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Informace starosty obce
Léto 2021
Blíží se letní prázdniny a nastává čas dovolených. I
v letošním roce nebude léto takové, jak jsme na něj byli
zvyklí. Pandemie koronaviru sice v těchto dnech ustu‐
puje, neznamená to ale, že bychom měli vyhráno. Také
různá omezení nám nedovolují prožít dovolenou jako
v letech minulých. Buďme však op mis č a snažme se
užít si léto, jak nejlépe je to možné. Musíme věřit, že
zase bude líp.
Přeji Vám všem krásnou a sluncem prohřátou
dovolenou, která se obejde bez malérů a nehod, bez ne‐
mocí a neštěs .

Popelnicový svoz odpadů v místních
částech Čachnov, Ruda, Fran šky a
Rychnov
Popelnicový svoz odpadů v místních částech
Čachnov, Ruda, Rychnov a Fran šky bude zahájen
13. července 2021. Bude probíhat vždy v úterý v sudém
týdnu.
Žádáme občany na nových svozových trasách, kteří
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si doposud nepořídili popelnici, aby tak učinili co
nejdříve a nahlásili na obecní úřad, že potřebují na po‐
pelnici připevnit čip.

Změna úředních hodin obecního úřadu
Od 1. července 2021 dojde ke změně úředních
hodin obecního úřadu. Úřední hodiny pro veřejnost
budou vždy v pondělí a ve středu od 7:30 do 16 hodin.
Žádáme občany, aby si naplánovali osobní návštěvu
k vyřízení svých záležitos na tyto dny. V ostatních dnech
se budou pracovnice úřadu věnovat agendě, kterou mají
Pokračování na další straně.

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

na staros a která vzhledem k nové legisla vě a dalším okolnostem neustále narůstá, a nebudou moci být občanům
k dispozici.

Opakující se problémy s ukládáním odpadů do kontejnerů
Děkuji většině občanů, že se snaží na dvou nově
upravených místech pro kontejnery udržovat pořádek.
Teprve až v těchto červnových dnech se znovu objevily
nerozřezané krabice a pytle s plastem mimo svozové
nádoby. Žádám proto znovu všechny občany, aby využívali
kontejnery, ve kterých je místo, a neukládali odpad mimo
nádoby. Velké kartónové krabice prosím rozřežte, aby se
vešly do kontejnerů, plastové lahve sešlápněte, aby se
uspořilo místo. Otvory do kontejnerů jsou často ucpané a
přitom je uvnitř ještě volný prostor.
Co se týká odpadů, objevil se v poslední době ještě jeden nešvar. Do kontejnerů na použité kuchyňské oleje
někdo vložil lahev s motorovým olejem. Ten do tohoto odpadu nepatří. Motorové oleje a další nebezpečné látky se
odevzdávají vždy při svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Do těchto kontejnerů vkládejte prosím vždy dobře uzavřené nádoby pouze s použitým kuchyňským olejem.
Na dvou místech se olej do nádoby vylil a dovedete si určitě představit, jak těžko se potom taková nádoba čis .

Poděkování
Za mco někteří spoluobčané vytváří nepořádek na svozových místech i jinde v obci, najdou se i tací, kteří
naopak po jiných odpadky uklízí.
Chtěl bych touto cestou poděkovat Dominiku Bělskému, Patriku Bělskému, Pavlu Janouškovi ml. a Lukáši
Nadrchalovi, kteří dobrovolně procházeli okolí naší obce a sbírali a třídili odpadky, které jiní odhodili. Je to hezký
příklad toho, že ne všichni mladí lidé jsou k přírodě neteční, ale naopak, že je naše životní prostředí zajímá a starají se
o něj. Ještě jednou velký dík.

Stručně
→
→

→
→
→

V brzké době bude zahájeno zateplení a výměna oken v budově mateřské školy. Na tento projekt čerpáme
dotaci ze Státního fondu životního prostředí.
Byly také zahájeny přípravné práce na dobudování vodovodního řadu v horní čás Krouny. Vzhledem
k problémům s materiálem se práce mírně zpožďují. Firma Instav, která zakázku ve výběrovém řízení získala,
přislíbila, že i přes určité zpoždění, dokončí zakázku dle smlouvy v tomto roce.
Obec Otradov plánuje stavbu vodovodu. Po jednáních s vedením obce jsme se dohodli na spolupráci a v rámci
této akce bychom chtěli připojit na vodovodní síť naše občany „ ve dvoře“.
V současné době dokončujeme projekt na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Krouně a připravujeme projekty
na rekonstrukci a zateplení budov obecního úřadu a hasičských zbrojnic v Rychnově a Oldřiši.
Letos by se také měla rekonstruovat komunikace směrem od brodu v dolní čás Krouny k čis rně odpadních
vod.
Mgr. Petr Schmied, starosta obce

