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Informace starosty obce
Válka na Ukrajině
Vážení spoluobčané,
stalo se to, co většina z nás nikdy nezažila. V Evropě,
v blízkos našich hranic, rozpoutal ruský agresor válečný
konﬂikt, který zabíjí nevinné lidi, ničí jejich majetky a
zemi. Ukrajina volá o pomoc a civilizovaný svět se snaží
vyhovět. K tomuto jsme nemohli zůstat lhostejní ani my,
které jste si zvolili za své zastupitele. Zastupitelstvo obce
na svém 17. jednání konaném 28. 2. 2022 proto přijalo
toto usnesení:
1) Odsuzujeme barbarský čin Ruské federace
pro svrchovanému státu, Ukrajině.
2) Prohlašujeme, že Vladimír Pu n je agresor a
válečný zločinec.
3) Vyjadřujeme podporu Ukrajině a ukrajinskému
lidu v boji za zachování svobody a demokracie
v jejich zemi.
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4) Poskytujeme ﬁnanční dar z rozpočtu obce
ve výši 30.000 Kč organizaci Člověk v sni, SOS
Ukrajina, č. ú. 0093209320/0300 na huma‐
nitární účely.
5) Pověřujeme starostu obce zapsáním bodů 1)
až 3) do obecní kroniky a zveřejněním v obvy‐
klých komunikačních kanálech obce a prove‐
dením bodu 4).

Humanitární sbírka
Na základě nastalých událos se obec Krouna
ve spolupráci s SDH Krouna rozhodla ve dnech 1. – 4. 3.
2022 uspořádat humanitární sbírku. Chtěl bych podě‐
kovat občanům všech našich obcí za spoustu materiálu
(přikrývek, oblečení, tex lu, drogerie, hygienických
potřeb a mnoha dalších potřebných věcí), které věnovali
na pomoc obyvatelům Ukrajiny.

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

Chtěl bych také poděkovat zaměstnancům obce, kteří
se na přebírání a třídění podíleli, a hlavně našim hasičům,
kteří vždy odpoledne drželi služby v odběrném místě a
také celou sbírku odvezli do centrálního skladu
Pardubického kraje v České Třebové.
Velmi mě potěšilo, jaká solidarita s trpícími se v na‐
šich obcích projevila.
Také bych chtěl všem občanům poděkovat za potra‐
vinovou sbírku pro „naše Ukrajince“, kteří jsou ubytováni
na evangelické faře i na dalších místech v Krouně a
místních částech.

Nabídka ubytování
Hned v prvních dnech po ruské invazi na Ukrajinu a hned poté, co začínala uprchlická krize, se na obecní úřad
nahlásili občané, ﬁrmy i církev s nabídkou na ubytování ukrajinských uprchlíků. Děkuji jim za tuto pomoc. Jejich
nabídky jsem přeposlal na krizový štáb Pardubického kraje. Pokud by někdo další měl možnost a kapacitu někoho
ubytovat, ať se prosím nahlásí na obecní úřad. Všem za pomoc občanům Ukrajiny v nouzi moc děkuji.

Stručně
→

→
→

Zastupitelstvo obce schválilo projekty na opravu některých místních komunikací, na dobudování chodníků a
komunikace v novém sídliš „Za orlovnou II“ a také posílení dešťové kanalizace v místech, kde mají obyvatelé
dlouhodobé problémy s vytopením sklepů.
V těchto dnech probíhá výběrové řízení na rekonstrukci budovy bývalé „kampeličky“. Výsledky zveřejníme
v příš m čísle.
Ředitelství silnic a dálnic, které provádělo rekonstrukci mostu na silnici Hlinsko – Polička, slíbilo, že dá
do pořádku mostek a komunikaci, po níž vedla objízdná trasa, opraví parkoviště napro obecnímu úřadu a
přeloží šachtu kanálu u OÚ, jejíž kryt je nyní nesmyslně v šikmé čás chodníku.
Mgr. Petr Schmied, starosta obce

