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Informace starosty obce
Přání do nového roku 2021
Nelehký rok, který právě prožíváme, se blíží ke své‐
mu konci. Prožili jsme v něm dvě vlny onemocnění covid,
museli jsme čelit a doposud čelíme mnohým omezením,
která nás poznamenávají nejen materiálně, ale také
velmi významně působí na naši psychiku.
Také obce a města jsou touto situací zasažena a
projevuje se to zejména m, že předpokládáme
mnohem menší přísun peněz do našich rozpočtů, a to
letos, ale především příš rok.
Přesto se naší obci některé věci podařilo v letošním
roce realizovat. Vyrovnali jsme se s bleskovými
povodněmi v Rychnově a rekonstruovali jsme většinu
poškozených komunikací. Snažíme se také vymyslet co
nejlepší řešení i pro občany v Krouně, kterým letos voda
několikrát zatopila sklepy.
Další významnou inves cí je zateplení a nová fasáda
školy včetně rekuperací do tříd, které by měly zajis t
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žákům stále čerstvý vzduch. Zde jsme těsně před do‐
končením akce a zdržuje nás pouze počasí. Máme také
provedenu kolaudaci komunitního centra. Jeho využívání
chybí pouze uvolnění covidových opatření. Pro sporto‐
vce jsme letos dokončili první etapu výstavby mul ‐
funkčního hřiště a proběhly i další menší inves ční akce.
Další projekty připravujeme na příš rok.
Přeji tedy do nového roku všem občanům pevné
zdraví, které nebude ohrožovat žádná epidemie, mnoho
úspěchů v osobním i pracovním životě, obcím a městům,
aby pokles daňových příjmů nezastavil plánované
inves ce, a ﬁrmám a živnostníkům, aby již nic neohro‐
žovalo a nelikvidovalo jejich podnikání.

Krásné prožití vánočních svátků a
hodně zdraví v novém roce 2021
přejí
starosta obce Petr Schmied,
zaměstnanci obecního úřadu a
redakce Krounského zpravodaje.

Pozor! Od 1. 1. 2021 dochází ke změnám ve svozu komunálního odpadu
Vzhledem k tomu, že na přelomu roku 2020/2021 budou následovat dva liché týdny za sebou (53. a 1. týden),
ale svoz odpadu v obcích, kde se sváží 1x za čtrnáct dní, bude plynule navazovat, dojde ke změnám ve svozu
komunálních odpadů.
Od 1. 1. 2021 se tedy v lichých týdnech bude svážet dolní část Krouny a v sudých týdnech horní část Krouny,
Oldřiš a Čachnov. Prosíme všechny občany, aby si tuto změnu zaznamenali do svých kalendářů.

Nové kontejnery na kovy
Na čtyři hlavní svozová místa v Krouně (u kampeličky,
u prodejny Jednota, napro obecnímu úřadu a u hasičské
zbrojnice) byly umístěny nové kontejnery na kovový
odpad.
Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový
odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit –
typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby,
alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky,
kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.
Pokud se kontejnery osvědčí, budou postupně
dokoupeny i do místních čás Rychnov, Oldřiš, Čachnov a Fran šky. Proza m prosím občany těchto obcí, aby
využívali kontejnery v Krouně.

Stručně
→

→
→
→
→

Ministerstvo životního prostředí schválilo náš projekt na zateplení, fasádu a rekuperace do tříd v mateřské
škole. Realizace musí proběhnout do roku 2023. Takže uvidíme, jaké ﬁnanční prostředky se nám příš rok
dostanou do rozpočtu.
Obec Krouna koupila budovu bývalé kampeličky a bude připravovat projekt na její rekonstrukci. V současné
době budeme projednávat, jak tento objekt do budoucna využijeme.
Na podzim tohoto roku jsme začali připravovat projekt na zateplení hasičské zbrojnice v Krouně a hlavně
na opravu její střechy, která je v havarijním stavu. Projekt by měl být hotov na jaře.
V příš m roce začneme také připravovat projekt na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Rychnově, stavební
úpravy hasičské zbrojnice v Oldřiši a zateplení a výměnu střešní kry ny budovy obecního úřadu.
V prosinci podáme žádost o dotaci na rekonstrukci komunikace na dolní Krouně ve směru od příjezdové silnice
k ČOV po břehu řeky až k brodu u čp. 106. Stavba se uskuteční, pokud získáme dotaci. V opačném případě
bude záležet na tom, jak se budou vyvíjet příjmy obce.
Mgr. Petr Schmied, starosta obce
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Adaptační pobyt žáků 6. ročníku
V termínu 10. – 11. 9. 2020 proběhl v Daňkovicích, jako již každoročně, adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku. Dě
doprovázeli učitelé J. Broulíková a R. Tlapák, nový třídní učitel. Na žáky čekal dvoudenní program plný ak vit a
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týmových her, jejichž smyslem bylo upevnění třídního
kolek vu a vytvoření zdravého klimatu. V některých dis‐
ciplínách se mohly dě projevit dle vlastních schopnos ,
v jiných bylo naopak efek vnější spolupracovat v týmu.
Penzion Selský dvůr nám opět poskytl skvělé zázemí,
ochotný personál a velice chutnou kuchyni. Jsme rádi, že
jsme v dnešní nejisté době mohli zahájit nový školní rok
celkem tradičně a doufáme, že se budeme setkávat
ve třídách osobně co nejdéle. Šesťákům přejeme, ať jim
jejich nadšení, ak vita a humor z adaptačního pobytu
vydrží i nadále.
Mgr. Roman Tlapák