Úspěch Mar ny Šmokové v krajském kole dějepisné olympiády
Žákyně naší školy Mar na Šmoková z IX. třídy dosáhla obrovského úspěchu v krajském kole dějepisné olympiády,
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kde se v obrovské konkurenci umís la

na excelentním 1. místě.
Úspěch je o to cennější, že dokázala zvítězit i v konkurenci se studenty víceletých gymnázií. Mar ně za úžasnou
reprezentaci školy i obce děkuji a snad jí udělá radost i ocenění ve formě pochvaly ředitele školy na vysvědčení a
věcného daru dle vlastního výběru. Poděkování patří i p. uč. Sádovské, která Mar ně se zapojením do soutěže
pomáhala.
Zmínit chci ještě skutečnost, že se jedná o nejlepší umístění našeho žáka za posledních nejméně 30 let, neboť i
v minulos naši žáci postupovali do krajských kol různých soutěží, ale doposud nikdy nezvítězili.
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Mar na tak postoupila do celostátního kola, které proběhlo v prvním červnovém týdnu. O jeho výsledcích
budeme informovat na webových stránkách školy.

Tablo vycházejících žáků

Výsledky zápisu do 1. ročníku šk. r.
2021/22
Ve dnech 1. – 9. 4. 2021 proběhl zápis do I. třídy
školního roku 2021/2022. Vzhledem k mimořádné
situaci proběhl i letos zápis dálkovou formou. Podáno
bylo celkem 17 žádos o přije narozených od 1. 9. 2014
do 31. 8. 2015 nebo těch, kterým byl v r. 2020 povolen
odklad zahájení povinné školní docházky o jeden rok.
Kromě nich bylo podáno 5 žádos o odklad zahájení
povinné školní docházky. K zahájení povinné školní
docházky od září 2021 bylo přijato 17 dě , z toho 11 dí‐
vek a 6 chlapců.
Rodičům dě 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.

Výsledky zápisu do MŠ do šk. r. 2021/22
Během května 2021 proběhl také zápis do mateřské
školy. Podáno bylo celkem 22 žádos o přije dě
ve věku od dvou a půl do 5 let, z nich bylo 15 dě
přijato.

Výsledky testování na „covid“
V období od 12. dubna do 4. června 2021 bylo ve školce a ve škole provedeno 1373 an genních testů dě , žáků
a zaměstnanců. Výsledky všech testů byly nega vní. V mateřské škole má kompletní očkování dokončeno 80%
zaměstnanců, v základní škole 84% zaměstnanců a ve školní jídelně je alespoň 1 dávkou očkováno 67% zaměstnanců.

Poděkování
Závěr školního roku 2020/21 se nezadržitelně blíží a nastává pomalu čas na jeho hodnocení. Bohužel byl stejně
zvláštní a podivný jako závěr školního roku minulého. Snad jen s m rozdílem, že jsme se v některých oblastech více,
v jiných hůře, naučili v dané situaci žít a pracovat. Přizpůsobili jsme se. A nebylo to pro nikoho vůbec lehké – skloubit
práci, starost o běžný chod rodiny, vzdělávání dě i dohled nad nimi, mo vace dě ke vzdělávání, zcela nové metody
a formy výuky, neustálá práce s digitálními technologiemi. Stejným výzvám jsme čelili všichni – rodiče, učitelé,
provozní pracovníci i veřejnost. A ať chceme nebo ne, covidová situace dopadala i na dě , i ony ji vnímaly a musely se
naučit s ní žít. Chtěl bych proto v souvislos s koncem školního roku všem (dětem, učitelům, provozním pracovníkům
i rodičům, prarodičům, te čkám i strýčkům), kteří se snažili a poc vě pracovali, poděkovat za obrovský kus odvedené
práce. Všichni si zasloužíme uznání.
Není však čas na to usnout na vavřínech. Dálková výuka i při sebevětší snaze všech zúčastněných
poznamenala vzdělávání našich dě a příš školní rok, a doufejme, že již bude „normální“, přinese zcela jistě mnoho
práce s odstraňováním a doháněním důsledků covidové pandemie. Věřím však, že společnými silami vše zvládneme.
Mgr. Josef Kyncl
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Distanční vzdělávání v MŠ
Plošné uzavření škol se dotklo nejen školáků, ale i dě z mateřských škol. Poslední rok mateřské školy je pro dě
povinný, proto i předškoláci přešli na distanční způsob vzdělávání. To probíhá formou emailové korespondence, kdy
jsou dětem v souladu se školním vzdělávacím programem zadávány úkoly spolu s náměty rodičům pro práci s dětmi
v domácím prostředí.
Na tomto místě je třeba vyzdvihnout právě úsilí rodičů a poděkovat jim za vzornou spolupráci s mateřskou
školou.
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Představujeme Vám prvňáčky pro školní rok 2021/2022

