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Informace starosty obce
Vánoční a novoroční přání
Další nelehký rok, který právě prožíváme, se blíží
ke svému konci. I když se mnoho lidí nechalo naočkovat,
covidu jsme se za m nezbavili. Prosím tedy všechny,
kteří tak ještě neučinili, věřte odborníkům, že jedinou
cestou k normálnímu životu je očkování.
Jsou ale i hezké chvíle, které nám tento rok přinesl.
Jedním z nedávných hezkých zážitků bylo tradiční
rozsvícení vánočního stromku, které uspořádala obec
Krouna společně se základní a mateřskou školou.
Vánoční písně, které nám dě z páté třídy ZŠ a z ma‐
teřské školy zazpívaly, nás příjemně naladily a vyvolaly
v nás kouzelný pocit očekávání Vánoc. Važme si toho a
buďme k sobě milí a pozorní, neboť zloby je kolem nás
stále dost. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem
organizátorům ze základní a mateřské školy i z kulturní
komise za jejich pečlivou přípravu celého programu,
který musel být bohužel v rámci pro covidových
opatření omezen. Doufejme, že takových pěkných chvil
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zažijeme v příš m roce více.
Přeji tedy do nového roku všem občanům pevné
zdraví, které nebude ohrožovat žádná epidemie, mnoho
úspěchů v osobním i pracovním životě, vzájemnou
toleranci a přátelské vztahy, obcím a městům, aby
daňové příjmy nezastavily plánované inves ce, a ﬁrmám
a živnostníkům, aby již nic neohrožovalo a nelikvidovalo
jejich podnikání.

Nově schválené obecně závazné
vyhlášky obce
Na jednání zastupitelstva obce 8. 12. 2021 byly
schváleny tři nové obecně závazné vyhlášky obce –

Krásné prožití vánočních svátků a
hodně zdraví v novém roce 2022
přejí
starosta obce Petr Schmied,
zaměstnanci obecního úřadu a
redakce Krounského zpravodaje.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, Obecně závazná
vyhláška obce Krouna č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (Poplatek pro rok
2022 je stanoven ve výši 700 Kč na poplatníka.), Obecně závazná vyhláška obce Krouna č. 3/2021, kterou se ruší
obecně závazná vyhláška obce Krouna č. 1/2019, o místním poplatku ze psů. Se všemi obecně závaznými vyhláškami
se můžete podrobně seznámit na webových stránkách obce, na úřední desce Obecního úřadu Krouna nebo přímo
na OÚ Krouna.
Zároveň oznamujeme občanům, že poplatky za odpady budou z důvodu aktualizace nového počítačového
so waru vybírány až od 1. 2. 2022 do 30. 4. 2022. Dřívější platby (tzn. během ledna) nebudou moci být přijaty.
Pokud bude platba prováděna bezhotovostním převodem, musí si každý poplatník zjis t variabilní symbol,
který mu sdělí pracovnice obecního úřadu. Platba poté musí být uskutečněna za každého člena rodiny zvlášť
s jeho variabilním symbolem. Děkujeme za pochopení.

Zásilkovna otevírá nový Z‐box v Krouně
Od 13. 12. 2021 je na parkoviš napro Obecnímu úřadu v Krouně zprovozněn Z‐box od Zásilkovny. Věřím, že
bude dobře sloužit všem občanům našich obcí. Návod na použi Z‐boxu najdete v letáku uveřejněném níže.