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu v roce 2022 se uskuteční v tyto dny: sobota 30. dubna 2022 a
sobota 15. října 2022.
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, obec Krouna
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Střípky z kroniky
Vážení čtenáři,
ráda bych vám představila novou rubriku, do které se právě začítáte. Jedná se o střípky z kroniky, které mapují
život našich předků. Postupně vám zde budu odhalovat
jejich rados , staros , v pné příhody, které je provázely
na jejich cestě životem.
V tomto roce vám představím událos z let 1908 až
1913. Proč začínám zrovna rokem 1908? Je to jed‐
noduché. Pan Fran šek Nepauer v roce 1908 začal psát
první kroniku obce Krouna, jak se dozvíte níže v Před‐
mluvě.
Mým cílem je, abyste měli možnost vrá t se alespoň
na pár chvil o více než 100 let do minulos , představit si,
jak to tu dříve vypadalo, jací lidé zde žili, jak byli hrdí na to,
odkud pocházejí.
Chtěla bych vyzdvihnout práci všech kronikářů, kteří
se vystřídali ve psaní tak důležitých knih. Jen díky nim
máme možnost cestovat v čase a dozvědět se tolik věcí, ke kterým bychom se už těžko dostali.
Adéla Zástěrová
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Předmluva
„Krouna doposud neměla žádné pamětní knihy obecní. Vede se sice stále pamětní kniha školní, kniha to velice
cenná a téměř jediný pramen, z něhož lze najisto čerpa dřívější osudy obce a jejích obyvatelů. Než v době novější
musíme se omezi pouze na záležitos čistě školní, a tak školní kronika pozbyla dnes význam, který měla dříve.
Zasazoval jsem se tudíž, aby pro obec byla založena kniha nová. Přednesl jsem návrh nejdříve členům v místní
školní radě a , jmenovitě starosta Jan Sodomka i prvý radní Josef Čermák, projevili s návrhem úplný souhlas.
Bylo ujednáno následující:
Pamětní knihu zakoupí obec a povedou ji členové sboru učitelského, aby kniha byla na moderních zásadách
kronik obecních zpracována. Ku revisi práce budou povoláni zvolení členové obecn. zastupitelstva. Kniha zůstane
ve škole a na přání bude ve škole ku čtení a nahlédnu půjčena.
Pak zůstalo vše ad acta a v kronice se pouze mluvilo u veřejnos . A poněvadž v Krouně vůbec nižádná věc
neobejde se bez opposice, nebylo ani jinak v této práci idealní a nežistné.
Hovory ty slyšel člen obecn. zastupitelstva Ladislav Pokorný č. 73, nemeškal a ihned podal návrh v obecn.
zastupitelstvu: „aby byla zřízena pro obec pamětní kniha.“
Poněvadž celá záležitost dávno před m do podrobnos byla dojednána a projednána, jest přirozeno, že návrh
ten byl členy obecn. zastupitelstva odmítnut, ovšem za veliké nevůle a rozčilení, jež původ svůj mělo ne ve věci, nýbrž
v osobě navrhovatele.
I pus l jsem se tudíž v zimě 1907‐8 do práce. Shledával jsem prameny, pokud jsem se jich vůbec dopídi mohl a
když jinak nebylo lze, spokoji jsem se musil s místním podáním.
Nesluší mi posuzova práci svoji, poněvadž dnes nemá ceny! Však za 100 roků, až my všichni odejdeme tam,
odkud návratu není, kniha teprve cenu mí bude!
Ku konci vydávám nejsrdečnější díky všem, kteří mě při práci byli nápomocni, zejména členům obecn.
zastupitelstva, členům sboru učitelského a všem těm stařečkům i stařenkám, kteří z dob minulých mi sdělovali
nejochotněji, čeho jsem vědě žádal ku napsání knihy. S dobrou vůlí kniha psána, s dobrou vůlí i posuzována budiž!“
V měsíci březnu 1908
Frant. Nepauer,
říd. učitel

Rok 1908 ‐ 1913
Část hospodářská
Rok 1908
„Zima mírná, pohodlná, bez větrů, žádných závějí. Obilí dobře přezimovalo. Začátek jara studený, jinak
pohodlný.“
•