Výsledky našich žáků v jednotné přijímací zkoušce na střední školy
Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání rozeslalo sta s ku žáků, kteří v červnu konali jednotnou přijímací
zkoušku na střední školy. Ze sta s ky vyplývá, že žáci naší školy dosáhli nezanedbatelně nadprůměrných výsledků.
Děkuji všem (učitelům, žákům i jejich rodičům) za poc vou práci v nelehkých podmínkách.

Prodloužení funkčního období členů školské rady
S ohledem na vyhlášení a následné prodloužení trvání nouzového stavu v ČR rozhodlo Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy o prodloužení funkčního období členů školský rad o 3 měsíce ode dne skončení nouzového
stavu. Důvodem je zejména omezení pohybu osob během nouzového stavu, a m problema cká organizace voleb
do školské rady. Termín voleb do školské rady stanovený původně na pondělí 9. 11. 2020 se proto ruší. Nový termín
voleb bude zveřejněn do 30 dnů ode dne skončení nouzového stavu.
Mgr. Josef Kyncl

Uspávání broučků v mateřské škole
V pátek 9. 10. se počasí umoudřilo natolik, že nám
bylo umožněno zrealizovat plánovanou venkovní ak vitu.
Pro nás dospělé brannou hru, která dě učí obratnos ,
zručnos , pomůže zopakovat znalos o aktuálním ročním
období, pro dě dobrodružství a napě v podobě cesty
s úkoly a překvapeními. Vyrazili jsme po svačině, starší
dě „broučky“ pevně svírající v dlani, za mco menší
kamarádi si své broučky bezpečně uložili do kapsiček
zavěšených na krk.
Ale to už na cestu vyrazila dvojice průzkumníků
hledající znamení v podobě podzimních plodů, které
dětem ukazovaly cestu vpřed. Žádným z úkolů se dě
nenechaly zaskočit, hravě zvládly cestu slalomem i po vy‐
značených tvarech. Když společně došly k houš , s písnič‐
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kou uložily své broučky k zimnímu spánku a vzdálily se po špičkách.
Tím ale dobrodružné cestování nekončí. Dalším houš m se dě dostaly až k pavoukově sí . Po jejím zdolání
uslyšely nedaleko slabé pískání. Vydaly se po zvuku a k jejich velkému překvapení nalezly v houš nové kamarády –
Podzimáčka a Jeřabinku. Ti jim pak pošeptali, že se jim po hřiš rozsypaly kaštany, šišky a jeřabiny, a poprosili dě ,
aby jim je pomohly posbírat. A tak se i stalo. Košíky byly ve chvíli plné. A protože se jim společná hra líbila, vzaly si
dě Podzimáčka i Jeřabinku s sebou do školky.

Polytechnická výchova v MŠ
MŠ Krouna se zapojila do programu Polytechnika hrou v rámci projektu Místní akční plán, který je realizován
MAS Hlinecko. Lektorkou tohoto programu je paní Lenka Makovská. Ak vita je zaměřena na rozvoj polytechnického a
matema ckého vzdělávání pomocí dřevěných stavebnic. Velké dřevěné stavebnice jsou vhodné pro větší skupiny dě .
Rozvíjí u dě krea vitu, tvořivost a schopnost spolupráce. V rámci dnešní ak vity dě tuto teorii spontánně a s chu
potvrdily.

