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

Informace starosty obce
Šíření koronaviru
Blížící se jaro nezačínáme v tomto roce příliš
op mis cky. Místo abychom se těšili, že se příroda
začíná probouzet a nalévat nám do žil nové síly, objevila
se nová hrozba v podobě šíření koronavirového
onemocnění COVID‐19.
Nechci nebezpečí spojené s rychlým šířením nového
typu viru přeceňovat, ale neměli bychom ho v žádném
případě ani podceňovat. Proto apeluji na všechny
občany, aby dodržovali hygienické zásady a chovali se
tak, jak nám doporučují lékaři a hygienici.
Nehazardujte prosím se zdravím svým ani lidí
ve vašem okolí. Šíření viru se asi nedá zabránit, ale m,
že se budeme snažit dodržovat pravidla, která nám
odborníci doporučují, ho můžeme alespoň zpomalit.
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Připojování do kanalizační sítě
S postupným zlepšováním počasí vzhledem k blí‐
žícímu se jaru se další spoluobčané připojují do splaš‐
kové kanalizační sítě. Chci proto připomenout některé
zásady, které je nutné dodržet.
Do splaškové kanalizace nesmí být v žádném
případě svedeny dešťové vody. To by způsobilo zvýšené
nároky na spotřebu energie v čis rně odpadních vod a
hlavně také problémy s limity, které musíme v rámci
dotace z Ministerstva životního prostředí ČR plnit. Byl
bych nerad, kdyby kvůli některým nedisciplinovaným
spoluobčanům obec musela vracet část dotace. Pokud
by ke zvýšeným nátokům docházelo nadále, byli bychom
nuceni provádět různá opatření, včetně kouřových a ka‐
Pokračování na další straně.

Ve zdraví prožité velikonoční svátky
přejí
starosta obce Petr Schmied,
zaměstnanci obecního úřadu a
redakce Krounského zpravodaje.

merových zkoušek, které jsou dos drahé a které by pla l zjištěný viník.
Stále také nemáme od mnoha domácnos dotazník, na jehož základě budeme připravovat smlouvy. Vyplněný a
podepsaný dotazník pošlete poštou (Obecní úřad Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna), e‐mailem obec@krouna.cz
nebo přineste na obecní úřad do konce března. V případě nejasnos volejte pana Marinicu (tel. 739 618 770)
z ﬁrmy Voda CZ Service, která je odborným garantem zkušebního provozu čis rny odpadních vod, případně se
obraťte na mě (tel. 605 294 759). Omlouvám se za chybu v telefonním čísle, které jsem uvedl v minulém zpravodaji.
Snažte se co nejdříve připojit, neboť od července bychom chtěli mít uzavřeny smlouvy a začít vybírat stočné.
Potom už nebude možné osvobodit od stočného ty, kteří s připojením váhají.

Zase ty odpady
Už je mi občas trapné neustále Vás ve svých článcích
obtěžovat problema kou odpadů. Ovšem to, jak se
někteří z nás chovají, mě nu se mto opět zabývat. Navíc
se rada obce shodla na tom, že na některá svozová místa
umís me v nejbližší době fotopas a případné viníky
předáme přestupkové komisi do Hlinska. Těmto
nepřizpůsobivým občanům hrozí dle zákona o odpadech
pokuta až 50 síc korun.
Jen za posledních několik týdnů jsme se setkali
s mnohonásobným porušováním všech pravidel, které
slušný člověk dodržuje. Uvedu jen několik příkladů. Do kontejnerů na plasty někdo nasypal popel, mezi použitými
kuchyňskými oleji se objevil olej motorový a také plasty a dřevěná ramínka. Neustále někdo dává odpad vedle
určených nádob. Opakovaně se na sběrných místech objevují autoskla a další věci, které by si měl každý odvézt
do sběrného dvora a tam za ně zapla t. To je jen několik z mnoha případů, které každý týden řešíme.
Ještě bych chtěl znovu všem připomenout, že je třeba, abychom plastový odpad sešlapávali a házeli nejprve
do zvonových kontejnerů. Teprve po jejich zaplnění vhazujme odpady do kontejnerů s velkým otvorem, jež jsou
prvotně určeny pro velké plastové odpady, které neprojdou otvorem zvonových kontejnerů. Papírové kartony a
krabice nejprve natrhejme nebo rozřežme, abychom jimi neucpávali otvor kontejneru.
Na závěr mi dovolte položit řečnickou otázku nám všem. Opravdu chceme mít pořádek jenom kolem svých
domků a na zbytku obce, v níž žijeme, nám nezáleží? Obec budeme mít tak hezkou, jak si ji sami uděláme.