Rok 1909
„Na počátku ledna nastala obleva, pršelo, čímž vznikly v mnohých krajích velké povodně. Změna ta trvala as
týden, načež opět mrzlo až do konce března.“
•

Rok 1910
„Z počátku měsíce ledna byly mírné mrazy střídající se s deštěm a sněhem. Teprve 23. a 24. ledna napadlo dos
sněhu, zůstal leže , nastaly opravdové mrazy, které potrvaly až do konce ledna. V únoru byla zima velice mírná, sníh
slezl, takže mnozí hospodáři v prvé polovici března seli. Koncem března nastaly opět mrazy a napadlo sněhu. Týž
potrval as týden, načež ve dne bylo dos teplo, ale noci byly mrazivé.“
•

Nová silnice
„Přes Voldříš, Pokřikov ku Žďárci byla postavena v r. 1911. Obec Voldříš stála silnice 6 000 K (viz poznámka). Jest
o 3 km kratší než přes Rychmburk, a až jednou bude štěrkována a uválcována, bude jí více užíváno než staré,
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poněvadž není na silnici této kopců.“

Požár na evangelické faře
„V úterý dne 25. února 1913 večer ve čtvrt na 10 hod. zazněl hasičský signál, že hoří v místě. Ku podivu všech
vypukl oheň v kolně evangelické fary patrně od popele. Oheň sám sebou bezvýznamný, ale v okolnostech, jaké v tu
chvíli byly, v první chvíli velice děsivý. Vál to ž velice prudký vítr jižní přes školu na d. Krounu a potok zamrzlý byl
na dno. Největší obava byla, chy ‐li vedlejší dům Tausikův. Na půdě tohoto domu prádlo již hořelo, uhasil je velitel
hasičů Frant. Vostřel. Na prostředku a na čás d. Krouné vynášeli lidé z půd věci cennější a připravovali žebříky
na střechy. Kolna při faře shořela, od té chy la pavlač, oheň vnikl pod plochou střechu a shořela prkna pod plechem a
trámy v pravém sev. rohu budovy.
Oheň rozšířil se v této míře, že nebylo vody. 5 minut se stříkalo slabě a zase se muselo čeka , až se trošek
vody natáhne. Nedostatkem vody shořela kolna a oheň se dostal až nahoru pod střechu.“
Poznámka:
Rakousko‐uherská koruna byla měna Rakouska‐Uherska od roku 1892 do rozpadu říše v roce 1918. Jedna koruna
se skládala ze 100 dílčích jednotek – haléřů.
Zdroj: www.wikipedia.org

Mateřská škola
Vánoční příběh s putováním
V úterý 30. 11. probíhal den ve školce ve znamení
adventu. Nejdříve se dě pomocí ilustrovaného čtení
seznámily s Vánočním příběhem.
Potom se přemís ly na zahradu, kde je čekalo
„Putování do Betléma“. Cestou si zopakovaly vše, co se
ve vánočním vyprávění dozvěděly, počítaly dny do Vánoc,
každou neděli „zapalovaly“ svíce na adventním věnci.
Jejich cesta skončila v Betlémě, kde objevily Ježíška
v jesličkách na seně. Tomu pak pošeptaly svá tajná
vánoční přání.

Na závěr ještě ozdobily stromečky zvířátkům a putování bylo u konce…
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Do mateřské školy přišel nadělovat Mikuláš
V pátek 3. 12. 2021 nás jako každý rok navš vil Mikuláš. Kromě andělů ho doprovázela tlupa opravdu strašlivých
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čertů. Nikdo se však nemusel bát, protože dobře víme, že čer odnášejí pouze dě zlobivé a neposlušné a takové
v naší školce nemáme…
Děkujeme žákům IX. třídy ZŠ, kteří se nám, jako každoročně, v opravdu působivých převlecích o nadílku postarali.

