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Informace starosty obce
Kanalizace a ČOV Krouna – projektová dokumentace pro územní rozhodnutí
Na konci června bylo vyhodnoceno výběrové řízení na projektanta
dokumentace pro územní rozhodnutí akce s názvem „Kanalizace a ČOV Krouna“.
Vítězem se stala firma Multiaqua Hradec Králové, která hned od začátku
července začala na projektu pracovat.
Po obci se během prázdnin pohybovaly skupiny geodetů, které vyměřovaly
hlavní trasy budoucí kanalizační sítě a také místo, kde bude vystavěna čistička.
Situace při budování kanalizace je v naší obci velmi složitá, neboť ji protíná nejen
silnice první a druhé třídy, ale také bude kanalizační řad na několika místech
přecházet přes řeku. V současné době se zdá, že několik nemovitostí nebude
moci být díky obrovským nákladům prozatím ke kanalizaci připojeno.
Vzhledem ke složitosti terénu se také jeví, že kanalizace bude vedena
v mnoha místech po soukromých pozemcích. Prosím proto o vstřícnost jejich
majitelů, jde nám přeci o společnou věc, jednou provždy vyřešit splašky v obci.
Všechny majitele pozemků mohu ubezpečit, že firma, která bude kanalizaci
provádět, bude mít ve smlouvě danou povinnost uvést pozemky do původního
stavu.
Opravy a budování nových komunikací
Během léta jsme se snažili opravit také některé komunikace, jejichž stav byl
již dlouhou dobu velmi špatný. Pomocí frézingu byly vyspraveny cesty jak
v Krouně, tak i v místních částech Rychnov, Františky a Čachnov. Bohužel
kvalitního jemného frézingu se nepodařilo sehnat tolik, aby došlo na opravu
všech cest, které to potřebují. Doufám, že nám finanční situace dovolí v příštím
roce v opravách pokračovat.
V červenci byla také vybudována provizorní komunikace na sídlišti „Za školou
II“ a na začátku září skončila výstavba cesty Vápenky – Rychnov, která spojila
Krounu a Rychnov a nabízí občanům obou obcí možnost využívat ji k procházkám,
jízdě na kole či na kolečkových bruslích.
V příštím roce plánujeme opravu části silnice na Františkách, pozemkový
úřad pravděpodobně začne v rámci komplexních pozemkových úprav stavět
komunikaci mezi Krounou a Oldřiší a také tzv. Odlesskou, což je cesta od Krouny
kolem salaše směrem k lesu u Čachnova.
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Bioodpady
Technické služby připravily pro obce Mikroregionu Hlinecko anketu
o možnostech svozu bioodpadů.
Anketní lístky byly dodány do všech domácností, včetně obydlí chalupářů.
Většina občanů však o třídění neprojevila zájem, a tak se nám vrátilo pouze
minimum rozdaných lístků. Vyhodnocení ankety provedou Technické služby
Hlinsko. Již teď ale mohu konstatovat, že nejvíce občanů si přeje svoz popelnic,
který by se v letním období po týdnu střídal se svozem komunálního odpadu.
Obec zároveň pořídí větší kontejnery, které budou k dispozici na obvyklých
místech, na nichž v současné době třídíme plasty, sklo a papír. Ty se budou svážet
najednou s popelnicemi v domácnostech.
Jak lze z celé ankety vyvodit, většina občanů na vesnici si s bioodpady dokáže
poradit sama, například jejich kompostováním. To však obec nezbavuje zákonné
povinnosti likvidování těchto odpadů lidem nabídnout. Proto hledáme cestu, jak
tuto povinnost zajistit, aby to bylo finančně co nejméně náročné. Samozřejmě, že
žádné řešení nebude vyhovovat všem, a dá se také předpokládat, že jakýkoli
způsob se občanům i obci prodraží.
Co nás trápí
V souvislosti s odpadovým hospodářstvím se také musím zmínit o tom, co
mě i další občany trápí.
Lidé často nechávají odpady povalovat kolem kontejnerů, neboť se jim
nechce jednotlivé plastové lahve vhazovat po jedné dovnitř. Poté často vítr tento
odpad rozfouká a kolem kontejnerů vzniká nepořádek. Musím ovšem přiznat, že
občas je vina i na naší straně, protože se také stává, že nádoby na odpad nestačí.
Z tohoto důvodu se budeme snažit množství kontejnerů rozšířit.
Na Čachnově se nám již podruhé stalo, že nám někdo naplnil kontejner
lepenkou ze střechy. Znovu upozorňuji na to, že lepenku, eternit, stavební odpad
atd. si musí občané odevzdávat ve sběrném dvoře v Hlinsku či jinde, neboť tento
odpad je zpoplatněn. V případech, kdy ho někdo odloží do kontejneru, zaplatí
likvidaci tohoto odpadu obec a to se zpětně promítne do peněženek nás všech.
Proto moc prosím všechny slušné občany o spolupráci při hledání viníků.
Elektrické vedení do země
Na horní Krouně v současné době připravují projektanti pro firmu ČEZ
umístění elektrického vedení do země.
-3-
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Realizace této akce by měla být uskutečněna v roce 2017. Pro obec to
znamená našetřit peníze na nové veřejné osvětlení v této části obce.
V další fázi by tato akce měla proběhnout v části dolní Krouny a v Rychnově.
Stručně
 Připravujeme projekt, v jehož rámci by měl být vytvořen digitální povodňový
plán obce a bezdrátový rozhlas, který by pokryl Krounu a všechny její místní
části, a to z jednoho místa, což v současné době není možné.
 V červenci byla opravena socha Nanebevzetí Panny Marie, která stojí
v prostoru u kampeličky. Sochu restauroval pan Kovařík ze Svratky. Celá akce
se uskutečnila za podpory Pardubického kraje. Touto cestou Pardubickému
kraji moc děkujeme.
 Někteří občané odkládají bioodpad na místa, kde to není povoleno, například
do areálu školy nebo k fotbalovému hřišti. Na těchto místech pak vzniká
nepořádek, který po nich musí někdo uklidit.
Mgr. Petr Schmied, starosta obce

