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Informace starosty obce
Nový zákon o odpadech platný od 1. 1. 2021
Jistě jste již zaregistrovali v televizi, rozhlase nebo
v sku zprávu, že byl v prosinci schválen nový odpadový
zákon, který hned od prvního dne nového roku vstoupil
v platnost. Kromě jiného to obcím, a hlavně jejich
občanům, přináší postupné zdražování odpadů. Za mco
letos, potom co se konečně zpětně projevil čtrnác denní
svoz, jsme mohli o 50 Kč zlevnit, v příš ch letech nás
čeká v důsledku nového zákona o odpadech zvyšování
cen. O tom, jak bude výrazné, si budeme rozhodovat
sami m, jak budeme k odpadům přistupovat.
Nový zákon o odpadech je to ž postaven na tom,
kolik odpadu občané dokáží vytřídit k dalšímu využi
(plasty, papír, bioodpad, kov, tex l, použité kuchyňské
oleje atd.) a jaké vznikne množství komunálního
odpadu, který se ukládá na skládku. Za uložení tuny
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odpadu na skládku se až do loňského roku pla lo
500 Kč. Od 1. ledna to pla pouze do doby, než daná
obec překročí 200 kg na občana obce, který v ní má
trvalé bydliště. Poté se pro letošní rok zvedne cena
na 800 Kč za tunu a bude se postupně zvedat do roku
2029, kdy bude cena 1850 Kč za tunu odpadu
uloženého na skládku. Množství komunálního odpadu
na občana s trvalým bydlištěm v obci bude naopak
postupně klesat z 200 kg v letošním roce na pouhých
120 kg v roce 2029.
Z důvodů, které jsem zde popsal, vyplývá, že se
všichni budeme muset snažit vyprodukovat co nejméně
komunálního odpadu, který se vozí na skládku, a na‐
opak co nejvíce odpadu vytřídit. Připravujeme se na to

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

my v obci a připravují se i Technické služby Hlinsko. Obec bude postupně, dle ﬁnančních možnos , zvyšovat počet
nádob na tříděný odpad (naopak budou odstraněny ze svozových míst velké kontejnery, do kterých nám sypou odpad
i občané z jiných obcí a podnikatelé, kteří jsou povinni si odpad sami likvidovat, a m nám navyšují množství
komunálního odpadu), budeme se snažit dojednat popelnicový svoz i z našich obcí, kde nyní neprobíhá, aby si i tam
každý zodpovídal za svůj odpad a Technické služby Hlinsko budou zavádět čipování popelnic, aby bylo jasné, kolik
odpadu ta která domácnost vyprodukuje.
Záleží tedy jen na nás všech, jak se k novému zákonu postavíme a kolik peněz nám „vytáhne“ z našich
peněženek. O dalším vývoji a opatřeních vás budu průběžně informovat.

Změny ve způsobu likvidace odpadů od konce března
Jak jsem již informoval v předchozím článku, od nového roku vstoupil
v platnost nový zákon o odpadech. Tento zákon má za cíl, aby se co nejvíce
snížilo množství komunálního odpadu, který se ukládá na skládky, a co
nejvíce zvýšilo množství vytříděného odpadu (plastu, papíru, kovů, skla
atd.). V případě, že obec překročí 120 kg odpadu na obyvatele s trvalým
bydlištěm za rok, výrazně naroste cena za uložení na skládku a to se
v příš m roce promítne do plateb za odpady.
Z tohoto důvodu budou z míst, kde se soustřeďují kontejnery na tříděný
odpad, na konci března staženy hnědé či šedivé kontejnery na kolečkách
(1100 l), v nichž se hromadí neúměrné množství nevytříděného odpadu
nejen od našich občanů. Žádáme proto všechny občany, včetně chalupářů,
kteří je dosud využívali a nemají vlastní popelnici, aby si ji pořídili.
Všichni majitelé nemovitos musí nahlásit objem své popelnice (110 l,
120 l, 140 l, 240 l) a materiál (kov, nebo plast), z kterého je vyrobena, co
nejdříve na obecní úřad. Nejjednodušším způsobem je vyplnění krátkého
dotazníku na webu obce (www.krouna.cz – obec – evidence popelnic).
Můžete také napsat na e‐mail obec@krouna.cz, v úředních hodinách
zatelefonovat na tel. čísla 469 341 130 nebo 725 444 888 nebo nahlásit
přímo v kanceláři obecního úřadu. Popelnice budou v jarních měsících označeny čipem. Každá domácnost si může
požádat maximálně o dva čipy. Pokud nebude popelnice označena čipem, nebude vyvážena.
Ty občany, kteří bydlí v odlehlých částech obcí, kam Technické služby Hlinsko nezajíždí, prosím, ať se přihlásí
na obecním úřadě, kde s nimi bude domluven způsob likvidace odpadů.