Dě a hasiči
V rámci cvičení HZS Hlinsko a SDH Krouna proběhl v pátek 10. 12. zásah z důvodu požáru v kuchyni mateřské
školy. Součás cvičení byla i evakuace dě z budovy. Ta proběhla současně s voláním čísla 150. Poté už dě netrpělivě
poslouchaly, kdy uslyší známý zvuk a konečně uvidí očekávaná hasičská auta. Dočkaly se během pár minut. Nejdříve
cvičný zásah sledovaly z bezpečné vzdálenos za plotem zahrady, brzy se však dočkaly pozvání od hasičů k prohlídce
výzbroje i auta. Jsme za tuto zkušenost velice rádi. Úctu k práci hasičů tak můžeme dětem vštěpovat nejen
vyprávěním, ale i vlastním zážitkem, což je pro vnímání a rozvíjení vědomos dě to nejdůležitější.
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Ježíšek naděloval ve školce
V úterý 14. 12. 2021 se v mateřské škole nadělovalo. Ježíšek nechal dětem pod stromečkem spoustu dárků, a tak
radost nebrala konce. Pro nás dospělé jsou rozzářené oči a dětský smích m nejkrásnějším dárkem.

Robo ka pro MŠ
Ve čtvrtek 10. února k nám zavítala paní Hanka Šandová, která dětem představila výukové roboty Bee‐Bot a Blue
Bot. Tito robůtci rozvíjí mimo jiné logické myšlení, digitální gramotnost, prostorovou představivost, předmatema cké
dovednos a týmovou spolupráci. Dě nejdříve pozorně poslouchaly jednoduché instrukce, poté přešly k prak c‐
kému zkoušení. Všechny dě se vystřídaly, musely rozpoznat levou a pravou stranu. Bylo také potřeba umět malinko
počítat. Pokud dě všechno správně nastavily, robůtci je poslechli. Jejich průhledné tělo umožnilo prozkoumat,
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z čeho se robot uvnitř skládá a podní t v dětech zájem o techniku.

DVACATERO vzkazů rodičům od jejich dě
1. NEROZMAZLUJTE MĚ.
Vím dobře, že bych neměl dostat všechno, oč si řeknu – já vás jen zkouším.
2. NEBOJTE SE BÝT PŘÍSNÍ A PEVNÍ.
Mám to raději, cí m se tak bezpečnější.
3. NEDOVOLTE, ABYCH SI VYTVOŘIL ŠPATNÉ NÁVYKY.
Musím spoléhat na vás, že je včas odhalíte.
4. NEDĚLEJTE ZE MNE MENŠÍHO, NEŽ JSEM.
Nu mě to, abych se choval nesmyslně jako „velký“.