Příspěvek od HZS Pardubického kraje do zpravodaje
obce – 2. díl
Pokračování z minulého čísla
3) ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI
 Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno
obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích
hromadných informačních prostředků (celostátních, regionálních nebo
místních - dle rozsahu mimořádné události).
 v případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač
na baterie
 tísňové informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř.
elektronickými sirénami nebo jinými náhradními způsoby.
 vždy poslechněte pokyny, je-li výhodnější okamžitá evakuace nebo
ukrytí !!!
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4) DALŠÍ DŮLEŽITÉ RADY
 Prověřte, zda lidé ve vašem okolí (soused, lidé v budově, kam jste se
ukryli) slyšeli varování a reagují na něj. Pokud ne, varujte je, informujte je
o náležitém chování a poskytněte jim případnou pomoc. Přitom zejména
nezapomeňte na staré, nemocné a neslyšící osoby.
 Chaoticky reagující osoby uklidňujte a sami nerozšiřujte poplašné a
neověřené zprávy.
 Netelefonujte zbytečně. Telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.
 Budete-li potřebovat z jakýchkoliv důvodů pomoc, upozorněte na sebe
nejlépe tím, že z okna pověsíte bílý ručník (prostěradlo), jako znamení
pro záchranné složky.
 Při prvním kontaktu se záchranáři je informujte o vývoji situace.
V případě, že vy nebo osoby ve vaší blízkosti pocítíte zdravotní potíže,
na tuto skutečnost záchranáře upozorněte.
 Zároveň ale zdůrazňujeme, že různé situace, zejména co se týče úniku
chemických látek, mohou vyžadovat jiný přístup. Závisí na konkrétní
sloučenině i na povětrnostních podmínkách. Někdy je vhodnější riskovat
dílčí otravu a snažit se ze zasažené oblasti uprchnout; někdy vám ukrytí
ve vyšších patrech budov pomůže jen na krátkou dobu. Sledujte proto
zejména, jaké sloučeniny jsou ve vašem okolí nejčastěji skladovány
(například v areálu určité továrny) a informujte se o nejvhodnější reakci
na jejich případný únik.
JEDINÝM VAROVNÝM SIGNÁLEM určeným obyvatelstvu je signál "VŠEOBECNÁ
VÝSTRAHA"
kolísavý tón sirény po dobu 140 sekund, zpravidla 3x opakovaný v cca
tříminutových intervalech



TENTO SIGNÁL JE URČEN PRO VEŘEJNOST
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DALŠÍ SIGNÁLY SIRÉN (JSOU URČENÉ PROFESIONÁLŮM)
ZKOUŠKA SIRÉN

- nepřerušovaný tón sirén po dobu 140 sekund
- provádí se zpravidla každou 1. středu v měsíci ve 12.00 hodin
- tento signál je určen pro HZS k odzkoušení technického stavu sirén

POŽÁRNÍ POPLACH

- přerušovaný tón sirény po dobu 1 minuty
- tento signál je určen ke svolávání dobrovolných hasičů v obci

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
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FINANČNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice
Tisková zpráva
Ukončení provozu pokladen pro výběr hotovostních plateb daní
a poplatků
Jedním z kroků k optimalizaci fungování Finanční správy je ukončení provozu
pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků na 103 „neokresních“
územních pracovištích finančních úřadů, a to již od 1. září 2015. Důvodem je
zejména skutečnost, že náklady na jednu transakci na pokladně územního
pracoviště finančního úřadu představují částku ve výši 42,50 korun, přičemž
například Česká pošta s. p. nabízí obdobnou službu v komerčním režimu za 29
korun. Navíc v případě zachování pokladen by musela Finanční správa
investovat značné prostředky do bezpečnosti pokladen, což by s ohledem
na tento záměr nebylo hospodárné.
V Pardubickém kraji bude k 1. 9. 2015 ukončen provoz pokladen na níže
uvedených územních pracovištích:
ÚzP v Hlinsku
ÚzP v Holicích
ÚzP v Litomyšli
ÚzP v Moravské Třebové
ÚzP v Přelouči
ÚzP ve Vysokém Mýtě
Možnost zaplatit platbu daní a poplatků v hotovosti zůstává nadále zachována
prostřednictvím pokladen na těchto územních pracovištích:
ÚzP v Pardubicích
ÚzP v Chrudimi
ÚzP ve Svitavách
ÚzP v Ústí nad Orlicí
ÚzP v Žamberku
Stále trvá možnost daňovou povinnost uhradit bezhotovostním převodem
z účtu, případně prostřednictvím poštovní poukázky typu „A“. Tyto jsou
k dispozici na všech územních pracovištích.
-7www.krouna.cz
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Jako alternativu nejčastějšího hotovostního placení – úhrady daně z nemovitých
věcí - nabízí Finanční správa od ledna příštího roku možnost placení této daně
prostřednictvím Soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO).
Pro nejbližší období placení daně z příjmů a daně z nemovitých věcí připravuje
Finanční správa i další alternativu pro platby v hotovosti, jakou byla v minulosti
například tzv. „daňová složenka“, kterou bylo možné platit daně bezplatně
na přepážkách České pošty s. p. Tato služba byla velmi oblíbená zejména proto,
že pokladen územních pracovišť finančních úřadů je 201 a mají oproti více než
3000 provozovnám České pošty nesrovnatelně menší kapacitu. Snahou Finanční
správy je, aby podnikatelské subjekty platily daně primárně bezhotovostně a
pro občany platící daně ze svého majetku nebo nakládáním s ním, aby se zvýšil
komfort hotovostního placení.
V Pardubicích dne 7. srpna 2015
Ing. Hana Patočková
Tisková mluvčí
Finanční úřad pro Pardubický kraj