Popelnicový svoz z místních čás Rychnov, Čachnov, Ruda a Fran šky
V současné době jednáme o popelnicovém svozu odpadů i z místních čás Rychnov, Čachnov, Ruda a Fran šky.
Podařilo se nám domluvit svozové trasy.
V Rychnově budou projížděny téměř všechny hlavní komunikace. Pouze obyvatelé z čísel popisných 56, 69, 73,
54, 55, 53, 84 a 51 budou muset své popelnice svážet v den svozu k mostku u silnice vedoucí k hasičské zbrojnici,
z čísla popisného 38 na křižovatku u Bartůňkových a rodiny z čp. 26, 34 a 30 do zatáčky k Bartůňkovým, pokud se
nám nepodaří najít místo, kde by se mohl popelářský vůz otáčet.
Na Čachnově a na Fran škách bude popelářský vůz projíždět pouze po hlavních komunikacích.
Prosím tedy obyvatele či chalupáře ze všech místních čás , kde bude nově zaveden popelnicový svoz, aby si co
nejdříve koupili popelnici a nahlásili její velikost a to, zda je plastová či kovová, na obecní úřad a majitele z odlehlých
nemovitos , ke kterým nebude možno zajíždět, aby se přijeli domluvit na obecní úřad, jakým způsobem budou jejich
odpady sváženy. Předpokládáme, že svoz bude zahájen během měsíce dubna, pokud budou otevřeny obchody a lidé
si budou moci koupit popelnici.

Stručně
→

Od minulého týdne se na základě společného rozhodnu rady obce, majetkové a dotační komise začala
budovat dvě místa pro kontejnery na tříděné odpady. Chtěli bychom m zkulturnit prostranství, která
proza m naši obci dělala spíše ostudu. Zároveň doufáme, že i naši občané si budou naší inves ce vážit a
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→
→

→

budou zde udržovat pořádek. Do budoucna plánujeme takto vylepšit všechna kontejnerová „hnízda“ v našich
obcích.
Na základě rozhodnu zastupitelstva obce jsme objednali několik nových kontejnerů na plast a papír, které
zvýší možnost třídění.
V novém sídliš na horní Krouně byla zprovozněna čerpací stanice odpadních vod, která bude přečerpávat
odpadní vody z nového sídliště do kanalizace. Žádáme proto všechny budoucí obyvatele, aby do WC
nesplachovali vlhčené ubrousky, použité kuchyňské oleje, tuky a další látky, které tam nepatří, neboť by
čerpadlo poškodily a jeho oprava je ﬁnančně náročná.
Během března bude vypsáno výběrové řízení na zateplení MŠ Krouna a také na dostavbu vodovodu v čás
horní Krouny. Za mco na MŠ Krouna jsme získali dotaci a budeme hradit cca 50 % nákladů, na vodovod
vzhledem k malému počtu nových přípojek pro obyvatele s trvalým bydlištěm dotaci získat nelze a musíme
výstavbu hradit z rozpočtu obce. Realizace stavby je tedy podmíněna m, jakou výslednou částku se nám
podaří vysoutěžit v rámci výběrového řízení.
Mgr. Petr Schmied, starosta obce