www.krouna.cz
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5. NEHUBUJTE, NENADÁVEJTE A NEDOMLOUVEJTE MI NA VEŘEJNOSTI.
Daleko více na mě zapůsobí, když se mnou promluvíte v klidu a v soukromí.
6. NEVNUCUJTE MI, ŽE MÉ CHYBY JSOU TĚŽKÉ HŘÍCHY.
Nabourává to můj smysl pro hodnoty.
7. NENECHTE SE PŘÍLIŠ VYVÉST Z MÍRY, KDYŽ ŘEKNU, ŽE VÁS NEMÁM RÁD/A.
Nejste to vy, koho nenávidím, ale vaše moc, která mě ohrožuje.
8. NECHRAŇTE MĚ PŘED VŠEMI NÁSLEDKY MÉHO JEDNÁNÍ.
Potřebuji se někdy naučit snášet ob že a bolest.
9. NEVĚNUJTE PŘEHNANOU POZORNOST MÝM DROBNÝM PORANĚNÍM A BOLÍSTKÁM.
Dokážu se s nimi vyrovnat.
10. NESEKÝRUJTE MĚ.
Musel bych se bránit m, že budu „hluchý“ a budu dělat mrtvého brouka.
11. NEDÁVEJTE UKVAPENÉ SLIBY.
Pamatujte si, že se cí m mizerně, když se sliby nedodržují.
12. NEZAPOMÍNEJTE, ŽE SE NEDOKÁŽU VŽDYCKY VYJÁDŘIT TAK, JAK BYCH CHTĚL.
Nejsem proto někdy zcela přesný a nebývá mi rozumět.
13. NEPOKOUŠEJTE NADMĚRNĚ MOU POCTIVOST.
Dostanu strach a pak lžu.
14. NEBUĎTE NEDŮSLEDNÍ.
To mě úplně mate.
15. NEŘÍKEJTE MI, ŽE MĚ NEMÁTE RÁDI.
I když někdy dělám příšerné věci.
16. NEŘÍKEJTE, ŽE MÉ OBAVY A STRACH JSOU HLOUPOSTI.
Pro mne jsou hrozivě skutečné a hodně pro mě znamená, že se mi snažíte porozumět.
17. NESNAŽTE SE MI NAMLUVIT, ŽE JSTE DOKONALÍ A BEZCHYBNÍ.
Hrozně mě šokuje, když zjis m, že to tak není.
18. NIKDY SI NEMYSLETE, ŽE JE POD VAŠI DŮSTOJNOST SE MI OMLUVIT.
Po upřímné omluvě se můj vztah k vám stává ještě vřelejší.
19. NEZAPOMÍNEJTE, JAK RYCHLE DOSPÍVÁM.
Je to určitě těžké držet se mnou krok, ale prosím, snažte se.
20. NEZAPOMEŇTE, ŽE NEMOHU DOBŘE VYRŮST BEZ SPOUSTY LÁSKY A LASKAVÉHO POROZUMĚNÍ.
Ale to vám nemusím říkat, že?
Zdroj: časopis Rodina a škola
Mgr. Irena Kavková

Hrajeme si, nezlobíme
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Základní škola
Lyžařský výcvik VII. a VIII. třídy
Ve dnech 7. 2. – 11. 2. 2022 proběhl lyžařský výcvik, kterého se po loňském covidovém lockdownu zúčastnili žáci
nejen VII., ale i VIII. třídy.

Mgr. Josef Kyncl

Olympijské hry ve školní družině
Zimní olympijské hry neprobíhaly v uplynulých dnech jen v čínském Pekingu, ale i v naší školní družině v oddělení
mladších žáků. A pro dě byly mnohem zajímavější, protože si musely sportovní náčiní, olympijské symboly a další
pomůcky z větší čás před sportovním kláním ještě vyrobit. Z disciplín nechybělo lyžování ani střelba a hlavně –
všichni účastníci nakonec i vyhráli.
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Lucie Kynclová

Informace k zápisu do mateřské školy
Zápis do mateřské školy proběhne v první polovině května 2022 a veškeré informace a pokyny k němu budou
během dubna zveřejněny na webových stránkách školy.