Ministerstvo vnitra ČR – novinky ZÁŘÍ 2015
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Městský úřad Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Odbor životního prostředí
Adresa pracoviště: Adámkova třída 554, 539 23 Hlinsko

UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM LESŮ
Městský úřad Hlinsko, Odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, v
souvislosti s uplynulým výrazně teplým a srážkově podprůměrným obdobím
upozorňuje všechny vlastníky lesů
(stát, obce, ostatní právnické a fyzické osoby)
na jejich povinnost danou ust. § 32 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů, v platném znění, tj. provádět taková opatření, aby
se předcházelo a zabránilo-10-působení škodlivých činitelů na les,
www.krouna.cz
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zejména preventivně bránit vývoji a přemnožení škodlivých organismů, tedy i
jednotlivých druhů podkorního hmyzu poškozujícího les, tj. kůrovců (lýkožrout
smrkový, lýkožrout severský, lýkožrout lesklý, lýkožrout vrcholkový atd.)
vyskytujících se především na smrku ztepilém.
Ke splnění této povinnosti je nezbytné, aby vlastníci lesů:
a) bezodkladně a nejlépe osobně provedli kontrolu zdravotního stavu svých
lesů a tuto kontrolu lesů pak následně opakovali v pravidelných intervalech
(nejlépe po 7 až 10 dnech). Stromy napadené kůrovcem se poznají tak, že
začínají v místech závrtů brouků smolit. Vitální stromy dokážou zavrtávající se
brouky zavalit výronem pryskyřice. Při pro kůrovce úspěšném napadení jsou
na kůře v dolních partiích kmene dobře patrné drtinky, které se sypou
z jednotlivých závrtových otvorů. Jehličí postupně světlá, rezne a nakonec
opadává. Při rychlém průběhu vývoje lýkožroutů předchází změně zbarvení
jehličí opadávání kůry.
b) v případě zjištění, že došlo k napadení stromů kůrovci či pouhém podezření
na napadení, neprodleně kontaktovali odborného lesního hospodáře (kontakty
viz níže) a po dohodě s ním ve stanoveném rozsahu provedli odstranění
kůrovcem napadeného dříví z lesních porostů spočívající v pokácení
napadených stromů a jejich bezprostřední odvezení z lesa před dokončením
vývoje brouka. Pokud nebude možné transport provést, musí se napadené dříví
buď chemicky ošetřit kontaktním přípravkem na lesní škůdce nebo odkornit
za současné likvidace kůry. Asanace napadené dřevní hmoty musí být
provedena neprodleně, nejpozději v termínu stanoveném odborným lesním
hospodářem, aby se zabránilo dalšímu vývoji kůrovců a jejich šíření do okolních
lesů. Místo výskytu kůrovce je nutné následně sledovat, neboť se mohou objevit
další napadené stromy, které nejsou v době zpracování nahodilé těžby patrné
(neusychají, neloupe se dosud kůra).
Kontakty na odborné lesní hospodáře (pověření + LČR, s. p.):
Roman Pešek, tel.: 724 194 605 (katastrální území Blatno u Hlinska, Dědová,
Filipov, Hamry u Hlinska, Hlinsko v Čechách, Chlum u Hlinska, Jeníkov u Hlinska,
Kameničky, Kladno u Hlinska, Košinov, Lhoty, Raná u Hlinska, Stan u Hlinska,
Studnice u Hlinska, Vítanov, Vojtěchov u Hlinska, Vortová, Všeradov a Zalíbené)
Ing. Zdeněk Ulrich, tel.: 777 941
www.krouna.cz
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Oldřiš u Hlinska, Rychnov, Svratouch a Františky)
Tomáš Frűhbauer, tel.: 777 878 077 (katastrální území Možděnice a Hluboká u
Trhové Kamenice)
Ing. Jiří Laštůvka, tel.: 724 524 995 (katastrální území Babákov, Dolní Holetín,
Dřevíkov, Havlovice u Miřetic, Holetín, Kvasín, Miřetice u Nasavrk, Příkrakov,
Rohozná u Trhové Kamenice, Rváčov u Hlinska, Srní u Hlinska, Svobodné Hamry,
Švihov, Tisovec, Trhová Kamenice, Včelákov)
Ing. Jaroslav Milián, tel.: 724 524 301 (katastrální území Oldřetice, Otradov,
Pokřikov)
Městský úřad Hlinsko, Odbor životního prostředí tímto v y z ý v á všechny
vlastníky lesů, aby aktivně a v součinnosti s odborným lesním hospodářem
realizovali výše uvedená opatření a zabránili tak dalšímu šíření kalamitních
škůdců, kteří jinak způsobí významné škody na jejich lesích a lesích sousedních
vlastníků. Pokud vlastník lesa nebude plnit své povinnosti v ochraně lesa
stanovené lesním zákonem a jeho prováděcími předpisy, může orgán státní
správy lesů vlastníku lesa nařídit zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých a
zpracování těžeb nahodilých ve stanoveném rozsahu a termínu.
S ohledem na vážnost situace, kdy vzhledem k průběhu počasí v uplynulých dvou
měsících již ve správním obvodu MÚ Hlinsko dochází k šíření kůrovců a hrozí
jejich přemnožení, žádá MÚ Hlinsko oba městyse a všechny obce ve svém
správním obvodu o spolupráci zveřejněním tohoto upozornění na úředních
deskách ode dne doručení do 15. 11. 2015 a dále opakovaným vyhlášením níže
uvedeného textu v místním rozhlase či v místním tisku, případně jiným v místě
obvyklým způsobem.
Děkujeme za spolupráci a za zveřejnění výše uvedených informací ve Vašich
obcích.
RNDr. Jaroslava Šulcová
vedoucí odboru životního prostředí
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ZÁJEZD ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY DO VELKÉ BRITÁNIE
Ve dnech 20. -26. 9. 2015 žáci naší školy absolvovali v rámci realizace projektu
CZ.1.07/1.1.00/56.0648 Čtenářskými dílnami a s jazyky poznáváme svět
jazykový poznávací zájezd do Velké Británie.
Poděkování patří všem pedagogům, kteří dohled nad žáky během celého
zájezdu zajišťovali, a zejména Mgr. Lence Beniačové, na jejíž bedrech ležela
většina starostí před odjezdem i během vlastního zájezdu.