Mgr. Irena Kavková

Z činnos Mateřského centra Krouna
Po letních prázdninách jsme se opět sešli s maminkami a dě čkami v našem centru na tradiční dopolední herně.
Přivítali jsme nové maminky a společně jsme si vyrobili ptáčka z papíru a namalovali dnes populární kamínky. Další
týden jsme se společně vydali za zvířátky do záchranné stanice Pasíčka v Proseči, kde jsme absolvovali krásnou a
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poutavou prohlídku expozice odchycených zvířat, které již nemohou být vypuštěny do volné přírody. Viděli jsme rysa,
lišku, výra velkého a také jednu z nejvzácnějších sov, sýčka obecného, a spoustu dalších dravců a savců. Součás
areálu je také geopark, který jsme nemohli vynechat a kde jsme nechali naše kamínky.

Na tře zářijové úterý jsme si připravili skání razítek na látkové tašky a
konec září patřil již tradičnímu podzimnímu bazárku oblečení, který se
uskutečnil v sobotu 26. září v sále přístavby ZŠ Krouna. Účast na letošním
bazárku byla více než úspěšná, a to i vzhledem k tehdejší epidemiologické
situaci. Jsme velmi rádi, že se bazárek s hl uspořádat.
Na říjen jsme měli připravený pestrý program, ze kterého se bohužel
s hla pouze Drakiáda a jedna dopolední herna. Letos se Drakiáda konala
na fotbalovém hřiš v Krouně, kde jsme se i přes nepříznivé deš vé počasí
nakonec sešli v hojném počtu. Ohřát a občerstvit jsme se mohli v sokolské hospůdce a dě čky si zpestřily pouštění
draků i hrátkami na místním hřiš .

Závěrem bychom chtěli popřát všem krásné proži vánočních svátků a pevné zdraví v této nelehké době.
Denisa Šlemrová

Vánoce 2020 – Pořad bohoslužeb v katolických kostelech
Slavení mše a počet účastníků podle platného stupně pro epidemických opatření.
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Betlémské světlo je možné si nechat zapálit na katolické a evangelické faře v Krouně.
Pořad vánočních bohoslužeb v okolí na www.bihk.cz.
Informace na telefonu 603 480 598, e‐mail rkf.krouna@centrum.cz.
Tereza Gregorová

Tříkrálová sbírka – leden 2021 – bude, nebo nebude?
Konání Tříkrálové sbírky, této v Krouně a okolních obcích již tradiční akce, není jisté. Byla to vždy krásná a
radostná akce, a to jak zásluhou jednotlivých koledníků, tak i zásluhou Vás, štědrých dárců. Jak to bude v lednu
2021? To za m není jasné. Normálně by Tříkrálová sbírka v Krouně proběhla v sobotu 9. ledna. O tom zda, a
případně jakou formou, Tříkrálová sbírka v Krouně a okolních obcích proběhne, Vás budeme informovat zprávou
na webových stránkách naší obce.
O tom, jaké má Charita ČR plány, je možné se dočíst na stránce www.trikralovasbirka.cz/novinky/trikralova‐
koleda‐zazni/ z 3. listopadu 2020:
Možná letos nebude znít ulicemi, ale štěs , zdraví, dlouhá léta a především požehnání do roku 2021 chtějí
koledníci přinést do vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením. Nemusíte se bát – zdraví našich příznivců i
koledníků je pro Charitu na prvním místě, a tak se tři králové pilně připravují na koledu s rouškami i na koledu
virtuální.
Jedno je jisté – Tříkrálová sbírka bude, koleda se uskuteční. Jen se ještě neví, v jaké bude podobě. I tři
králové to ž musí počítat s možnos , že epidemiologická situace neumožní setkání koledníků s dárci tváří v tvář.
Jak na to Charita zareaguje?
Ve hře jsou momentálně tři scénáře. Ten op mis cký počítá s uvolněním všech restrikcí a klasickou
tříkrálovou koledou v období od 1. do 14. ledna 2021. Realis čtěji se však v současné chvíli jeví koleda
s omezeními, při níž budou dodržena všechna nařízení.
Charity na všech úrovních jsou v kontaktu s příslušnými
hygienickými stanicemi, aby byly stoprocentně připra‐
vené neriskovat zdraví svých přispěvatelů a dobrovolníků.
A pochopitelně zaměstnanců, protože do sbírky se velmi
často jako dobrovolníci zapojují i pracovníci Charit z te‐
rénu, kteří za sebou budou mít náročné měsíce a jejichž
pomoc bude i nadále nepostradatelná. Organizátoři sbír‐
ky však musí brát v potaz také hrozící nepříznivou situaci:
„Jen velmi neradi bychom koledovali pouze virtuálně,
protože osobní setkávání je jedním z pilířů sbírky. Přesto
se i na tuto variantu pilně chystáme,“ říká hlavní
koordinátorka Gabriela Víšová. Sbírka se podle ní intenzivně připravuje na vpád do virtuálního prostoru a své věrné
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příznivce se pokusí oslovit on‐line. Nechce přitom připravit dárce ani o zážitek z koledy, ani o požehnání, které
koledníci do domů přinášejí. „Snažíme se využít všechny možnos , které nám on‐line prostor nabízí,“ dodává
Gabriela Víšová.
Všechny přípravy a varianty koledy však mají jedno společné – ani tentokrát se neobejdou bez armády
dobrovolníků a štědros dárců. Cíl sbírky i mo o sbírky to ž zůstávají stejné – hlavní je pomoc lidem v nouzi a
pomáhá každá koruna. Pracovníci Charity mají s dodržováním přísných hygienických pravidel zkušenos ze sociálních
i zdravotních služeb, a proto věří, že se jim povede je dodržet i při koledování. „Úplný zákaz koledování by nás velmi
mrzel,“ zní z Charit. Vás však mrzet nemusí. Radostnou zvěst roznesou Tři králové po České republice děj se, co děj!
Za organizátory Tříkrálové sbírky v Krouně
Ing. Ivana Šmoková