Stručně
→

→

→

→
→

→
→

Stav některých místních komunikací po zimě je velmi špatný. Na duben mám proto naplánovanou schůzku
s vedením Správy a údržby silnic Luže, kde se budeme domlouvat na vyspravení nejhorších úseků místních
komunikací ve všech našich obcích.
V březnu jsme podali žádost o dotaci na opravu budovy základní školy včetně výměny oken, zateplení, nové
fasády a rekuperačních jednotek do jednotlivých tříd. Pokud bychom dotaci dostali, proběhla by rekonstrukce
do konce roku.
V nejbližší době začne přestavba dolní čás budovy obecního úřadu na komunitní centrum. Vznikne nám tak
prostor, ve kterém se budou moci scházet spolky či jiné skupiny občanů, kde budou probíhat různé besedy a
další činnos .
Byla zahájena výstavba víceúčelového hřiště, které by mělo již v druhé polovině roku začít sloužit jak škole, tak
i občanům našich obcí.
Do dvou čás Krouny na silnici druhé třídy Svratka – Skuteč, na níž se v poslední době velmi zintenzivnilo
množství projíždějících automobilů, se chystáme umís t světelné tabule, které upozorní řidiče na příliš rychlou
jízdu.
V Rychnově připravujeme pro naše nejmenší spoluobčany dětské hřiště.
Do sálu hasičské zbrojnice v Oldřiši jsme zakoupili již druhý stůl na stolní tenis, který by měl sloužit
sportovnímu vyži místních, ale i přespolních občanů. Stačí se domluvit se zástupci oldřišských hasičů.
Mgr. Petr Schmied, starosta obce
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Poplatková povinnost pro rok 2020
Sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (tj. „poplatek za odpady“) je 700 Kč za poplatníka. Splatnost poplatku je do 30. 4. 2020.
Studen s trvalým pobytem na území obce přechodně ubytovaní na internátech a kolejích, příp. v soukromí,
pokud tuto skutečnost doloží v termínu do 30. 4. 2020, pla poplatek ve výši 350 Kč. Tře a další nezaopatřené dítě
v rodině je od poplatku osvobozeno. Od poplatku je rovněž osvobozeno dítě narozené v příslušném kalendářním
roce, tj. 2020 (více v Obecně závazné vyhlášce obce Krouna č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunální odpadů zveřejněné na stránkách obce –
h p://www.krouna.cz/InfoOUKrouna/pdf/Vyhlasky/OZV201903.pdf).
Sazba místního poplatku za psa je:
a)

b)

za prvního psa
Krouna.............................................................................................................................150 Kč
místní čás : Fran šky, Rychnov, Čachnov, Ruda, Oldřiš + Krouna „samoty“ – č. p. 203, 207,
210, 254, 255, 261, 262, 263, 387.................................................................................100 Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
Krouna.............................................................................................................................250 Kč
místní čás Fran šky, Rychnov, Čachnov, Ruda, Oldřiš + Krouna „samoty“ – č. p. 203, 207,
210, 254, 255, 261, 262, 263, 387.................................................................................150 Kč