Dětský den v mateřské škole
Dě svůj dnešní svátek oslavily spolu s vodníkem Česílkem a jeho kamarády z rybníka. Dopoledne při tanci, hrách
a soutěžích na zahradě školky uteklo stejně jako voda, kterou dě pomáhaly vodníkovi najít a nanosit do rybníka.
Milé dě , všechno nejlepší!

Mgr. Irena Kavková
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Z činnos Mateřského centra Krouna
Měsíc duben konečně přinesl první pozi vní zprávy k tehdejší
epidemiologické situaci a my jsme se po půlroční odmlce s nadšením a
chu pus ly do přípravy jarního bazárku dětského oblečení. Bazárek se
tentokrát konal v sobotu 15. května 2021 v místní Sokolovně, protože
na základní škole probíhala rekonstrukce sálu. Tímto bychom chtěly moc
poděkovat TJ Sokol Krouna za zapůjčení prostor, které se nám velmi
osvědčily, a my tak mohly bez obav dodržovat vládní opatření. Letošní
bazárek byl ještě o něco úspěšnější než podzimní, což nás velmi těší.
Nesmíme zapomenout také na poděkování maminkám, které nám
s přípravami bazárku pomáhaly.
1. červen patřil dětem a my jsme, stejně jako v loňském roce,
zahájily činnost centra po “covidové” pauze dětským dnem
pro nejmenší s názvem “Vítej na farmě”. Ten se konal za krásného slu‐
nečného počasí na fotbalovém hřiš v Krouně a jsme moc rádi za početnou účast maminek s dětmi. Pro dě bylo
připraveno 6 úkolů, např. podojit kravičku, nakrmit králíčka nebo posbírat slepičkám vajíčka. Po splnění všech úkolů
dostaly dě čky bohatou odměnu.

Úterní dopolední programy jsme zaměřily především na venkovní ak vity a procházky a v průběhu letních
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prázdnin se opět můžete těšit na dva velké výlety. Sledujte proto naše facebookové a webové stránky, ať vám žádný
z výletů neuteče.
Krásné letní prázdniny přejí
Michaela Kadrmasová a Denisa Šlemrová

Fotbalová kopačka
Od května už zase v pohybu
Bohužel naše činnost byla v důsledku covidových opatření téměř půl roku pozastavena. Od podzimu 2020 žádný
ze sportovních oddílů netrénuje. O to větší radost máme, že od května 2021 můžeme začít trénovat. Aktuálně
všechny naše kategorie od školičky až po dospělé pravidelně trénují. Jsme rádi, že jsme téměř po půl roce mohli
zahájit svoje ak vity!

Nábor fotbalistů
V případě, že byste chtěli přihlásit svoje dě na fotbal (ročník 2010 – 2016), samozřejmě není problém, stačí se
buď osobně domluvit s trenéry, nebo zavolat na číslo 737 235 095 (M. Vaňák ml.) a také se domluvíme.

www.krouna.cz
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Hledáme trenéra pro naše nejmenší
Na podzim bychom rádi otevřeli “fotbalovou školičku“. Jsou to dě narozené v roce 2017. Bohužel naše
trenérské kapacity na to již nestačí. Z tohoto důvodu hledáme nadšené zájemce, ta nky nebo maminky, kteří by nám
pomohli a školičky se “ujali“. Není se čeho bát. Jednak školičky nejsou vůbec o fotbale, ale o hrách a rados z pohybu.
A ze začátku samozřejmě pomůžeme. V případě zájmu se
prosím ozvěte na tel. 737 235 095 (M. Vaňák ml.).

Sokolovna
Zimní přestávky jsme využili pro “vylepšení“ naší krounské sokolovny. Na naše ak vity teď o hodně lépe vidíme,
protože v hlavním sále bylo nainstalováno nové LED osvětlení. A velkou radost máme i z nově nainstalovaných
cvičebních prvků. Do sokolovny se po několika letech navrá ly kruhy a zařízení pro šplhání. V budoucnu bychom
rádi opravili hlavně střechu, ale čekáme na výsledky dotací. Oprava střechy nám umožní další rozvoj sokolovny.