Stručně
→
→
→
→

Pokračují práce na zateplení budovy mateřské školy.
V současné době se blíží ke svému konci příprava projektu na rekonstrukci budovy hasičské zbrojnice v Krou‐
ně. Pokud budou vypsány dotace, chtěli bychom o ně v příš m roce požádat.
Dalšími projekty, na nichž nyní pracuje projekční ﬁrma ILBprostav, jsou příprava projektové dokumentace
na rekonstrukci budov hasičské zbrojnice v Rychnově a Oldřiši a také na rekonstrukci obecního úřadu.
V brzké době bude také vypsáno výběrové řízení na projektovou dokumentaci na rekonstrukci budovy bývalé
„kampeličky“.
Mgr. Petr Schmied, starosta obce

Rozsvícení vánočního stromu v Krouně
V sobotu 27. 11. jsme po roční přestávce rozsví li vánoční strom
v Krouně. Tento rok měl hodně poprvé. Rozsvícení stromu se letos konalo
u mateřské školy, kde se tyčí stříbrný smrk. Právě tento smrk byl vybrán členy
rady jako TEN strom, u kterého se v první adventní čas všichni sejdeme a
společně započneme toto krásné období.
Poté, co byla schválena inves ce k zakoupení a instalaci osvětlení, mohly
začít práce na přípravách. Přesně z těchto důvodů byla svolána kulturní
komise, která se zástupci ZŠ a MŠ Krouna pracovala na vytvoření programu.
Doufali jsme, že vše ještě s hneme a žádná epidemiologická opatření se nás
týkat nebudou. Bohužel tomu tak úplně nebylo a program ve vnitřních
prostorech školy musel být zrušen. Letos jsme se zahřáli pouze teplým čajem,
který připravili zaměstnanci základní školy. Svařák bohužel také nemohl být.
O co jsme se ale nenechali ochudit? Ve školce se konala výstava vánočních
dekorací s možnos jejich zakoupení. Na své si tedy mohl přijít každý
návštěvník, za což jsme nesmírně rádi.
Okamžik rozsvícení stromu doprovodily dě ze školy a školky, které nám
zazpívaly vánoční písničky a v každém z nás navodily pocit přicházejících
vánočních svátků. Na dě navazovalo vystoupení skupiny Sebranecká, které umocnilo celkovou příjemnou atmosféru.
Jsme nesmírně vděční za to, že i když je situace taková, jaká je, tak jste přišli s námi ke stromu, setkali se s přáteli,
sousedy, spoluobčany. Dovolili si zapomenout alespoň na krátký čas na každodenní staros . Podpořili jste dě , které
se poc vě připravovaly, aby nám mohly zpříjemnit tento podvečer. A nakonec si se slovy pana katolického faráře
připomněli, v čem tkví to pravé kouzlo Vánoc.
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Na závěr bych vám chtěla za sebe i za členy kulturní komise popřát poklidné proži vánočních svátků. Ať vkročíte
ve zdraví obklopeni lidmi, které máte rádi, do nového roku. A za rok na shledanou pod naším krounským stromem.

Adéla Zástěrová, kulturní komise obce Krouna
Foto: Michal Vařečka

Halloweenské spaní v ŠD1
Na halloweenské spaní jsme se sešli v pátek 5. 11.
2021 v 16.30 hodin v oddělení mladších žáků školní
družiny, kde se dě převlékly do kostýmů, vybalily si svoje
věci a mohly si nechat udělat tetování od šikovné paní
čarodějky nebo jít na diskotéku. Během diskotéky si
zahrály několik her, jako třeba židličky, zkamenělce,
trefování duchů a jiné.
Po diskotéce si dě v kotlíku umíchaly z připravených
ingrediencí kouzelný lektvar Pro zlobivos . Do kotlíku
přidávaly nakládané žížaly, smrkány, blivajz nebo prdy
starého páprdy a spoustu dalších potřebných přísad.
Pro správný účinek kouzelného lektvaru do něj nakonec
přidaly i kouzelný prach a míchaly, dokud z něj nešel ten
správný čarodějnický dým. Během míchání také odříkávaly zaklínadla, aby lektvar fungoval, a věřím, že se nám
opravdu povedl, protože naše dě čky jsou moc hodné, pomáhají si, umí poprosit a poděkovat, jsou ohleduplné, mají
se rády a nezlobí.
Když malí čarodějové dodělali lektvary, dostatečně se vyřádili na diskotéce a posilnili se pizzou k večeři, vypravili
jsme se všichni na stezku odvahy potemnělou školou, kde se z rozhlasu linuly strašidelné zvuky, po schodech se valila
tajemná mlha, na cestu nám sví ly dýňové lucerničky a občas nás bafnu m vyděsil pan ředitel upír.
Po stezce odvahy jsme se převlékli do teplého oblečení a šli jsme ven, kde už na nás čekal ohýnek s kotlíkem,
ve kterém jsme vařili kouzelný guláš pro čarodějku Dobrodějku. Ta nám za odměnu, že jí guláš moc chutnal, vykouzlila
zářící strom splněných přání, pod kterým si každé dítko mohlo něco přát. A i nám dospělým se ten večer také splnilo
přání, a to když jsme viděli tu spoustu rozzářených dětských očí a spokojených úsměvů.
Ale tohle všechno by nebylo, kdyby nám nepomohly žákyně 9. třídy Karolína Sochová, Karolína Svatoňová,
Kateřina Kučerová a Izabela Odehnalová a čarodějka Dobrodějka (maminka Evelínky Otavové, která nám mimo jiné
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také zapůjčila spoustu dekorací). Všem tedy patří poděkování za pomoc.
Lucie Kynclová