Splatnost poplatku je do 30. 4. 2020 (více v Obecně závazné vyhlášce obce Krouna č. 1/2019, o místním
poplatku ze psů zveřejněné na stránkách obce – h p://www.krouna.cz/InfoOUKrouna/pdf/Vyhlasky/
OZV201901.pdf).
Poplatky mohou být hrazeny v hotovos do pokladny obce, poštovní poukázkou nebo bezhotovostním
převodem na účet obce vedený u České spořitelny, a. s., Hlinsko, č. ú. 1141622369/0800.
Variabilní symbol:
–
poplatek za odpady: Rychnov 1120, Čachnov 1130, Fran šky 1140, Oldřiš 1150, Ruda 1160, Krouna 1170,
+ číslo popisné (např. 1170472).
–
poplatek za psa: Rychnov 3320, Čachnov 3330, Fran šky 3340, Oldřiš 3350, Ruda 3360, Krouna 3370, + číslo
popisné (např. 3320472).

Rozhodnu m správce daně (OÚ Krouna) se z důvodu pandemie koronaviru termín splatnos posouvá
do 30. 9. 2020.

Věra Sodomková

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu v roce 2020 se uskuteční v tyto dny: sobota 11. dubna 2020 a
sobota 19. září 2020.
Rozpis:

Do speciálních vozidel pro ambulantní svoz lze
nakládat nebezpečný a velkoobjemový odpad.
Tento odpad každý předá do svozových
vozidel osobně! Uvedená svozová místa
n ejs ou určena k ukládání tohoto odpadu!
Do ambulantního sběru nepatří zemina, stavební suť, kompo‐
stovatelný odpad (bioodpad), popel, škvára, dřevní hmota.
Ivana Teplá
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Katalog sociálních služeb pro Vás a Vaše blízké
Vážení občané,
pokud Vy nebo Vaši blízcí budete potřebovat poradit v tom, jak zvládnout
ob žnou životní situaci nebo zajis t pomoc profesionální pečující osoby
v běžných denních činnostech, navš vte internetový Katalog sociálních služeb
a souvisejících ak vit pro správní území ORP Hlinsko.
Katalog vznikl v rámci komunitního plánování sociálních služeb (KPSS),
do kterého se zapojila i Vaše obec. Najdete v něm kontakty a nabídku služeb
pro rodiny s dětmi, seniory, osoby se zdravotním pos žením, osoby v krizi,
osoby ohrožené závislostním chováním i ty, kdo se ocitají z různých důvodů
na okraji společnos . V katalogu naleznete služby se sídlem v Hlinsku nebo
v některé obci na Hlinecku, jsou však zde uvedeny i služby s působnos v ce‐
lém Pardubickém kraji.
Internetový katalog je dostupný zde: h p://www.mashlinecko.cz/_katalog‐
socialni‐sluzby/
Tištěnou verzi katalogu máte možnost získat zdarma na obecním úřadě.
Za tým KPSS
Mar n V pil, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví Městského úřadu Hlinsko

Jakub Šmok druhý ve střední Evropě
V Bra slavě se 30. listopadu 2019 konala krea vní soutěž s názvem „European Cup of Crea ve Ballroom
Forma on“, které se Jakub společně s TKG Hlinsko již poněkolikáté zúčastnil.
V konkurenci 14 formací předních evropských
tanečních klubů zemí střední Evropy si s formací „Sonáta
o naději“ slovenského choreografa Mgr. Petra Horáčka
vytančili tul Vícemistr střední Evropy a ceny stříbrného
umístění. Na této soutěži také zahraničním porotcům i