Bližší informace k zájezdu napsala Mgr. Lenka Beniačová:
Jak už byla veřejnost informována, dostalo 50 dětí a 5 učitelů naší školy
mimořádnou příležitost navštívit Velkou Británii v rámci realizace projektu
CZ.1.07/1.1.00/56.0648 Čtenářskými dílnami a s jazyky poznáváme svět. Nejdříve
vedení školy čekala přísná úřední dokumentace, příprava zadání pro výběrové
řízení. Šlo mimo jiné i o čas, protože nabídku dostaly všechny školy v ČR a bylo
jasné, že nastane tlačenice u cestovních kanceláří.
Máme štěstí, že ředitelem školy je člověk, který pro naši školu vytvořil, zadal a
úspěšně zrealizoval již několik projektů a neustále vyhledává další podněty
pro obohacení školní výuky. Často to přináší několik dnů práce do pozdních
večerních hodin a celých víkendů.
-14www.krouna.cz
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Ve výběrovém řízení uspěla pro nás neznámá cestovní kancelář JH Travel
z Klatov. Tato cestovní kancelář je vlastně rodinný podnik manželů Jána a Jany
Husárových a jejich syna Jána. Měli jsme velké štěstí, že se do našeho výběrového
řízení přihlásili, protože jejich služby byly dokonalé: správně zhotovené patřičné
dokumenty, výborná komunikace, bezezbytku na 100 % splněné požadavky,
zkušení řidiči, bezporuchový autobus, vynikající průvodkyně paní Martina
Tycarová.
Vyráželi jsme na cesty 20. 9. 2015 v 11 hodin, cestovali jsme dálnicemi přes Prahu
na Rozvadov, dále Německem a Belgií do francouzského přístavu v Calais.
V průběhu cesty jsme stavěli po 4 hodinách na WC a na benzínových pumpách
nás zaskočilo několik druhů splachování, včetně otáčivého prkénka. Děti měly
plno energie, takže většina usnula jen asi na 4 hodiny po půlnoci. V Calais jsme
projeli oploceným koridorem, byla tma, takže děti neviděly uprchlický tábor,
na který nás dospělé paní průvodkyně upozornila. Čekali jsme na pasovou
kontrolu, před námi stál běžný linkový autobus, převážející lidi do práce
do Anglie. Pestrá směsice lidí všech ras stála ve frontě před námi a poutala naši
pozornost. My jsme pak pouze vystoupili všichni s pasy z autobusu a prošli
individuální pasovou kontrolou, autobus s námi vjel na trajekt. Vystoupali jsme
na horní paluby a čekali na plavbu. Ale asi po 50 minutách nám ohlásili, že došlo
k technické poruše a museli jsme opět do autobusu a přejet na jiný trajekt. Ráno
bylo na horní palubě velmi chladno, ukázalo se, že asi 3 děti (ani jejich rodiče!) si
nepřečetly pořádně podrobný rozpis obsahu zavazadel a nyní jim chyběly dlouhé
kalhoty nebo pevné boty, musely proto zůstat na nižší palubě v teple. Pozorovali
jsme východ slunce nad Francií a přepravní lodě s ohromnými náklady v kanálu La
Manche v tzv. Doverské úžině a blížili se ke křídovým útesům v Doveru.
Na anglické straně jsme si všichni o 1 hodinu zpět posunuli hodinky a vyrazili
do Londýna, samozřejmě po levé straně vozovky. Po cestě nám paní průvodkyně
začala již o Anglii vyprávět, také nám pustila DVD o Londýně.
Pro pohyb v Anglii jsme měli připraveny 2 strategie. Každý učitel měl na starosti
cca 10 dětí (zhruba to odpovídalo počtu dětí v jednotlivých třídách, jen devítka se
rozpůlila) a dále dostalo každé dítě číslo, které si muselo zapamatovat.
Na místech zastavení se pro kontrolu hlásili žáci čísly. Když přešel celý řetězec
do 50, měli jsme jistotu, že se nám nikdo neztratil. Ačkoliv je v Londýně doprava
hustá, je plynulá, řidiči jsou ohleduplní k sobě navzájem i k chodcům, čekají
v klidu než je cesta zase volná, umožňují průjezd i z vedlejších silnic. Nikdo není
ohrožován. Na silnicích je také spousta cyklistů.
-15www.krouna.cz
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Musím říct, že jsou Angličané otužilí, zatímco my jsme se balili do svetrů a byla
nám zima, cyklisté byli v kraťasech a na pěších zónách chodily dámy naboso.
Vystoupili jsme v centru, šli po nábřeží kolem parlamentních budov (Houses of
Parlament – Sněmovna lordů a Dolní sněmovna), Big Benu a dalších vládních
budov na Whitehallu (hlídaná Downing Street, sídla předsedy vlády a ministra
financí) k Westminsterskému opatství (katedrála sv. Petra). Místo je tradičním
místem korunovací, svateb a místem posledního odpočinku anglických
panovníků. Přešli jsme parkem, kde byla zeleň navzájem propojená a přirozeně
zakomponovaná, byly tu vodní plochy s nejrůznějšími druhy ptáků, došli
k Buckinghamskému paláci. Dýchal na nás klid a pohoda, lidé zde odpočívali a
zvířata se jich vůbec nebála. Na cestách v parcích po několika metrech vždy stáli
usměvaví strážci v typických tmavých pelerínách. Začalo poprchávat, vytáhli
deštníky a strážili dál.
Při vstupu do Buckinghamského paláce byl vystaven zlatý královský kočár,
v západním křídle Buckinghamského paláce jsme si prohlédli část interiérů
vyzdobených impozantními plátny nedozírné ceny od předních malířů, například
Rembrandta, van Dycka, Rubense, Vermeera. Viděli jsme také ukázku vyzdobené
tabule pro státní recepce, zlaté jídelní soupravy, včetně filmu, jak služebnictvo
v rukavicích čistí a ukládá jídelní soupravy, malý přijímací salon královny
s klekátky aj. Pak jsme za deště pokračovali na Trafalgarské náměstí s pomníkem
admirála Nelsona, připomínající vítězství v napoleonských válkách. Na severní
straně náměstí se nachází Národní galerie, my jsme pokračovali dál
k Londýnskému oku, patřícímu k největším vyhlídkovým kolům světa. Každá
klimatizovaná kabina pojme asi 25 cestujících, na kolu je jich 32. Kolo je vysoké
-16www.krouna.cz
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135 metrů a na jeho stavbě se podílela i ČR- firma Škoda vyrobila hřídel a náboj
kola. Byla zima, hodně pršelo. Šli jsme se nejdříve podívat na film ve 4D:
Londýnské oko v ročních obdobích. Pak jsme zahájili asi 30 minutovou
vyhlídkovou jízdu. U kontroly vstupenek na nás promluvila najednou česky jedna
zaměstnankyně této atrakce. Asi v 6 hodin pro nás do těchto míst přijel autobus a
jeli jsme zpět k pobřeží.