Evidenční systém sběrných nádob na komunální odpad
Poslanecká sněmovna v prosinci 2020 schválila zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, který je účinný od 1. 1. 2021
a všichni jsou povinni se mto řídit.
Implementace této novely má mimo jiné zásadní dopad na způsob nakládání s odpady a s m i zvýšené ﬁnanční
náklady. Zejména je nutné sledovat a co nejpřesněji vykazovat produkci komunálních odpadů z jednotlivých obcí,
jelikož produkce komunálních odpadů přímo ovlivňuje ﬁnanční dopad na obec.
Z důvodu shora zmiňovaných dopadů novely zákona o odpadech se zástupci obcí, jež jsou obsluhovány
Technickými službami Hlinsko, s.r.o., dohodli na dalším společném postupu, kterým je zavedení komplexního řešení
svozu odpadů, tzv. chytrý systém svozu odpadů. Jedná se o zavedení evidenčního systému odpadových nádob
(popelnic) v jednotlivých obcích.
V průběhu první poloviny roku 2021 by měly být všechny nádoby na odpad očipovány a následně
paspor zovány. Aby byla možná paspor zace očipovaných nádob, je nutné, aby každá nádoba byla opatřena číslem
popisným. Tímto opatřením, které je prvním krokem v plnění podmínek zákona o odpadech, bude zpřesněno
produkované množství komunálních odpadů z jednotlivých obcí a m i odpovídající ﬁnanční náklad spojený s likvidací
odpadů v dané obci.
Prvním krokem, který je nutné učinit, je, aby si každý vlastník označil číslem popisným nádobu na komunální
odpad (popelnici), která bude následně obsluhována.
Po tomto bude následovat očipování nádob, což bude zajištěno ze strany obce. O termínu čipování budou
občané v dostatečném časovém předs hu informováni. Po tomto bude provedena paspor zace nádob – přiřazení
čipu k číslu popisnému, což už budou provádět Technické služby Hlinsko, s.r.o., v rámci svozu odpadů, o čemž budou
rovněž občané informováni, aby ponechali nádoby na stanoviš delší dobu a mohlo tak dojít k paspor zaci všech
nádob.
Evidence sběrných nádob je vyvolána dopady zákona o odpadech, který nabyl účinnos od 1. 1. 2021.
Petr Stejskal
jednatel
v.r.
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Poplatková povinnost pro rok 2021
Sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (tj. „poplatek za odpady“) je 650 Kč za poplatníka. Splatnost poplatku je do 30. 4. 2021.
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. 2021, pla poplatek ve výši 325 Kč. Tře a další nezaopatřené dítě
v rodině je od poplatku osvobozeno. Od poplatku je rovněž osvobozeno dítě narozené v příslušném kalendářním
roce, tj. 2021 (více v Obecně závazné vyhlášce obce Krouna č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zveřejněné na stránkách
obce – www.krouna.cz).
Sazba místního poplatku za psa je:
a)

b)

za jednoho psa
část obce Krouna............................................................................................................150 Kč
čás obce 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
část obce Krouna............................................................................................................250 Kč
čás obce 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. 2021 (více v Obecně závazné vyhlášce obce Krouna č. 1/2019, o místním
poplatku ze psů, zveřejněné na stránkách obce – www.krouna.cz).
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 a
číslo popisné (např. 1170472).
–
poplatek za psa: Rychnov 3320, Čachnov 3330, Fran šky 3340, Oldřiš 3350, Ruda 3360, Krouna 3370 a číslo
popisné (např. 3320472).