Recitační soutěž I. až III. třídy
Po dvouleté odmlce se nám ještě před současnou vlnou karantén
podařilo zorganizovat školní kolo recitační soutěže. Tato soutěž měla na naší
škole dlouhou tradici a nejmladší školáci se jí každoročně s oblibou účastnili.
Potěšilo nás, že i v letošním školním roce tomu nebylo jinak.
V pondělí 15. listopadu jsme se ve slavnostně vyzdobeném sále společně
loučili s pomalu končícím podzimem. Dvacítka soutěžících z první, druhé a
tře třídy recitovala básničky s podzimními mo vy. Jejich výkony spolužáci i
přítomné paní učitelky vždy odměnili hlasitým potleskem a slovy chvály a
uznání. Také odborná porota, v níž zasedly paní učitelky Hana Chmelíková,
Věra Novotná a Dana Nu lová, byla velmi spokojena s předvedenými výkony
všech soutěžících. Shoda poroty byla však až překvapivá. Nejlépe přednášelo
pět soutěžících, proto se v tomto školním roce žádný ze soutěžících neumís l
na druhém nebo tře m místě. Všichni obsadili pět prvních míst.

V soutěži zvítězili:
Anna Kroužilová, I. třída s básní Podzim
Veronika Netolická, II. třída s básní Kdo zná trochu ježky
Evelin Otavová, II. třída s básní Padá lis
Daniel Kadeřábek, III. třída s básní Listopad
Karolína Žežulková, III. třída s básní Podzim vchází do dveří
za všechny organizátory Mgr. Věra Novotná

Poděkování za spolupráci při dálkové výuce
Přestože jsme všichni doufali, že již nebudeme muset přistupovat k dálkové výuce a karanténám tříd, situace je
bohužel i letošní podzim vážná a napjatá. Karantény dě nebo celých tříd představují velkou komplikaci pro všechny
zúčastněné – rodiče, žáky, učitele, ale také třeba i pro organizaci školního stravování. Velice si proto cením práce
všech rodičů, učitelů, žáků i provozních pracovníků, kteří se podílejí na co možná nejméně problémovém zvládnu
této vlny covidu, a všem za poc vou práci děkuji.
Nezbývá než doufat, že se situace co nejdříve zklidní, a přát sobě, svým nejbližším i všem ostatním zdraví a klidné
proži adventu a vánočních svátků. A totéž přeji vám všem i za celý kolek v zaměstnanců školy.
Mgr. Josef Kyncl

Polytechnika hrou
V době pobytu venku proběhlo ve školce pokračování 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
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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. Dnešní ak vita proběhla
na zahradě, dě si mohly vyzkoušet hru s rozšířenou verzí této univerzální stavebnice příznačně nazvané Universum.