Ve večerních hodinách si nás na parkovišti v jedné příměstské části města
Brightonu, v sídle Lancing, rozebrali hostitelé do svých rodin.
Měli jsme štěstí, že jsme všichni byli ubytováni v rodinách rodilých Angličanů
(zřejmě ze středních vrstev). Domy ve Velké Británii jsou známé úsporností.
Angličané bydlí především v řadových domcích nebo dvojdomcích. V dolní části
bývá většinou předsíň, kuchyň a jídelna, v poschodí pak jednotlivé ložnice a
sociální zařízení. Všechny místnosti jsou malé, zařízené jednoduše. Angličané si
potrpí na věci ze starších dob, které zakomponují do svého interiéru. Byli jsme
upozorněni průvodkyní, že jsou všichni zvyklí šetřit: energií, vodou, jídlem. Naši
domácí byli velmi milí, pozorní a vstřícní hostitelé. K večeři jsme dostávali teplé
jídlo a většinou nám chutnalo. Maso se zde jí většinou skopové nebo hovězí a
také samozřejmě ryby. Když jsme projížděli územím, viděli jsme rozsáhlé pastviny
s mnohočetnými stády ovcí a krav. Ráno na snídani jsme dostávali tousty, máslo
(se solí), různé druhy marmelády, lupínky a mléko, čaj, na svačinu pak 2 plněné
housky nebo sendviče, brambůrky, ovoce, sladkost a pití. Šok připravil panu
domácímu jeden náš chlapec, který hned první večer vyhodil celou večeři
-17-
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do koše, protože nikomu nesdělil, že nejí sýr a špagety byly posypané sýrem.
Angličan nemohl pochopit, proč jej chlapec předem neupozornil, bývali by mu
jídlo sýrem nesypali. Považoval to za absolutní znevážení pohostinství.
Žáci byli druhý den rozděleni do skupin a byli vyučováni v pronajatých
místnostech ve fotbalových klubovnách a v kulturním centru v Lancingu, kde se
scházejí běžně k nejrůznějším aktivitám staří i mladí v průběhu týdne. Učitelky
byly velmi milé, připravily si pro děti různé zajímavé aktivity, povzbuzovaly
zakřiknuté děti, vedly je k vzájemné spolupráci. Hlavně s dětmi stále
komunikovaly a děti se učily rozumět a ihned reagovat. Na závěr obdrželi žáci
certifikáty.