Prosíme občany o včasné splnění své poplatkové povinnos , tj. úhradu poplatků do 30. 4. 2021.
Věra Sodomková, obec Krouna

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu v roce 2021 se uskuteční v tyto dny: sobota 17. dubna 2021 a
sobota 16. října 2021.
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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Informace pro majitele bezodtokových (vyvážecích) jímek a
pro oprávněné osoby dle živnostenského zákona
Městský úřad Hlinsko, odbor životního prostředí mto upozorňuje na ustanovení § 38 odst. 8 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), které je účinné od 1. 1. 2021:
Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem
na čis rnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí (ČIŽP) předložit
doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let.
Odvoz může provádět pouze provozovatel čis rny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živ‐
nostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce,
vydat doklad, ze kterého bude patrno:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce,
lokalizace jímky (obec, adresa, číslo popisné)
množství odvezených odpadních vod,
datum odvozu,
název osoby, která odpadní vody odvezla (název právnické osoby či fyzické podnikající osoby oprávněné
dle živnostenského zákona)
název čis rny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.

Ten, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, se dopus přestupku podle vodního zákona, pokud
na výzvu nepředloží doklad o odvozu odpadních vod podle § 38 odst. 8. Rovněž právnická nebo podnikající fyzická
osoba se jako osoba provádějící odvoz odpadních vod akumulovaných v bezodtokové jímce dopus přestupku m, že
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nevydá tomu, kdo tyto vody akumuluje, doklad podle § 38 odst. 8. Oba tyto přestupky mohou být ze strany
vodoprávního úřadu či ČIŽP sankcionovány.

Vánoce ve školní družině
Ve čtvrtek 17. 12. 2020 přišel k dětem do obou oddělení školní družiny Ježíšek:
1. oddělení ŠD:

2. oddělení ŠD:

Mgr. Josef Kyncl

Informace k zápisu do I. třídy a k žádos o odklad 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 7. 4. 2021.
Zápis v dubnu 2021 se bude týkat všech dě narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, dále dě , kterým byl
v r. 2020 odložen začátek povinné školní docházky, a případně i dě mladších (narozených do 30. 6. 2016), jejichž
rodiče se domnívají, že dě již dosáhly školní zralos .
Upozornění pro rodiče “pě letých” školáků:
Podmínkou přije dítěte narozeného v období od září 2015 do konce prosince 2015 k plnění povinné školní
docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přije dítěte narozeného od ledna
2016 do konce června 2016 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
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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 v případě, že předpokládáte žádost o odklad, objednat
se 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 2021.
Vlastní organizace a průběh zápisu budou záviset na aktuální epidemiologické situaci.

Úspěch žáků naší školy v dějepisné olympiádě
V pátek 15. ledna 2021 proběhlo on‐line okresní kolo dějepisné olympiády. V letošním školním roce se již jednalo
o 50. ročník soutěže s tématem „Labyrintem barokního světa (1556 – 1781)“. Stejně jako v minulém roce jsme byli
velmi úspěšní a naše žákyně postoupila do krajského kola.
Dějepisná olympiáda je náročná soutěž, při které musí žáci prokázat svoje vědomos získané nejenom ve škole,
ale i vlastním studiem a četbou. V tomto školním roce byla situace složitější, protože se nechodí řádně do školy a jsou
uzavřené veřejné knihovny. Obstarat si tedy doporučenou literaturu nebylo jednoduché. Školní kolo bylo uspořádáno
těsně před vánočními prázdninami a zúčastnilo se ho celkem osm žáků VIII. a IX. třídy. Jejich výsledky byly velmi
vyrovnané, do okresního kola postoupili celkem tři žáci – Mar na Šmoková (IX. třída), Aneta Bartošová (IX. třída)
a Adam Pešek (VIII. třída), který zároveň vyhrál školní kolo.
V okresním kole se Adam umís l na krásném šestém místě těsně před postupem do krajského kola, Aneta byla
sedmá. Oběma děkujeme za účast a velmi gratulujeme. Největší radost nám udělala Mar na, která se umís la na 3.
místě a postoupila do krajského kola. To se bude konat 17. nebo 18. března 2021 (přesný termín bude ještě
upřesněn) v DDM BETA v Pardubicích. Přejeme jí pevné nervy, hodně štěs a úspěchů při reprezentaci naší školy.
Mgr. Jana Sádovská
Mgr. Josef Kyncl