Informace k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání
Zápis se týká všech dě narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016, dále všech dě , kterým byl v r. 2021 odložen
začátek povinné školní docházky, a případně i dě mladších (narozených do 30. 6. 2017), jejichž rodiče se domnívají,
že dě již dosáhly školní zralos .
Upozornění pro rodiče „pě letých“ školáků: Podmínkou přije dítěte narozeného v období od září 2016 do konce
prosince 2016 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
Podmínkou přije dítěte narozeného od ledna 2017 do konce června 2017 jsou doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře, tj. oba dva tyto dokumenty. Je nutné předložit je již při zápisu.
Zápis bude probíhat dvojí formou a bude záležet jen na zákonných zástupcích, kterou formu zvolí:
1. možnost: formální zápis bez osobní účas dítěte
Pokud nebudete ch t s dítětem zápis absolvovat ani s pedagogy ZŠ konzultovat školní zralost dítěte, doručte
(osobně, poštou, vhozením do poštovní schránky školy, datovou schránkou nebo e‐mailem se zaručeným
elektronickým podpisem) ve dnech 1. 4. – 6. 4. 2022 do školy žádost o přije dítěte k základnímu vzdělávání včetně
příloh (Souhlas s poskytováním poradenských služeb a žádost o nákup sešitů a dalších obvyklých školních potřeb;
Souhlas, informace a svolení se zpracováním osobních údajů v souvislos s fotograﬁí/videem; Souhlas se
zpracováním osobních údajů; prostá kopie rodného listu dítěte). Žádost i přílohy jsou ke stažení na webu školy v sekci
Základní škola – Ke stažení.
2. možnost: osobní účast dítěte při zápisu
Tato forma je určena pro rodiče, kteří chtějí s dítětem absolvovat „klasický“ zápis ve formě významné událos
v životě dítěte i jeho rodičů. Součás zápisu bude posouzení školní zralos dítěte v rozsahu: rozumové schopnos
(barvy, tvary, schopnost abstrakce atd.), motorika ruky, řečové dovednos , smyslová zralost) v délce max. 10 minut.
Zákonní zástupci budou také moci s pedagogy ZŠ konzultovat, na co se případně ještě před nástupem dítěte do školy
zaměřit.
Termín této formy zápisu je středa 6. 4. 2022 od 12.30 do 16.00 hod. v Základní škole Krouna, učebna č. 10.
K zápisu si můžete už dopředu stáhnout a vyplnit žádost i s přílohami (Souhlas s poskytováním poradenských služeb a
žádost o nákup sešitů a dalších obvyklých školních potřeb; Souhlas, informace a svolení se zpracováním osobních
údajů v souvislos s fotograﬁí/videem; Souhlas se zpracováním osobních údajů; rodného listu dítěte – ten vám bude
vrácen, doklad totožnos zákonného zástupce). Žádost i přílohy jsou ke stažení na webu školy v sekci Základní škola –
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Ke stažení. Případně je obdržíte k vyplnění na místě.
Další informace najdete na webu školy.
Mgr. Josef Kyncl

Poděkování koledníkům a organizátorům Tříkrálové sbírky
Událos posledních dvou let dostávají mnoho lidí
do těžkých životních situací, ale současně také prověřují
solidaritu a ochotu pomáhat. To se projevilo i během
letošní Tříkrálové sbírky. Ta se konala v Krouně a
přilehlých obcích 8. ledna 2022 a vynesla rekordních
70.214 Kč. Neustále rostoucí výtěžek TS ukazuje na stále
větší štědrost dárců a také na větší počet lidí, kteří jsou
ochotni nezištně pomáhat druhým, podporovat péči
o nemocné, handicapované, opuštěné a živou životní
situací pos žené. Díky Tříkrálové sbírce jsme měli
možnost všichni začít rok 2022 dobrým skutkem,
koledníci pak šířit radost a požehnání.
Chtěla bych touto cestou poděkovat koledníkům – dětem i dospělým a všem, kteří se podíleli na organizaci a
vytváření příjemného zázemí pro koledníky. Zároveň děkuji i p. starostovi Mgr. Petru Schmiedovi za poskytnu
pěkných prostor v budově OÚ Krouna pro potřeby TS. Všem upřímné Pán Bůh zaplať.
Ing. Ivana Šmoková

Duchovní slůvko – Velikonoce
Velikonoce jsou svým původem svátky jara. Před cca 3500 lety dali ale kananejskému svátku jara zcela nový
význam Židé svým svátkem Paschy: oslavou vyvedení a osvobození židovského národa z egyptského otroctví.
Před dvěma síci lety pak Velikonoce dostaly současný význam Kristovou smr a zmrtvýchvstáním.
Velikonoce znamenají,
že láska a život jsou silnější než smrt,
že hrob není konečnou stanicí života,
že pouta, která brání našemu životu, se rozvazují,
že skrze vzkříšení můžeme objevit nový život,
že ve víře v Ježíšovo vzkříšení můžeme zakoušet vzkříšení i my sami na sobě
a že můžeme k životu probouzet i druhé.
Kristus byl vzkříšen jako první,
v něm všichni dojdou života.
(srov. 1 Kor 15,20‐22)
převzato z webu velikonoce.vira.cz