V odpoledních hodinách jsme opět vyjížděli za poznáním. Jeden den jsme byli
v Brightonu, v jednom z největších a nejznámějších letovisek Velké Británie, jehož
rozvoj podporoval král Jiří IV., nechal zde postavit exotický a nákladný královský
palác Royal Pavilon, architektonicky inspirovaný Indií, Brighton Pier, největší
molo, které slouží jako zábavní centrum. My jsme zde navštívili nejstarší mořské
akvárium Sea Life Centre, kde mohly děti zblízka pozorovat různé druhy ryb,
mořské koníky, želvy, žraloky apod. Další den jsme po výuce dojeli
do přímořského města Hastings, které se pojí se slavnou bitvou v roce 1066.
Na tomto pobřeží se vylodil Vilém Dobyvatel, v bitvě porazil a zabil Herolda
Godwinsona, posledního saského krále Anglie a zmocnil se tohoto území.
Hastings se stal obchodním přístavem a současně nejrychlejší cestou
do Normandie. Dominantu města tvoří zřícenina hradu, je zde zachované
historické centrum s rybářskými domky a úzkými uličkami. Zde jsme vyšplhali
po mnoha schodech na kopec k místní atrakci - rozsáhlým pašeráckým jeskyním
Smuggler´s Adventure. Jsou ručně-18-vydlabané, sloužily jako skladiště
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pašeráckých věcí: rumu, čaje, látek, zbraní. Atmosféru zde dotvářely zvukové a
světelné efekty, voskové figuríny a interaktivní exponáty. Zde jsme také zažili
poplach, museli jsme jeskyně rychle opustit, protože požární hlásič označil
v odpadkovém koši požár. Po zásahu hasičů jsme se opět mohli vrátit a
pokračovat v prohlídce. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v blízkosti města
Eastbourne u křídových útesů s názvem Seven Sisters. Mají nadmořskou výšku
162 m a jsou nejvyšším křídovým útvarem ve Spojeném království a hnízdištěm
mořských racků. Z vyhlídky se dalo sejít k moři, kde si děti nasbíraly na památku
kamínky.
Předposlední den jsme celý věnovali návštěvě významného námořního přístavu a
nejdůležitější britské námořní základně – Portsmouthu. Zde je vše zaměřeno
na námořní historii. Prohlédli jsme si první britský pancéřovaný parník HMS
Warrior, v suchém doku zachovalou anglickou vlajkovou loď Victory, na jejíž
palubě zemřel admirál Nelson během bitvy u Trafalgaru. Prošli jsme na ní
všechny paluby se zachovalým vybavením lodi, viděli jsme i sud, do něhož bylo
spolu s brandy uloženo tělo admirála Horatia Nelsona, aby vydrželo transport
do Londýna. Dále jsme si prohlédli rozsáhlé Královské muzeum věnované
námořním dějinám od 16. století, opět s interaktivními prvky, zvukovými a
obrazovými efekty. Na vyhlídkové lodi jsme se projeli přístavem, kde nás
ohromily zakotvené bitevní i dopravní lodě. V podvečer jsme nakoupili suvenýry
a odjížděli zpět. Nemohli jsme jen tak bez povšimnutí minout hrad Arundel.
Původně tvrz založená už roku 1067, dnes velkolepý hrad, slouží jako rodinné
sídlo 18. vévodovi a vévodkyni z Norfolgu.
V blízkosti se nachází také katedrála, nejstarší kostelík v oblasti a kriketový klub,
vévoda obnovil také park a vyhlásil ekologický plán na zachování přírody
v okolním panství.
Naposledy k rodinám. Zbývalo se rozloučit, poděkovat za pohostinství a sbalit vše
zase na zpáteční cestu. Poslední den nás opět čekala návštěva Londýna. Zde jsme
začali naši cestu u chrámu sv. Pavla. Byl krásný den, průvodkyně nás zavedla
na vyhlídkovou plošinu v obchodním domu vedle chrámu, abychom viděli řeku
Temži s přilehlými budovami na březích. Pak jsme pokračovali rušným
velkoměstem k pravému břehu řeky, kde je zakotvena loď kapitána Francise
Draka a je zde také postavena replika Shakespearova divadla Globe. Vrátili jsme
se na levý břeh do finanční části Londýna, centra businessu - masivní, ohromné
stavby, budova burzy, centrály mezinárodního obchodu. Zde jsme zašli do muzea
bankovnictví a všichni jsme se zde pokusili uzvednout zlatou cihlu v hodnotě 17
miliónů.
-19-
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Pak jsme pokračovali k Toweru. Londýnský Tower je jednou z nejslavnějších
pevností na světě, má 3,6 m silné zdi. Zde jsme byli v královské klenotnici
ohromeni královskými poklady, zlatými korunovačními klenoty: jablka, žezla,
meče, prsteny, ostruhy, královské hávy a pláště, celkem 10 královských korun
nevyčíslitelné hodnoty s největšími drahokamy: diamant Koh-i-Noor (Hora světa),
Velká hvězda Afriky (530 kt). Až zrak přecházel. Pak jsme navštívili
čtyřposchoďovou zbrojnici, mučírnu, vyfotili se strážcem v tradiční tudorovské
uniformě, někteří prošli i ochozy. V dokách sv. Kateřiny jsme se nalodili u Tower
Bridge na loď a po řece Temži dopluli do Greenwiche. Královským parkem jsme
prošli k observatoři, kde sídlí muzeum a prochází tudy nultý poledník. Na konci
parku na nás čekal náš autobus. Rozloučili jsme se večer s Londýnem, později
také v Doveru s Anglií a putovali zpátky do ČR.
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Zážitků máme z cesty do Velké Británie mnoho. Některé děti viděly poprvé moře,
jiné ohromil ruch velkoměsta a velkolepost historických památek. Všichni jsme
však museli pocvičit svou angličtinu, nasáli jsme atmosféru této země a nakoukli
do běžného života tamních lidí. Všichni lidé zde ctí autority, dodržují pravidla, váží
si všeho kolem sebe, jsou vstřícní a pozorní jeden k druhému, váží si své země,
její historie a přírody kolem sebe, ale jsou také ochotni se podělit o své soukromí,
poskytnout pomoc potřebným lidem, vzájemně si pomáhat. Z toho všeho na vás
dýchala atmosféra klidu, pohody a vyrovnanosti.
Mgr. Lenka Beniačová

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
V sobotu 28. 11. 2015 od 17,00 hodin se bude konat tradiční rozsvícení
vánočního stromku před budovou základní školy.
Ve škole můžete poté navštívit vánoční jarmark a tvořivé dílničky.
Těšíme se na Vás!
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V úterý 21. 7. 2015 jsme se vydali s dětmi na další společný výlet
autobusem a to do Salón Expresu v Polničce. Počasí bylo velice teplé až
tropické, ale dětem to v řádění vůbec nevadilo. Děti si zaskákaly
na skákacím hradě, projely se v elektrických džípech, ale to hlavní bylo
svézt děti mašinkou, za kterou jsme tam jeli. Museli jsme rezervovat
speciální jízdu jen pro nás. 
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Jelikož byla ze strany maminek poptávka po cvičení dětí, tak jsme začali
s dětmi cvičit. Cvičení probíhá každé pondělí. V případě změny nebo zrušení
cvičení je ihned informace na stránkách www.mc-krouna.webgarden.cz/
nebo na www.facebook.com/MCKrouna