divákům předvedli svoji polkovou choreograﬁi „Veselý
Flamendr“, která se širokému obecenstvu také velmi
líbila.
TKG Hlinsko společně s TŠ Gradus Hlinsko ve dnech
8. ‐ 9. února 2020 pořádalo rozsáhlou dvoudenní
mezinárodní soutěž v tanečním sportu ‐ Hlinecké a Únorové Géčko. V této soutěži Jakub se svojí taneční partnerkou
Aničkou získali 2. místo v la nskoamerických tancích.
Petr Švanda st.
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Představení DDS Dividlo
Je tak trochu symbolické, že právě 29. ledna 2020 dětský divadelní soubor Dividlo uzavřel svým představením
„Konkurz aneb šílená pohádková revue“ svou 29. divadelní sezonu. Tento netradiční název jsme zvolili proto,
abychom opět pobavili své věrné fanoušky a zároveň nechali všechny herce „zazářit“ ve větších rolích. Výběr šes
ukázek z pohádek jsme doplnili improvizacemi, pohybem a písničkami a vytvořili tak čtyřice minutové vystoupení.
Jsem rád, že si dě i v dnešní virtuální době najdou čas na divadlo a soubor má pořád dostatek herců (21). Těšíme se
již na příš jubilejní 30. sezonu a přejeme všem hlavně zdraví.

Text: Mgr. Josef Kyncl, foto: Mgr. Pavel Ondra

Lyžák 2020
Každým rokem se sedmá třída vydává na lyžařský výcvik a jinak tomu nebylo ani letos, kdy se sedmáci vydali
v doprovodu své třídní učitelky Jitky Urbanové a paní učitelky Jitky Broulíkové.
V pondělí ráno jsme měli sraz před školou, odevzdali jsme kufry pánům z obce a běžky si proza m nechali
ve škole, protože to vypadalo, že žádný sníh mít nebudeme. Vydali jsme se na autobusovou zastávku, odkud jsme jeli
do Svratky a v ní přestoupili na autobus do Sněžného.
Ve Sněžném jsme dostali rozchod a po něm už nás čekala
cesta do Daňkovic. V Daňkovicích jsme se ubytovali,
naobědvali se a vytvořili si nástěnku a výzdobu na dveře.
Po odpoledním klidu jsme šli na procházku, při které jsme
sbírali první body do hodnocení. Při večeři nám bylo
zadáno téma pro úkol na první večer: „vymyslete si
na pokojích krátký pokřik, básničku nebo písničku“. Naše
výtvory jsme pak předvedli v klubovně.
V úterý dopoledne jsme začali hrát turnaj v ping‐
pongu, a jelikož nám přálo počasí, paní učitelky zařídily,
že se k nám běžky dostanou a my je budeme moct
vyzkoušet. Než nám běžky přivezli, zašli jsme alespoň
na procházku, prohlédnout si místa, kde bychom mohli lyžovat. Bohužel hned na začátku procházky přišel 9. pokoj
o jednoho člena ‐ Toma Nekvindu, který si rozrazil hlavu a musel do nemocnice. Tam ho doprovodila paní učitelka
Urbanová a paní Tlustošová, která je do nemocnice zavezla i přes množství své práce a patří jí za to naše velké díky.
Úterní ak vitou bylo ztvárnit scénku spojenou se sportem. Mohli jsme vidět teleshopping, komentovaný zápas
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Daňkovice cupu nebo závody bobů a mnohé další.
Ve středu nám páni z obce ochotně přivezli běžky a my šli nadšeně běžkovat. Dopoledne jsme se na nich učili,
trénovali a měli závody na hřiš za penzionem a po obědě jsme už mohli vyrazit dál na kopec. Vyjeli jsme si tam
krásnou stopu a skoro celé odpoledne na ní běhali. Nazpátek si Ti, kteří byli zdatnější, mohli sjet kopec dolů až
k penzionu. Vevnitř jsme běžky uklidili a zahřáli se u svačiny nad šálkem čaje. Poté jsme dohrávali ping‐pong a vítěz
(Mára Bečička) si dal souboj s paní učitelkou Broulíkovou o úkol. Mára vyhrál a jeho úkol byl, aby nám paní učitelka
prodloužila večerku. Paní učitelka to musela splnit. Ve středu jsme si také poprvé běželi nakoupit do sklípku
cukrovinky, pi nebo brambůrky. K našemu překvapení se k nám na večeři už vrá l i Tom Nekvinda se svými čtyřmi
stehy na hlavě. Středeční ak vita na večer byla něco jako společenská hra Ac vity, takže každý musel předvádět,
vysvětlovat nebo kreslit za body nějaký sport. A po prodloužené večerce jsme už šli celí unavení spát.