Požehnané Velikonoce přeje všem Římskokatolická farnost Krouna.
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TJ Sokol Krouna
Mladší přípravka (okresní přebor)
V mladší přípravce je aktuálně 14 dě , čtyři holky a 10 kluků. Na podzim roku 2021 jsme měli před sebou celkem
devět turnajů po dvou zápasech. Vzhledem k aktuálním restrikcím ohledně covidu a následným karanténám jsme byli
schopni odehrát celkem 16 zápasů. Celkové výsledky zápasů jsou: 5 výher,
2 remízy a zbytek se nám někdy i dost těsně nepodařilo vyhrát. Za mě ale
obrovská, veliká hrdost a následná pochvala všem dětem, že chtějí a hrají.
Hra je radost.
Po skončení podzimní sezóny jsme spolu s rodiči uspořádali rozlučku.
Tímto všem zúčastněným ještě jednou mnohokrát děkuji za spolupráci a
pohoštění, které ve svém volnu pro dě přichystali. Byla i pizza. Pivo teklo
proudem v naší malé krásné hospůdce na hřiš .
Po této akci jsme si dali kratší pauzu a pak jsme se začali připravovat
na následující jarní sezónu roku 2022. Tréninky probíhaly v sokolovně
dle možnos 2x týdně. Začátkem roku jsme dostali pozvánky na turnaje
mladších přípravek konané v Hlinsku (6 týmů) a v Proseči (4 týmy). S velikou
rados můžu oznámit, že z Hlinska jsme si přivezli úžasné 2. místo. Bylo to
krásné zúročení zimní ak vity. Věřím, že i v Proseči se nám bude dařit.
Dětem patří velké díky, jsou skvělé, i když někdy trochu zlobí. Všem přeji
pevné zdraví a mnoho úspěchů v novém roce.

Milan Novotný
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Starší přípravka TJ Sokol Krouna
Tým starší přípravky v novém složení pro fotbalovou
sezonu 2021/2022 začal svoji přípravu 16. 8. 2021.
Do přípravy na nadcházející ročník okresního přeboru
jsme se zakousli s velkým nasazením. Po několika
trénincích jsme v přípravných zápasech vyzvali soupeře
ze Skutče, kterého jsme v obou zápasech přehráli a
zvítězili. Samotnou soutěží jsme během podzimu
procházeli se střídavými výsledky, které pro nás ale
nebyly moc podstatné. Zaměřili jsme se hlavně
na osvojení si správných sportovních návyků a celkový
sportovní rozvoj jednotlivce. Podzimní část soutěže jsme
nakonec nedohráli, protože nás několikrát zastavila
karanténa Covidu‐19, která provázela buď přímo nás,
nebo naše soupeře. Zbylo nám tedy šest nedohraných
zápasů, které dohrajeme před začátkem jarní čás .
Kromě samotné soutěže okresního přeboru jsme se
během podzimu zapojili i do dalších fotbalových projektů,
jako byl samostatný trénink děvčat pořádaný MFK
Chrudim, společný trénink okresních výběrů pořádaných
OFS Chrudim v Orli, a hlavně jsme se s ročníkem 2012
zúčastnili
pres žního
celorepublikového
turnaje
Ondrášovka cup. V turnaji jsme se dostali do druhého
kola a i z něj nám na postup do tře ho chyběl v tabulce
pouhý jeden bod. Našimi soupeři přitom byly týmy hrající krajské soutěže a divize a už postup do druhého kola
přes tyto týmy byl pro nás velkou mo vací do další práce.
Zimní příprava plynule navázala na konec podzimní
čás soutěže a bez přerušení jsme trénovali až
do silvestra. Poté jsme si dali necelé dva týdny přestávku
a od 11. 1. 2022 zase trénujeme. Scházíme se 3‐5x
týdně. Zimní příprava probíhá převážně v naší sokolovně,
ale stejně jako na podzim, tak i nadále nejsou naše
tréninky zaměřeny pouze na fotbal, ale na celkový rozvoj
jednotlivce a osvojení si základních technik a pravidel
dalších sportů. Během této přípravy se dě naučily šplhat
na laně, umí základní cviky na kruzích, hráli jsme
pravidelně ﬂorbal, zvládli základní gymnas cká cvičení a
během zimy jste nás mohli pravidelně každou středu potkávat na zimním stadionu ve Skutči, kde jsme se
zdokonalovali v bruslení. Samozřejmě jsme se ale věnovali i fotbalu. Zúčastnili jsme se i dvou přípravných turnajů.
První se konal 20. 2. 2022 v nové sportovní hale v Hlinsku
a na něm jsme obsadili 4. místo. Další turnaj se konal
v nové sportovní hale v Proseči 5. 3. 2022. Na tomto
turnaji jsme skončili na 2. místě za týmem z Rozhovic,
který byl šťastnějším týmem ve ﬁnálovém souboji
na pokutové kopy. Individuální cenu z tohoto turnaje si
odnesl náš hráč Daniel Vičar, který byl vyhlášen nejlepším
střelcem tohoto turnaje. Ve zbytku zimní přípravy nás
ještě čeká odehrát dvě přípravná utkání s týmem
Kameniček a Proseče a od 26. 3. 2022 se už roztočí jarní
část soutěže.
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Za zmínku jistě stojí i individuální úspěchy krounských jednotlivců. Na podzimní turnaj meziokresních výběrů byl
za OFS Chrudim nominován a zúčastnil se ho Tomáš Bečička. Na halový turnaj meziokresních výběrů, který se koná
12. 3. 2022, byla nominována Zuzana Pešková, Pavel Drahoš jako hráči a Libor Pešek jako trenér výběru. Tyto
nominace sestavuje Okresní fotbalový svaz Chrudim, který následně vybraní jednotlivci reprezentují.
Přeji našim malým sportovcům pevné zdraví, chuť a vůli nadále pracovat, sportovat a zdravě růst!
Sportu zdar!
Libor Pešek