Fotbalová kopačka
Fotbal
Bohužel všechny fotbalové oddíly TJ Sokol Krouna ukončily své podzimní sportovní ak vity předčasně. Z důvodu
epidemie a vládních nařízení.

Mužstvo dospělých
Dospělí s hli odehrát deset utkání a po přerušení je
tým na dvanáctém místě se ziskem deví bodů. Důležitý
zápas odehrála Krouna pro Svídnici (poslední podzimní
zápas), kde se podařilo klukům vyhrát 0:2 a ze Svídnice
odvézt důležité tři body.

Starší a mladší přípravka
Týmy odehrály sedm kol. Bohužel tři kola zůstala
neodehrána. Kluci a holky se v zápasech pro starším
pro hráčům rvali statečně, jak to tak chodí, některé
zápasy vyšly lépe a jiné hůře. Nejdůležitější ale je, aby
kluky/holky fotbal, resp. sport, bavil a měli z pohybu
radost.

Předpřípravka a školička
Stejně jako u starších kolegů byly veškeré sportovní
ak vity ukončené v polovině října. Bohužel moc tréninků
se nes hlo. O to více se těšíme, až se tréninkové ak vity
znova rozjedou.

Přání do nového roku
TJ Sokol Krouna přeje všem do nového roku hodně
štěs , spokojenos a hlavně zdraví!

Miloš Vaňák

www.krouna.cz

9

Krounský zpravodaj

Hasičská stříkačka
Kontrola kanalizace

Ucpaný přepad rybníka

Obec má stále problém s velkým přítokem vody
na čis čku. Tento problém se vyskytuje zejména po deš‐
ch. Na žádost starosty obce provedli hasiči kontrolu
jednotlivých větví kanalizace na dolní Krouně. Závada byla
nalezena na křížení kanalizace s potokem, kde při zvýšení
hladiny Krounky voda zatéká do kanalizace. Problém bude
obec řešit v rámci reklamace.

Při upouštění rybníka Krouna Malá, došlo k ucpání
skruží u Sedlákových a následnému vyli vody z koryta.
Voda zaplavila hlavně dvorek u Sedlákových a okolí.
Na místě zasahovaly dvě jednotky PS Hlinsko a JSDH
Krouna. Díky včasnému zásahu hasičů, kteří se brodili
po pás ve vodě, nedošlo k větším škodám. Po odstranění
ucpávky se voda vrá la do svého toku. Možná by si
někteří naši spoluobčané mohli uvědomit, že staré
autosedačky opravdu do potoka nepatří.

Hasiči dezinﬁkují školku ozonem
Po dobrých zkušenostech s dezinfekcí ozonem obec zakoupila dva kusy ozonových generátorů. Do užívání je
dostali hasiči, kteří při práci používají potřebné ochranné prostředky. Ozon dokáže při malé koncentraci zničit viry,
bakterie, plísně, ale při neodborné manipulaci také lidské plíce. Při vysokých koncentracích dokáže ozon narušit
plasty, gumu a jiné materiály. V současné době provádí hasiči dezinfekci všech prostor školky.

Požár pilin
29. 11. v ranních hodinách došlo k zahoření pilin ve skladu v Rychnově. Na místě zasahovali profesionální hasiči
z Hlinska a JSDH Krouna. Díky včasnému zpozorování nebezpečí nedošlo k rozšíření požáru. Jednotky požár
lokalizovaly a posléze vyvezený materiál venku dohasily.
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Luděk Bělský

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů na I. čtvrtle 2021

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
„Koupím automobily ŠKODA do roku výroby 1993, platba ihned, děkuji za nabídky na tel.: 777884118.“
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