Ve čtvrtek jsme hned po snídani vyrazili na běžky a všichni jsme si už vyzkoušeli, jak se zatáčí, brzdí a každý si sjel
kopeček. Po běžkování jsme přišli do penzionu, dali si oběd a po obědě zase na kopec. Ve čtvrtek už většina z nás byla
v běžkování pokročilá, takže jsme pod dohledem mohli sjíždět větší kopce, což nás velmi bavilo. Bohužel toto
odpolední běžkování už bylo na našem lyžáku posledním. V penzionu jsme si dali svačinu, po svačině jsme už ani
neměli zadané žádné téma, protože se počítaly body. My si za m uklidili na pokojích, sbalili si kufry a strhli nástěnky.
A pak už na večeři. Po večeři bylo vyhlášení vítězů a po vyhlášení konečně DISKOTÉKA!!!
V pátek ráno jsme se museli probudit dříve, abychom všechno dobalili, dali si snídani a pak už vyrazili
na dlooouhou túru. Z Daňkovic jsme šli do Sněžného, ze Sněžného autobusem do Svratky, tam jsme dostali rozchod,
abychom načerpali síly. Ze Svratky jsme šli až ke škole pěšky. Ve škole jsme si vzali svoje věci, které nám tam dovezli
páni z obce, kterým za jejich pomoc patří naše velké díky, protože bez nich bychom všechno museli táhnout s sebou.
A to by se nikomu určitě nechtělo. Pak už jsme se jen rozloučili a rozešli se domů.
Lyžák se nám všem moc líbil, sblížili jsme se tam, zlepšili se v běžkování a strašně si to užili. Ještě bychom chtěli
poděkovat oběma paním učitelkám, které i přes naše zlobení to všechno vydržely a rády nám pomáhaly.
Text: Karolína Sochová a Tereza V pilová, foto: Mgr. Jitka Urbanová a Jitka Broulíková

Informace k zápisu do I. třídy a k žádos o odkladu zahájení povinné školní docházky
Zápis:
Podle §36 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu
k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit
povinnou školní docházku. Zápisy do I. tříd tedy budou celorepublikově probíhat v dubnu. Termín zápisu v naší škole
je ve středu 8. 4. 2020.
Zápis v dubnu 2020 se bude týkat všech dě narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, dále dě , kterým byl
v r. 2019 odložen začátek povinné školní docházky, a případně i dě mladších (narozených do 30. 6. 2015), jejichž
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rodiče se domnívají, že dě již dosáhly školní zralos .
Upozornění pro rodiče "pě letých" školáků: Podmínkou přije dítěte narozeného v období od září 2014 do konce
prosince 2014 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
Podmínkou přije dítěte narozeného od ledna 2015 do konce června 2015 jsou doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře, tj. oba dva tyto dokumenty. Předložit je je nutné již při zápisu.

Odklad:
Podle §37 odst. 1 zmíněného zákona je o odklad zahájení povinné školní docházky možné požádat pouze v době
zápisu dítěte ‐ tedy během dubna. Později podané žádos budou muset být automa cky zamítnuty. Pro kladné
vyřízení žádos o odklad jsou nutné následující 2 doklady: doporučující vyjádření dětského lékaře nebo klinického
psychologa a současně doporučující vyjádření pedagogicko psychologické poradny. V době zápisu není
bezpodmínečně nutné obě tato doporučení mít, přesto však, vzhledem k objednacím lhůtám v ped. psych.
poradnách (mnohdy 4 a více měsíců), důrazně doporučujeme se v případě, že předpokládáte žádost o odklad,
objednat do poradny již nyní a pokud možno obě doporučení k žádos o odklad podávané v dubnu již přiložit.
V opačném případě bude nutné správní řízení o povolení odkladu přerušit, a nepodařilo‐li by se vám doporučení
získat do konce července, nebylo by možné vhledem ke správním lhůtám žádost vyřídit.
Bližší informace k zápisu budou zveřejněny v březnu 2020.
Mgr. Josef Kyncl