Poděkování
Touto cestou bychom
chtěli poděkovat všem nad‐
šencům a dobrovolníkům,
kteří pomáhají s našimi
činnostmi. Posledním pří‐
kladem může být natření
stolů a laviček na hřiš .
Tímto velké DÍKY!
Miloš Vaňák

www.krouna.cz
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Hasičská stříkačka
SDH Krouna
Další velký úspěch krounských hasičů
Agáta Chlupáčová, Adam Bělský a Tomáš Broulík se probojovali do širší reprezentace České republiky v požárním
sportu v kategorii dorostu. Všichni tři se poc vě připravují a každých čtrnáct dní se účastní soustředění v Ostravě, kde
bojují o možnost reprezentovat na Mistrovství světa v Chorvatsku.
Tento týden startovali Adam Bělský a Tomáš Broulík na krajském kole v požárním sportu dě . Startovali za tým
Zderazi, kterému pomohli k vítězství a účas na mistrovství republiky.

Sběr železného šrotu
Již tradičně provedli hasiči sběr železného šrotu po obci. Tímto chtějí poděkovat všem spoluobčanům.
Nacházíme se v nelehké době, proto získaná částka velmi pomůže zajis t činnost mladých hasičů.

www.krouna.cz
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Něco málo z výjezdů
V poslední době zasahovali hasiči u několika zajímavých výjezdů. Prvním byl požár staré lípy v Rychnově, kde
jednotka dodala vodu na hašení a spolupracovala s PS Hlinsko na dohašení vykotlaného stromu.

Další byl zásah na nehodě nákladního vozidla, které převáželo hračky z ﬁrmy Ravensburger Polička. Jednotka
zajis la místo nehody a po zadokumentování událos policií provedla vyproštění konstrukce přívěsu ze stromu.
Na závěr provedla úklid komunikace od hromady stavebnic.

Luděk Bělský

www.krouna.cz
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SDH Rychnov

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů na III. čtvrtle 2021
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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
Stali jste se obě trestného činu?
„V minulos jsem se seznámila s mužem, který byl v té době ve vězení. Chtěla jsem mu jen pomoci, ale pak jsem
se do něj zamilovala. Postupně ode mě vylákal skoro všechny mé úspory. Po propuštění z vězení mě vmanipuloval
do situace, kterou jsem se rozhodla řešit sebevraždou. Náhodný chodec mi zachránil život. Za obrovské podpory
rodiny, blízkých přátel a lidí z poradny pro obě trestných činů jsem opět našla sama sebe.“ Tereza, 45 let.
Obě trestného činu se může stát každý. Nelze spoléhat na štěs a myslet si, že „To se mi stát nemůže“. Častou
reakcí obě může být otázka „Proč se to stalo právě mně?“ Pak následují pocity lítos , sebeobviňování a pocit
opuštěnos . Reakcí na závažné trestné činy bývá ztráta iluze bezpečného světa. Ta může vyús t v psychické
problémy, jako jsou zhoršená schopnost vnímání, špatná interpretace poskytovaných informací, zhoršená schopnost
řídit svůj život, dlouhodobá úzkost a neustálý strach.
Každý člověk je v prožitku traumatu neopakovatelný. V důsledku ztráty sebeúcty a duševní stability dojde u obě
trestného činu ke snížení schopnos řešit vzniklé problémy. Důležité je mít někoho, kdo umí pomoci. Obrovskou
podporou bývají blízké osoby a odborníci, kteří vrací obě trestných činů zpátky do života. V poradně Bílého kruhu
bezpečí vám poskytneme právní informace, psychologické a sociální poradenství a prak cké rady a informace.
Nabízíme bezpečný prostor a podporu při ven laci svých oprávněných emocí, srozumitelné informace o právech
obě trestných činů a rady, jak na tato práva dosáhnout. Dále vám můžeme pomoci zhodno t aktuální situaci a
stanovit si nezbytné kroky k nápravě škod, vč. znovuobnovení pocitu bezpečí.
Pokud jste se vy nebo vaši blízcí stali obě trestného činu, můžete se obrá t na pobočku Bílého kruhu
bezpečí v Pardubicích. Poradna sídlí v Pardubicích, Tř. 17. listopadu 237 (Dům služeb). Kontaktní telefon je 732
923 462 nebo můžete volat na celorepublikovou nonstop Linku pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116
006.

www.krouna.cz

13

Krounský zpravodaj

www.krouna.cz

14

Krounský zpravodaj

www.krouna.cz

15

Krounský zpravodaj

Fotoreportáž – zateplení a výměna oken v budově ZŠ Krouna

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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