Poděkování za uplynulé polole a přání do polole nového
Máme za sebou 1. polole školního roku 2020/21, které bohužel bylo stejně zvláštní a podivné jako školní
polole předcházející. Snad jen s m rozdílem, že jsme se v některých oblastech více, v jiných hůře naučili v dané
situaci žít a pracovat. Přizpůsobili jsme se. A nebylo to pro nikoho vůbec lehké – skloubit práci, starost o běžný chod
rodiny, vzdělávání dě i dohled nad nimi. Stejným výzvám čelíme všichni – rodiče, učitelé, provozní pracovníci i
veřejnost. A ať chceme nebo ne, stávající “podivná” situace dopadá i na dě , i ony ji vnímají. Chtěl bych proto
v souvislos s přechodem na nové školní polole všem (dětem, učitelům, provozním pracovníkům i rodičům,
prarodičům, te čkám i strýčkům), kteří se snažili a poc vě pracovali, poděkovat za obrovský kus odvedené práce.
Všichni si zasloužíme uznání.
Dnešním dnem začíná nové školní polole . A přestože je návrat k normálnímu způsobu života i vzdělávání
proza m ještě hodně daleko, věřím, že společnými silami vše zvládneme. Žáky, rodiče, učitele i ostatní zaměstnance
školy prosím – ještě vydržme ve svědomité a poc vé práci.
Mgr. Josef Kyncl

Zimní radovánky v mateřské škole
Leden konečně dětem nadělil notnou dávku sněhu, a tak si každý den plnými doušky užívají zimní zábavu. Školní
zahrada je pro ně ideálním místem. V bezpečí si tu užívají jízdu na bobech, běhání a válení se ve sněhu, vyšlapávání
stop i stavění iglú. A tak i když nám dospělým sníh někdy komplikuje život, pro tu velkou radost dě si přejeme, aby
vydržel co nejdéle.

www.krouna.cz
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Den v MŠ
Hrajeme si, nezlobíme, o světě pak leccos víme…
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Karneval v MŠ
Podívejte, kamarádi, ve školce byl karneval,
Ten maj všechny dě rády, kdopak by se masek bál?
Nemáme strach z čertů malých, z čarodějů, strašidel,
tolik postaviček známých ještě nikdo neviděl.
Všem to dneska hrozně sluší, všem postavám z pohádek,
Kdo je vidí, na mou duši, do školky chce rázem zpět.

Science Kids
MŠ Krouna se zapojila do programu přírodních věd s názvem Science Kids v rámci projektu Místní akční plán,
který je realizován MAS Hlinecko. Lektorkou je Mgr. Soňa Hermanová, Ph.D. z Vysoké školy chemicko‐technologické
v Praze.
První ak vita, která proběhla v pátek 12. 2. 2021, byla zaměřena na pohled do mikrosvěta a také na veselé
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chemické pokusy. Dě si vyzkoušely práci s mikroskopem, pracovaly s pipetou, pozorovaly, jak se mléko mění
v tvaroh, kreslily „neviditelným inkoustem“. Pohybová hra „Na molekuly“ zakončila první část tohoto zajímavého
setkání. Budeme se těšit, jaká tajemství přírody objevíme příště.