Sbor dobrovolných hasičů
SDH Oldřiš
Na podzim se nám podařilo uspořádat několik menších akcí, které nejen dětem zpříjemnily podzimní a adventní čas.
•
•
•

Posvícenská drakiáda
Čertovská obchůzka
Adventní hasičák
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Hasičský kroužek se během ledna pilně připravoval
na „odborky", které jsou podmínkou pro účast v celoroční hře
Plamen. Jejich vědomos byly ověřeny 12. 2. 2022 ve Skutči a měli
jsme velkou radost, že všichni uspěli a získali tak odbornost
Preven sta – junior.
Věříme, že epidemiologická situace se zlepší natolik, že budeme
moci letos uspořádat další akce, jako Karneval, Pálení čarodějnic,
Vítání léta nebo i několik let odkládaný Hasičský rodinný výlet.
Mgr. Andrea Boháčová

Svaz zahrádkářů z Krouny,
nabízí k pronajmu volné dílky v zahrádkářské kolonii. Kdo nemá u svého domu
dostatek místa pro pěstování zeleniny, brambor nebo ovoce, může využít pro tyto
účely plochu asi 400 m2. Koho baví práce na zahrádce, má potom i radost z bio
výpěstků a zároveň pohyb na čerstvém vzduchu. Mohou se zde vysadit také
ovocné stromky menšího vzrůstu. Chov domácího zvířectva v osadě však dovolen
není.
Podrobnější informace získáte na adrese F. Sodomka, Krouna 328

Společenská kronika
Vážení čtenáři,
od příš ho čísla bych chtěla opět zavést „Společenskou kroniku“, ve které bych ráda uváděla narození dě a
významná jubilea našich spoluobčanů. Z důvodů zpřísnění ochrany osobních údajů to budu moci zrealizovat pouze
s písemným souhlasem, pro který si k vám, občanům, kterých se jedna z těchto významných událos bude týkat,
budu muset zajít.
Adéla Zástěrová
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Inzerce

Pro více informací navš vte h ps://www.krouna.cz/.
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Krounský zpravodaj vydává Obecní úřad v Krouně.
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Registrace povolena Ministerstvem kultury České republiky pod registrační značkou MK ČR E 11861.

www.krouna.cz

24

Krounský zpravodaj