Další společnou akcí našeho mateřského centra bude DRAKIÁDA, na kterou
srdečně zveme všechny občany. V případě změny termínu bude ihned
informace
na
stránkách
www.mc-krouna.webgarden.cz/
nebo
na www.facebook.com/MCKrouna
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Pouhý týden po drakiádě budeme pořádat SVĚTÝLKOVOU PROCHÁZKU
po Krouně, na kterou taktéž srdečně zveme všechny občany. V případě
změny termínu bude ihned informace na stránkách www.mckrouna.webgarden.cz/ nebo na www.facebook.com/MCKrouna
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V říjnu se ještě vydáme s dětmi na další společný výlet autobusem, a to
tentokrát do „DÝŇOVÉHO SVĚTA“ na Statek u Pipků nedaleko Golčova
Jeníkova.
Dýňový svět je plný tisíců dýní mnoha velikostí, tvarů a barev. K vyžití jsou
zde agroatrakce, zábava na velkém slámohradu, bludiště v kukuřici,
probíhačky mezi dýněmi. Děti si budou moci pohrát na statku. Uvidí
hospodářská zvířata, například telátko, prasátko, ovečky a další zvířata
typická pro český venkov.
V případě, že máte zájem jet na výlet s námi, napište nám email
na: mc.krouna@seznam.cz.

V listopadu proběhne již třetí DĚTSKÝ BAZÁREK, který bude jako obvykle
v sále v přístavbě ZŠ. Tentokrát se na bazárku budou prodávat podzimní a
zimní dětské oblečení a hračky.
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Pavla Kučerová , MaCeK

Farní výlet do Číhoště
V sobotu 3. října 2015 se uskuteční Farní výlet do Číhoště, Sázavského kláštera a
na hrad Český Šternberk.
Cena zájezdu s obědem pro dospělého je 515 Kč (jízdné 220 Kč, vstupy 195 Kč,
oběd 100 Kč).
-26www.krouna.cz
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Rozvoz účastníků zájezdu je zajištěn. Dětem a studující mládeži dopravu uhradí
farnost! Zájezd, prosíme, uhraďte do 27. 9. 2015.
V Krouně Martinovi nebo Markétě Vtípilovým, v Pusté Kamenici Ditě
Hromádkové.
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Fotbalová kopačka
Podzimní část fotbalové sezony sice již odstartovala i tak
jsme pro Vás připravili rozpis mistrovských utkání všech týmů
hájících barvy TJ Sokol Krouna.
Těšíme se na podporu našich fanoušků!
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AKCE TJ Sokol Krouna:
3. října 2015
- posvícenská taneční zábava s kapelou III. Cenová
5. prosince 2015

- tradiční čertovská zábava s kapelou III. Cenová

Těšíme se na Vaši účast!
Tým TJ Sokol Krouna
Tomáš Bečička

Hasičská stříkačka
Jak v Oldřiši žijí hasiči....
Tak jako každý rok, tak i v tom letošním, SDH Oldřiš pořádala řadu akcí, které
zpestřily život místních občanů.
První akcí byl již 6. ročník dětského karnevalu, který se konal 15. 2.
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2015. Přestože řádila epidemie chřipky, účast opět nezklamala. Sešlo se téměř 20
dětí místních i ,,přespolních“, které s sebou vzaly hojný počet rodinných
příslušníků. Do soutěží o ceny se mohli opět zapojit i rodiče. Odměnou všem byla
příjemná atmosféra a radostné úsměvy děti.
Další příležitost k setkání měli ,,Oldřišáci“ při tradičním „Pálení čarodějnic“.
Počasí letos vyšlo a tak na dětském hřišti na děti čekalo nejen pálení čarodějnic,
ale i opékání buřtů a opět nechyběly soutěže o ceny. I na „Vítání prázdnin“, které
se konalo 3. 7. 2015, bylo krásné počasí, přímo až parné, takže pro děti byly
přichystány nejen špekáčky k opékání, ale také nanuky. Akce se opět vydařila
za hojné účasti místních.
V letošním roce jsme se rozhodli po delší odmlce uspořádat „Hasičský rodinný
výlet“. Jako cíl byla zvolena ZOO Jihlava a Zábavní park Expres Vagon Polnička. A
tak 26. 7. 2015 vyjelo téměř 40 účastníků směr ZOO Jihlava, kde po dopolední
prohlídce všemožného zvířectva i nezvířectva a obědě v místní restauraci, se
přemístili do zábavního parku nejen pro děti v Polničce. Zde na děti čekala řada
atrakcí a opět možnost občerstvení. Všem se výlet líbil a tak se těšíme, že příště
vyjedeme ještě ve větším obsazení.
Na „Pouťové grilování“, které se tradičně koná těsně před poutí, letos 14. 8.
2015, se těšili především milovníci dobrých steaků. Bylo připraveno 50 vepřových
steaků připravených na novém grilu. Parné počasí provázelo i tuto akci, a tak
bratři hasiči neváhali, chopili se džberovek a společně s dětmi trénovali nástřiky
na PET lahve. 
V letošním roce nás ještě čeká, opět již tradiční, „Čertovská obchůzka místních
dětí“, pro které čerti hasiči připravují každoročně balíčky s dobrotami.
Hasiči v Oldřiši se věnují nejen společenským akcím, ale i údržbě veřejných
prostor. V letošním roce dokončili za pomoci OÚ Krouna rekonstrukci vnitřních
prostor hasičárny a probíhá neustálá údržba místního dětského hřiště, které
vzniklo v roce 2012, za pomoci SDH Oldřiš a OÚ Krouna.
Pokud máte zájem se podívat na fotky ze života Oldřiše, mrkněte na webové
stránky: www.sdholdris.rajce.idnes.cz
Mgr. Andrea Boháčová
jednatelka SDH Oldřiš
-30www.krouna.cz