Mgr. Irena Kavková

Z činnos Mateřského centra Krouna
Mateřské centrum v letošním školním roce slaví už osm let své činnos a jsme rádi, že zájem maminek
o fungování tohoto zařízení je stále velký. Navštěvují nás to ž maminky nejen z Krouny a spádových obcí, ale dojíždějí
třeba i ze Skutče, Hlinska či ze Svratouchu.
Za tuto dobu musím říci, že se mateřské centrum těší ze svého neustálého rozvoje. Po celý školní rok se
za „normálních“ podmínek snažíme nabídnout co nejširší spektrum ak vit pro rodiny s nejmenšími dětmi. Ačkoliv je
v současnos mateřské centrum z důvodu epidemiologické situace od října stále zavřené, využíváme tento čas
k úpravě vnitřních prostor (nová okna, vzduchotechnika, vymalování...) a hlavně k vymýšlení ak vit, které chceme
realizovat, až se současná situace uklidní natolik, abychom si mohli naše společné chvíle zase plně užívat.
Zdali se podaří uskutečnit již tradiční jarní bazárek, za m opravdu nedokážeme rozhodnout, avšak plně doufáme,
že námi plánovaný dětský den na fotbalovém hřiš v Krouně s názvem „Vítej na farmě“ se podaří realizovat. Proto
sledujte naše webové nebo facebookové stránky, ať naše akce nepropásnete :‐)
Přejeme vám krásné jarní dny a veselé Velikonoce.
Michaela Kadrmasová a Denisa Šlemrová

Foto z archivu Mateřského centra
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Tříkrálová sbírka 2021 – poděkování
Tříkrálová sbírka je poselstvím lásky a požehnáním, je přáním pokoje, štěs a zdraví. Přestože cíl a mo o sbírky
zůstávají stejné – hlavní je pomoc nemocným a potřebným lidem v nouzi, měla sbírka v letošním roce bohužel úplně
odlišnou formu koledování, než jak jsme byli zvyklí v minulých letech. Kvůli pandemii nemohli do ulic vyrazit malí
koledníci a svým zpěvem potěšit vaše domácnos . Pokladničky byly umístěny na veřejných místech, kde bylo možné
přispět. Dále je možné přispívat stále online formou do ONLINE KASIČKY až do 30. dubna 2021.
Velké poděkování patří dárcům, dobrovolníkům a všem, kteří umožnili v letošním roce umís t pokladničky
na veřejná místa. Děkujeme, že i v těchto složitých časech myslíte na druhé. Lidé v nouzi jsou pro charitu na prvním
místě. Svým darem dokazujete, že i pro vás. Výtěžek letošní sbírky činil v Krouně a přilehlých obcích 21 501 Kč a
v Otradově 3 099 Kč.
Záměrem Tříkrálové sbírky 2021 Oblastní charity Nové Hrady u Skutče je:
•

Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí ‐ projekty v Indii, kvaliﬁkační kurzy pro nevyučené a
nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblas Bangalore, podpora nemajetných školáků a
vysokoškolských studentů v oblas Belgaum.

www.krouna.cz
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•
•

•

Mimořádné situace ‐ kry nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů.
Revitalizace zahrady u centra sociálních služeb v Chotovicích ‐ záměrem projektu je revitalizace zahrady
u Domu sv. Josefa. Chceme vybudovat zahradu ve stylu středověkých klášterních zahrad, která bude
zpřístupněna veřejnos . Členění zahrady do tří čás vytvoří bylinkovou aromaterapeu ckou část, rozárium a
užitkovou zahradu s divokým koutkem. Revitalizovaná plocha je 2250 m2.
Našim záměrem je zejména rozšíření možnos pracovní terapie pro uživatele služby sociálně terapeu cké
dílny a vytvoření klidné zóny pro klienty denního stacionáře, pečovatelské služby a osobní asistence.

Dále bude zahrada, respek ve altán na zahradě, sloužit pro poskytování supervizí, intervizí a školení.
Ing. Ivana Šmoková

Hasičská stříkačka
Sběr železného šrotu
Jako každý rok připravují hasiči sběr železného šrotu
v obci. Letos jsme limitováni epidemiologickou situací,
která nám to za m neumožňuje. Čekáme na částečné
uvolnění opatření, aby tato akce mohla proběhnout.
O termínu budeme včas informovat na obecních
stránkách a rozhlasem. Výtěžek z této akce se používá
na činnost mladých hasičů.