Vyhlášení výsledků soutěže odborných prak ckých dovednos
Ke konci listopadu 2019, těsně před adventem, se žáci z VIII. a IX. třídy
naší školy zúčastnili již IV. ročníku soutěže v odborných prak ckých
dovednostech, kterou každoročně pořádá Střední odborné učiliště technické
Chotěboř. Žáci se při ní rozdělili do pě skupin a každá skupina měla za úkol
vyhotovit svoji část závěrečné prezentace. Tři skupiny pak pracovaly
především manuálně, se dřevem, kovem a elektrotechnikou. Jedna skupina
tvořila program pro robota a poslední měla za úkol marke ngovou část a sběr
materiálů pro prezentaci. Každá ze zúčastněných tříd pak vytvořila vlastní
prezentaci a výrobky.
Ve čtvrtek 16. ledna 2020 pak došlo v budově staré radnice v Havlíčkově
Brodě ke slavnostnímu vyhlášení výsledků této soutěže za účas zástupců
všech pořadatelů i zástupců měst Chotěboř a Havlíčkův Brod. Za naši školu se
ho zúčastnilo cel‐
kem pět žáků
z každého ročníku.
Nejlepší výsledek
pak předvedla IX.
třída, která za svoji prezentaci, tedy marke ngovou část,
získala 2. místo a navíc se celkově umís la na 8. místě.
Vzhledem k tomu, že soutěžilo celkem 27 tříd, se tento
výsledek dá pokládat za opravdu velmi dobrý. Zástupci
VIII. třídy se nechali slyšet, že letos to pro ně byl jen nácvik
a příš rok tam všechny „převálcují“ :‐). Obě třídy si ale
kromě svých diplomů odvezly spoustu cen, které budou
využity ve škole, například v tělocviku.
Mgr. Dana Laštůvková

Postup našeho žáka do krajského kola dějepisné olympiády
Ve středu 15. ledna 2020 proběhlo v Domově dě a mládeže v Chrudimi okresní kolo dějepisné olympiády.
V letošním školním roce se již jedná o 49. ročník soutěže s tématem „Dlouhé stole se loučí (1880 – 1920)“.
Dějepisná olympiáda je náročná soutěž, při které musí žáci prokázat svoje vědomos získané nejenom ve škole, ale i
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vlastním studiem a četbou. Z naší základní školy postoupili do okresního kola 3 žáci – Tomáš Broulík z VIII. třídy, Agáta
Chlupáčová a Mar n Zástěra z IX. třídy. Agáta s Mar nem jsou úspěšnými řešiteli a umís li se na 22. a 25. místě
z 32 soutěžících. Oběma děkujeme za účast a gratulujeme. Největší radost nám udělal Tomáš, který se umís l
na 4. místě a postoupil do krajského kola. To se bude konat 18. března v DDM BETA v Pardubicích. Přejeme mu pevné
nervy, hodně štěs a úspěchů při reprezentaci naší školy.
Mgr. Jana Sádovská

Mateřská škola – zimní výlet
Dobu adventní jsme se rozhodli dětem přiblížit
prostřednictvím prožitku. Za mto účelem jsme v úterý
3. 12. 2019 opět vyrazili na výlet. Tentokrát se stal naším
cílem zámek Potštejn a jeho adventní program. Ten se
skládal ze čtyř na sebe navazujících čás ‐ divadelního
představení „Betlémského příběhu“ v interiérech zámku,
posezení v zámecké cukrárně, kde byly dě pohoštěny
teplým nápojem a vánočním datlovým perníčkem. Dále
jsme si prohlédli světelnou vánoční výstavu a zámecký
Betlém v životní velikos . Po celou dobu návštěvy na nás
ze všech koutů zámku dýchala vánoční atmosféra. Krásné
prostředí i herecké výkony způsobily, že dě byly ché tak,
že jsme je nepoznávali. Pozorně poslouchaly a sledovaly veškeré dění kolem sebe. A protože bylo na co se dívat,
známé dětské štěbetání se ozývalo až ze sedadel autobusu při cestě zpět.