Krounský zpravodaj

Letošní sezóna 2015 – Hasičky z Rychnova
Letošní sezónu jsme po zimní přípravě odstartovaly na halovém mistrovství
v Jablonci n. Nisou, kde jsme si zaběhly 100 m s překážkami a štafetu 4x100 m.
Na jaře jsme se začaly soustředit na postupové soutěže a v květnu to vypuklo.
V sobotu 16. května se konalo okrskové kolo v Otradově, kde jsme byly jako
jediný ženský tým, proto jsme automaticky postoupily do okresního kola.
V Otradově se 30. května konalo také okresní kolo, které bylo jak pro ženy, tak
pro dorost. Zúčastnily jsme se obou kategorií. Zde už byla dobrá konkurence, ale
po celém náročném dni jsme vybojovaly 1. místo za ženy i 1. místo
za dorostenky. To nás posunulo až na kraj.
Ve dnech 13. a 14. června se konala krajská kola v Lanškrouně. V obou dnech
byla konkurence hodně velká.
První den jsme závodily za ženy. Začalo to štafetou, která se nám vydařila a
zapsaly jsme se na 2. místo. Dále následovaly stovky a požární útok, kde jsme
skončily na 4. místech, ale celkově nám to vyšlo na krásné 3. místo.
Druhý den jsme opět zavítaly do Lanškrouna, tentokrát jako dorostenky.
U dorostu se píší testy požární ochrany, které jsme se musely naučit. Ostatní
disciplíny byly stejné jako u ženské kategorie. Tento den byl o něco těžší, protože
jsme už cítily únavu, ale výsledek se vydařil a obsadily jsme opět 3. místo.
Mimo postupových soutěží jsme se zúčastnily chrudimské ligy v požárním
útoku. V této lize se nám závody celkem dařily, až na pár výjimek, a v bodovém
žebříčku jsme se pohybovaly kolem 10. místa. Nejlépe jsme se umístily na lize
v Lukavici, kde jsme obsadily 3. místo, a na lize ve Slatiňanech s umístěním na 2.
místě. Startovaly jsme i na spoustě dalších soutěží, např. na nočních závodech
v Dědové, kde se nám podařilo vybojovat 1. místo. A nechyběly ani závody
ve stovkách.

Myslíme si, že se nám tato sezóna vydařila a doufáme, že ta příští bude stejně
dobrá nebo dokonce ještě lepší.
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Na závěr bychom chtěly poděkovat všem, kteří nás podporují a fandí nám.
Hlavně našemu vedoucímu a trenérovi Mirku Kusému, dále panu starostovi,
celé obci Krouna a všem fanouškům z Rychnova.
Obrovské díky patří také týmům ze Zbožnova a Otradova, které nám
pomáhají při trénování a na závodech.
Zvláštní poděkování patří SDH Zbožnov, který nám přes celou sezónu půjčuje
závodní požární stroj.

Hasičky Rychnov
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Výročí:
Říjen
80 let 85 let 95 let -

Votroubková Bohuslava
Pytlíková Marie
Brdíčková Milada
Nekvindová Libuše

----------------------------------------------Listopad
70 let Vít František
91 let Nekvindová Anna
-----------------------------------------------Prosinec
70 let Filipiová Jaroslava
75 let Novotná Bohuslava
Kyncl Karel
80 let Hovorka František
85 let Vobejdová Bohumila
Nekvindová Eva
Pražan Josef
90 let Brdíčko Oldřich

Narození:
Červenec
Liliana Műllerová, Rychnov 

-----------------------------------------Září
Emílie Pospíšilová, Krouna 
------------------------------------------

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
na IV. čtvrtletí 2015
Datum
Jméno
Místo pohotovostní služby Pozn.
3., 4. 10. MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64
10., 11. 10. MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31
$
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17., 18. 10. MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401
24., 25. 10. MUDr. Tomáš Mrkvička Proseč
Zahradní 240
28. 10. MUDr. Eva Konývková
Hlinsko Nádražní 548
31. 10. MUDr. Zdena Janovská Trh. Kam. Hlinecká 64
1. 11. MUDr. Zdena Janovská Trh. Kam. Hlinecká 64
7., 8. 11. MUDr. Michael Chlud
Skuteč
Smetanova 568
14., 15. 11. MUDr. Eva Konývková
Hlinsko Nádražní 548
17. 11. MUDr. Tomáš Mrkvička Proseč
Zahradní 240
21., 22. 11. MUDr. Hana Mrkvičková Proseč
Zahradní 240
28., 29. 11. MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64
5., 6. 12. MUDr. Eva Krejčí
Krouna 350
12., 13. 12. MUDr. Josef Cimburek
Skuteč
Tyršova 386
19., 20.12. MUDr. Jiří Janovský
Hlinsko Wilsonova 590
21. 12. MUDr. Petr Foltan
Herálec 81
22. 12. MUDr. Michael Chlud
Skuteč
Smetanova 568
23. 12. MUDr. Zdena Janovská Trh. Kam. Hlinecká 64
24. 12. MUDr. Hana Mrkvičková Proseč
Zahradní 240
25. 12. MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31
26., 27. 12. MUDr. Yvona Chludová Skuteč
Smetanova 568
28. 12. MUDr. Jiří Janovský
Hlinsko Wilsonova 590
29. 12. MUDr. Eva Krejčí
Krouna 350
30. 12. MUDr. Petr Foltan
Herálec 81
31. 12. MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401
1. 1. 2016 MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64
$ = Zdr. středisko, # = Polikl. Hlinsko, @ = U Botany

$
#

@
#
$
$

@
$
$
@

Pohotovostní služby jsou od 9.00 do 13.00 hodin.
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reklama:

-35www.krouna.cz

Krounský zpravodaj

Krounský zpravodaj vydává O b e c n í ú ř a d v Krouně.
Redakční rada: Pavla Kučerová, Petr Schmied ml.
Veškeré příspěvky prosím adresujte red.radě na OÚ nebo na email zpravodaj@krouna.cz
Registrace povolena Ministerstvem kultury České republiky pod reg. zn. MK ČR E 11861
-36www.krouna.cz

Krounský zpravodaj

