2011 až 2014). Nemusíte mít obavy, tréninky
jsou spíše o hraní si. Můžete se přijít třeba jen podívat.
Pro více informací prosím volejte 737 235 095 (Miloš
Vaňák ml.).

Za TJ Sokol Krouna bych rád touto cestou poděkoval všem trenérům a vedoucím za jejich práci, kterou ve svém
volném čase dělají. Poděkování patří také fanouškům za jejich podporu!

www.krouna.cz
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Práce na hřiš
Tak jako každý rok, tak i letos se začátkem jara na hřiš pracovalo. Zvláště první brigáda byla velice podařená a
udělal se velký kus práce. Všem, kteří nám pomáhají (a nejen s brigádami) moc děkujeme!
Zde je několik fotek z brigád.

Letní akce na hřiš
TJ Sokol Krouna Vás srdečně zve na letní akce, které se
budou konat na hřiš v Krouně:
13. 7. 2019 – Posezení s hudbou – kapela Branet
27. 7. 2019 – Country večer (Kuba Zábelka). Kapelu
můžete znát z minulého roku.
17. 8. 2019 – Pivní slavnos – kapela Qua ro
Detaily budou upřesněny.
Těšíme se na Vás!
Miloš Vaňák

www.krouna.cz
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Hasičská stříkačka
Memoriál Honzíka Kreminy ve Skutči
První venkovní soutěží je již několik let Memoriál Honzíka Kreminy ve Skutči. Soutěž je zároveň započítávaná
do okresní ligy v požárním útoku. Výborné podmínky svědčily i našim dvěma družstvům. Starší i mladší žáci obsadili
celkově dvě druhá místa, což je velký úspěch hlavně u mladších. V rozstřelech měli naši borci trochu smůlu, to ale nic
nemění na tom, že jsme přivezli dvě stříbra.

Ukliďme Česko
V letošním roce jsme se poprvé zapojili v rámci hasičského kroužku do celorepublikové akce Ukliďme Česko.
V pátek 5. 4. jsme se sešli před hasičskou zbrojnicí a rozdělili se do tří skupin a vydali se sbírat nepořádek. Jak
jsme tušili, nejvíce odpadků jsme nasbírali mimo obec, a to především u Boroviny, okolo zastávky na hlavní silnici a
podél cesty na Pokřikov. Dě sbíraly s nadšením, a tak ani dospělí nemohli zůstat pozadu. Nasbírali jsme celkem
6 pytlů odpadků, které jsme se poté snažili co nejvíce roztřídit.
Dě na závěr akce čekalo malé občerstvení, diplom a sladká medaile.

Děkuji i všem dospělým, kteří přišli dě podpořit.
Mgr. Andrea Boháčová,
jednatelka SDH Oldřiš

Turnaj ve stolním tenise
V neděli 14. 4. SDH Oldřiš uspořádal turnaj ve stolním tenise. Celkem se zúčastnilo 25 hráčů z Oldřiše,
Krouny, Pusté Kamenice, Svratouchu, Kameniček, Hamrů, Předhradí a Leš nky. Na všechny hráče čekaly hmotné
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ceny, za které děkujeme všem sponzorům. Na prvním místě skončil bez jediné prohry Milan Cempírek z Kameniček.
Druhé místo obsadil Josef Žejdlík a tře místo Mar n Žejdlík z Oldřiše. Pro hráče byla připravena vynikající dršťková
polévka, kterou připravil Miloslav Holas.

Foto a článek: Mgr. Libor Boháč

Pálení čarodějnic v Oldřiši
Poslední dubnový den jsme se v Oldřiši sešli na dětském hřiš , abychom oslavili příchod jara a spálili čarodějnici.
Pro dě byl přichystán špekáček zdarma a nechyběly ani soutěže a drobné ceny. Novinkou bylo i malování na o‐
bličej, které si dě velmi užívaly. Počasí nám přálo, a tak poslední dě odcházely domů až za tmy.

Za SDH Oldřiš
Mgr. Andrea Boháčová

www.krouna.cz
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Rozpis pohotovostních služeb stomatologů na III. čtvrtle 2019

Pohotovostní stomatologické služby jsou od 9.00 do 13.00 hodin.
S ohledem na možnost výměny služeb mezi lékaři, která nám nebyla včas oznámena, nebo nebylo možné již zajis t
její zveřejnění, doporučujeme předem telefonicky ověřit aktuální stav na příslušném stomatologickém pracoviš .

Inzerce
Příměstský tábor Veselá věda Skuteč
Naše tábory jsou určeny pro malé badatele od 5
do 12 let, kteří rádi prozkoumávají zákonitos ze světa
přírodních věd. Věnujeme se jednoduchým, věku dě
přizpůsobeným pokusům z oblas chemie, biologie i
fyziky.
S jakými tématy pracovaly dě v minulých letech?
Například při zkoumání vody jsme měřili nejen pH a
určovali tvrdost, ale také zkoumali, kteří živočichové v o‐
kolí vody žijí a stavěli vodní mlýnky, abychom si vyzkoušeli
sílu, jakou voda má, i způsoby, jak ji využít v náš pro‐
spěch. Při práci s rostlinami si dě založily herbář, vy‐
ráběly léčivou mast i nkturu, barvily látky rostlinnými
barvivy. Letos je pro ně nachystán neméně zajímavý
program.
Kromě pokusů, které provádíme uvnitř i v terénu je
čas i na hry, odpočinek, prostě užívání léta a prázdnin.
Tábory pořádáme v řadě měst po celé ČR, konkrétní
termín pro tábor ve vašem městě je uveřejněn na we‐
bových stránkách www.veselaveda.cz.
KDE: Gymnázium Suverénního řádu maltézských ry řů
ve Skutči, Vítězslava Nováka 584, Skuteč
KDY: 5. 8. – 9. 8. 2019