Do mateřské školy přišel nadělovat Mikuláš
Ve čtvrtek 5. 12. 2019 nás jako každý rok navš vil Mikuláš. Kromě andělů ho doprovázela tlupa opravdu
strašlivých čertů. Nikdo se však nemusel bát, protože dobře víme, že čer odnášejí pouze dě zlobivé a neposlušné a
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takové v naší školce nemáme…
Děkujeme žákům IX. třídy ZŠ, kteří se nám, jako každoročně, v opravdu působivých převlecích o nadílku postarali.

Ježíšek naděloval ve školce
V pondělí 16. 12. 2019 se v mateřské škole nadělovalo. Ježíšek nechal dětem pod stromečkem spoustu dárků, a
tak radost nebrala konce. Přidejme voňavé cukroví, které svým dětem přichystaly na dnešní den s láskou maminky, a
atmosféra Vánoc byla téměř dokonalá.

Mgr. Irena Kavková
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Z činnos Mateřského centra Krouna
Tak jako mnoho z nás si v novém roce klade nějaké předsevze , i my v mateřském centru jsme si dali za cíl
oboha t pondělní „skotačeníčko“ novými náměty. Po roz‐
hovoru s maminkami, co by je zajímalo, jsme pro dě
20. ledna uspořádali sportovní odpoledne. Aby se dě
v tomto klidném zimním období vyřádily, nachystali jsme
si pro ně hudebně pohybové hry, soutěže a mnoho
dalších pohybových ak vit.
Abychom však neopomíjeli ani samotné maminky,
pozvali jsme k nám do centra v závěru ledna paní
Markétu Beňovou (zástupce týmu Oriﬂame studia v Hlin‐
sku) a její asistentku a nechali jsme se hýčkat. Nejdříve to
byl paraﬁnový zábal na ruce, poté čištění ple a nanesení
pleťové masky. Při poslechu relaxační hudby jsme si povídali, jak se správně starat o pleť, jaké používat kosme cké
přípravky a nechyběla ani závěrečná diskuze na téma kosme ka v dnešní době.
V pondělí 3. února jsme si v sále přístavby Základní školy udělali karneval. Nakonec jsme se sešli v hojném počtu
a dě přišly v krásných kostýmech princezen, pirátů, pohádkových postav, zvířátek… Na žádném karnevale nesmí
chybět diskotéka, hry, soutěže a samozřejmě sladká odměna.

Pro velký zájem maminek jsme opět oslovili paní Dvořákovou od Červeného kříže, která svým velice poutavým
způsobem předává základní informace, jak poskytnout první pomoc nejen dětem, ale i dospělým. Na ﬁgurantech
jsme si tak mohli reálně vyzkoušet resuscitaci, jak postupovat při autonehodě, při různých zraněních (popáleniny,
zlomeniny…), jak volat na sňové linky a mnoho dalších cenných rad.
V závěru února nás navš vila Mgr. Romana Titová, lektorka tance pro naše nejmenší. Pro dě si připravila
program plný hudebně pohybových hrátek, doplněných o cvičení s plyšáky, padákem, míčem… Touto cestou Romče
moc děkujeme a těšíme se na další setkání.
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Celý březen se nese v duchu nejen modelování z keramické hlíny, blížícího se dětského jarního bazárku
(konaného 28. března), ale také v duchu chystání se na Velikonoce.
Proto závěrem přejeme radostné Velikonoce a krásné jarní dny.