Na konci roku a v roce novém se hasiči zapo li
V období od 25. 12. 2020 do konce února 2021
zasahovala jednotka Krouna celkem u 13 událos .
Jednalo se o pět požárů, tři dopravní nehody, tři likvidace
spadlých stromů a dva plané poplachy.
Vše začala větrná smršť před koncem roku, kdy jednotka vyjížděla na likvidaci popadaných stromů, požár
rozvaděče v Rychnově a převrácený přívěs u Krouny. Po Novém roce se jezdilo převážně k nehodám a požárům
vozidel.

Likvidace spadlých stromů

www.krouna.cz
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Nehoda Rychnov směr Proseč

Nehoda Krouna obchvat

Požár vozidla Fran šky

Požár vozidla Krouna

Luděk Bělský

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů na II. čtvrtle 2021
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Pohotovostní stomatologické služby jsou od 9.00 do 13.00 hodin.
S ohledem na možnost výměny služeb mezi lékaři, která nám nebyla včas oznámena, nebo nebylo možné již zajis t
její zveřejnění, doporučujeme předem telefonicky ověřit aktuální stav na příslušném stomatologickém pracoviš .

Inzerce
VČELKA sociální služby o.p.s. v Hlinsku
VČELKA sociální služby o.p.s. otevírá nové středisko v Hlinsku, které naleznete na adrese:
Adámkova třída 190, 539 01 Hlinsko. Organizace byla založena v roce 2010. Od roku 2018 se stala
součás sdružení pečujících organizací Včelka, která působí v sedmi krajích ČR. Za rok 2019 VČELKA
celkem poskytla služby 960 uživatelům v rozsahu 84 688 hod.
Společnost VČELKA sociální služby je registrovaným poskytovatelem terénních služeb. Jejím
hlavním cílem je poskytovat terénní sociální služby tak, aby klien mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném
prostředí a mohli udržovat sociální vazby se svým okolím. Pomoc, podpora a péče vychází z individuálních potřeb
klientů, zaměřuje se na podporu jejich samostatnos a neprohlubuje závislost na sociální službě.
VČELKA sociální služby poskytuje: pečovatelskou službu, osobní asistenci a sociálně ak vizační služby. Aby
bylo možno zajis t v domácím prostředí plný komfort klienta, jsou služby poskytované v případě osobní asistence
nepřetržitě a v případě pečovatelské služby celoročně včetně sobot, nedělí a svátků v intervalu od 7:00 do 20:00
hodin. Služby jsou poskytovány v přilehlých městech a obcích ve vzdálenos do 20 km od Hlinska.
Tým VČELKY je složen z terénních pracovníků v sociálních službách, kteří klientům pomáhají s osobní hygienou, s
oblékáním a svlékáním oblečení, s přípravou a podáním jídla a pi , se
zajištěním chodu jejich domácnos . Dále nabízíme také podporu a pomoc při
procvičování pamě a dalších kogni vních funkcí (koncentrace, pozornost,
rychlost myšlení, řečové funkce, schopnost učinit rozhodnu , schopnost
pochopení informací), nácvik jemné motoriky, procvičování dolních konče n
a pomoc při nácviku chůze.
Rozsah sjednaných služeb vždy vyplývá z individuálních schopnos a
možnos klienta tak, aby byly zajištěny jeho potřeby, ale zároveň tak,
abychom stále podporovali, popř. rozvíjeli zachovanou míru soběstačnos
konkrétního klienta.
Cena za poskytnutou hodinu péče je 130,‐ Kč. Klient hradí pouze čas, který u něj pečovatelka stráví, nikoli čas,
který stráví na cestě za ním.
V případě zájmu o naše služby kontaktujte vedoucí střediska na tel. čísle +420 601 152 605 nebo na emailové
adrese: vareckova@pecevcelka.cz.
Za VČELKA sociální služby, o. p. s.
Bc. Adéla Vařečková, vedoucí střediska
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Krounský zpravodaj vydává Obecní úřad v Krouně.
Redakční rada: Adéla Zástěrová, Petr Schmied ml.
Veškeré příspěvky prosím adresujte redakční radě na OÚ nebo na e‐mail redakce@krouna.cz.
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