www.krouna.cz
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Tábor se koná od pondělí do pátku, od 8:00 do 16:00. Je zajištěn teplý oběd a pitný režim. Součás programu je
celodenní výlet.
Cena tábora 1950,– / týden. Je možné hlásit se na jednotlivé dny, poté cena jednoho dne je 490 Kč.
Registrace: h ps://registrace.veselaveda.cz/tabor/?region=&city=&camp=
Bc. Ing. Jindřiška Kouřilová,
koordinátor Veselá věda, z. ú
Email: jindriska.kourilova@veselaveda.cz
Mobil: 727 862 072

Cyklobusy vyjíždí už v sobotu 1. června!
Všechny linky cyklobusů, které propojují turis cky
atrak vní místa Českomoravského pomezí i okolních
regionů, budou letos v provozu už od 1. června.
Cyklisté i pěší turisté budou nově moci jejich služeb
využívat po celé čtyři měsíce, tedy až do 29. září.
Turis cké autobusy uzpůsobené pro převoz kol budou
opět jezdit každou sobotu a neděli i o státních svátcích.
Vydejte se také na výlet a nechte se cyklobusem
přiblížit k oblíbeným místům Českomoravského pomezí i
zajímavým cílům v okolí. Celkem pět turis ckých
autobusů vás zaveze nejen k atrak vitám historických
měst Litomyšl, Polička, Moravská Třebová, Svitavy a
Vysoké Mýto, ale i na řadu dalších zajímavých míst. Patří
k nim zámek v Nových Hradech, Toulovcovy maštale,
Muzeum dýmek v Proseči, rozhledna Terezka,
Hřebečské důlní stezky či rozhledna na Kozlovském
kopci. Vydat se můžete také mimo region
Českomoravského pomezí a nechat se cyklobusem
zavézt třeba na Dolní Moravu, do Čenkovic, na Šerlich,
do Žďárských vrchů nebo k Sečské přehradě.
•

Růžová linka 680017 (1. června – 29. září)
Moravská Třebová – Svitavy – Polička –
Proseč – Nové Hrady – Litomyšl – Česká
Třebová – Ús nad Orlicí – Choceň – Vysoké
Mýto
Linka propojující historická města Českomo‐
ravského pomezí zajíždí také do Toulo‐
vcových maštalí, k Hřebečským důlním stez‐
kám, zámku v Nových Hradech, několika
rozhlednám i cyklostezkám na Orlicko‐
ústecku.

•

Modrá linka 680018 (1. června – 29. září)
Polička – Svitavy – Moravská Třebová –
Š ty – Králíky – Dolní Morava
Tato linka zaveze do oblas Orlických hor a
Králického Sněžníku pěší turisty i cyklisty
z Poličska, Svitavska a Moravskotřebovska.
Cestující přiblíží také k Hřebečským důlním
stezkám nebo mladějovské úzkokolejce.
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•

Zelená linka 650555 (1. června – 29. září)
Pardubice – Chrudim – Seč – Hlinsko – Proseč – Litomyšl – Polička – Svratka – Seč – Pardubice
Linka umožní objevovat krásy Českomoravského pomezí také turistům z Pardubicka, Chrudimska či
Hlinecka. Zajíždí do oblas Toulovcových maštalí, Litomyšle či Nových Hradů a po poledni také do Žďár‐
ských vrchů (např. Telecí, Lucký vrch, Svratka či Svratouch) a k Sečské přehradě.

•

Červená linka 680948 (1. června – 29. září)
Litomyšl – Ús nad Orlicí – Česká Třebová – Lanškroun – Čenkovice – Králíky – Dolní Morava
Tato linka vyjíždí z Litomyšle a míří až do oblas Orlických hor a Králického Sněžníku.

•

Oranžová linka 700949 (1. června – 29. září)
Litomyšl – Vysoké Mýto – Choceň – Žamberk – Deštné v Orlických horách, Šerlich
Linka míří z Litomyšle přes Vysoké Mýto do Orlických hor s konečnou zastávkou u Masarykovy chaty
na Šerlichu.

Na linkách pla tarif IREDO, který nabízí výrazné slevy dětem a osobám ZTP. Pro cestu cyklobusem je možné
využít také zvýhodněné rodinné, síťové a časové jízdenky nebo slevy pro studenty a seniory. Podrobné informace
o provozu cyklobusů jsou uvedeny na portálu www.ceskomoravskepomezi.cz. Letáky s jízdními řády, mapkou a py
na výlet jsou k dispozici v informačních centrech a na řadě dalších míst Českomoravského pomezí.
I letošní provoz cyklobusů je realizován díky spolupráci měst Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy a
Vysoké Mýto, des nační společnos Českomoravské pomezí a Pardubického kraje. Přejeme vám šťastnou cestu
plnou nezapomenutelných zážitků!
Jiří Zámečník,
marke ngový manažer

Krounský zpravodaj vydává Obecní úřad v Krouně.
Redakční rada: Adéla Zástěrová, Petr Schmied ml.
Veškeré příspěvky prosím adresujte redakční radě na OÚ nebo na e‐mail redakce@krouna.cz.
Registrace povolena Ministerstvem kultury České republiky pod registrační značkou MK ČR E 11861.
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