Mgr. Michaela Kadrmasová

Fotbalová kopačka
Sokolský ples 2020
25. 1. 2020 se konal sokolský ples s kapelou Quatro. Chtěli bychom poděkovat všem účastníkům, že dorazili a
za jejich podporu, dále všem sponzorům za dary do tomboly. Speciální poděkování patří partě holek a kluků, kteří
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nedávno dokončili taneční, několik měsíců pilně trénovali a na plese “vyšvihli “ perfektní předtančení. Plesu m
dodali úžasnou atmosféru a správný náboj. Takže ještě jednou děkujeme a hodně si toho vážíme!
Miloš Vaňák
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Hasičská stříkačka
SDH Oldřiš
Krabice od bot
Již tradičně se sbor ČCE Krouna zapojil jako sběrné místo do celocírkevní sbírky Diakonie ČCE Krabice od bot.
V letošním roce jsme pomocí rezervace přes internet vybrali 280 krabic, které putovaly do rodin v okolí Hlinska,
Žďáru, Poličky, Havíčkova Brodu, Chotěboře, do Azylového domu v Hamrech a do dětského střediska v Telči. Děkuji
všem, kteří se zapojili a zpříjemnili tak dětem v sociální či ﬁnanční nouzi vánoční atmosféru. Smyslem této sbírky není
obdarovávat tyto dě hodnotnými dárky, na které jejich rodiče nemají. Tyto dě mají radost z těch nejobyčejnějších
věcí, které jsou často pro naše dě samozřejmos . Děkuji, že si před Vánoci, v čase shonu a příprav, najdete chvilku
se pozastavit a vzpomenout i na tyto dě , které často vyrůstají pro nás v tak těžko představitelných podmínkách.
Ještě jednou velké dík. Moc si toho vážím.

Mgr. Andrea Boháčová

Karneval v Oldřiši
Po roce jsme opět uspořádali již 11. ročník Dětského karnevalu v Oldřiši. Překvapila nás velmi pěkná účast a plno
zajímavých masek.
Dě mohly soutěžit o spoustu cen. Nechyběla promenáda masek, společné tancování a občerstvení.
Děkujeme OÚ Krouna a ﬁrmě Mias Krouna za ﬁnanční příspěvek.
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Soutěž v uzlování ve Svratouchu
Letos poprvé jsme se zúčastnili soutěže O pohár starosty obce Svratouch v uzlování. Musím se přiznat, že jsme
v září ani nedoufali, že bychom se mohli této soutěže zúčastnit. Uzlování není pro dě vůbec jednoduchá disciplína,
ale pilně trénovaly a v lednu už jsme věděli, že pár kandidátů, respek ve kandidátek, do soutěže máme. A tak jsme
mohli v neděli 23. 2. postavit ve Svratouchu dívčí tým ve složení Nelča Nekvindová, Barča Krejčí, Emička Žejdlíková a
Alenka Drahošová. Všechna děvčata pak zkusila soutěžit i v jednotlivcích a všechna se snažila podat co nejlepší výkon.
Mají můj velký obdiv, neboť vím, že postavit se před cizí lidi, soustředit se na uzly a ještě se snažit o nejlepší čas, není
vůbec jednoduché. Děvčata nakonec obsadila 7. místo z 10. družstev a v jednotlivcích překvapila Barča Krejčí, která
obsadila krásné 9. místo. Moc děkuji nejen děvčatům, ale i všem, kteří nás přijeli podpořit a vytvořili tak krásnou
atmosféru.

Za SDH Oldřiš
Mgr. Andrea Boháčová

www.krouna.cz

15

Krounský zpravodaj

Fotoreportáž k článku „Zase ty odpady“

Fran šky 2020

Fran šky 2020 – kontejner u hřbitova

Kontejner na plasty – Oldřiš 2019

Kontejner na použité kuchyňské oleje – Krouna 2019
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