Divadélko v mateřské škole
„Palečkovo dobrodružství“ v podání divadélka JÓJO zhlédly dě v pátek 10. 9. Každé zpestření a změnu dě
radostně vítají, přináší jim nové sociální kontakty, zkušenos a v neposlední řadě radost a pobavení.

Výlet MŠ 23. 9.
SALÓN EXPRES VAGÓN – POLNIČKA
Objednali jsme projížďku vláčkem, přímo ukázkové podzimní počasí, na záda dali batůžky se svačinou a vyrazili
směr Polnička. Výlet se skutečně vydařil, do školky jsme se všichni vraceli spokojeni z příjemně prožitého dopoledne.

www.krouna.cz
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Mgr. Irena Kavková

Z činnos Mateřského centra Krouna
Po letních prázdninách a jarní „koronavirové“ pauze nás konečně čekal pravidelný úterní dopolední program,
který jsme s dětmi začaly skem jablíček na strom a výrobou mráčku se jménem. Poslední úterý v září jsme se vydaly
na krásnou procházku na místní hájenku za daňky, kde na dě čekalo malé překvapení.

Následující týden jsme si s maminkami a dětmi udě‐
lali procházku do Oldřiše do místního kravína. Na hřiš
jsme si opekli špekáčky, a kdo chtěl, mohl si nejen vyhrát
na místních atrakcích, ale také něco vyrobit ze samo‐
tvrdnoucí modelíny, kterou jsme si s sebou donesli.
V úterý 15. června jsme se sešli ve Svratouchu a prošli se
pohádkovou stezkou plnou zajímavých úkolů až na Karl‐
štejn. Další týden jsme si vytvořili stezku směrem k ryb‐
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níku na Vápenky, kde dě musely během cesty posbírat do krabičky předměty podle předem daných obrázků.
Samozřejmě jsme nemohli vynechat návštěvu RD Krouna, kde jsme se stavili podívat nejen v kravíně na kravičky, ale
kdo chtěl, mohl se svézt i traktorem. Odměnou za posbírání všech předmětů byl malý plastový orel, kterého si dě
musely najít v trávě.

Od listopadu jsme provedly v centru malou změnu a
dopolední hernu přesunuly na čtvrtek. Hned jsme si také
vyrobily krásné lampionky na odpolední Světýlkovou
procházku, která byla tento rok velmi vydařená. Dě
po cestě plnily různé úkoly a na konci dostaly sladkou a
sví cí odměnu. Na poslední listopadové herně jsme si
vyrobily adventní svícen.
Prosinec se nese již v duchu adventu a Vánoc, a
proto i herny patří výrobě Mikuláše a čerta na špejli,
vánočních ozdob a výpravě do přírody s cílem ozdobit
strom lesním zvířátkům. Bohužel na nás stále doléhá
“covidová doba” a účast maminek není taková, jakou
bychom si přály.
Závěrem bychom chtěly moc poděkovat všem maminkám, které centrum pravidelně navštěvují a popřát všem
krásné proži vánočních svátků a hlavně pevné zdraví v této nelehké době.
Ing. Denisa Šlemrová a Mgr. Michaela Kadrmasová

Vánoce 2021 – 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 faře v Krouně.
Pořad vánočních bohoslužeb v okolí na www.bihk.cz.
Informace na telefonu 603 480 598, e‐mail rkf.krouna@centrum.cz.
Bůh přišel na svět jako dítě, aby z nás udělal Boží dě . Jaký velkolepý dar! Dnes nás Bůh udivuje a každému z nás říká:
„Jsi úžasný.“ —papež Fran šek

Fotbalová kopačka
Fotbalová sezóna podzim 2021
Podzimní sezóna uplynula jako voda a je tu zimní pauza. Jak jsme si vedli:

Kategorie dospělí – okresní přebor
Krouna může být označena jako podzimní remízový
král. Na podzim to bylo 6 remíz, když připočteme
5 výher, tak v tabulce Krouna vystoupala na krásné
4. místo. Za zmínku stojí nejmenší počet obdržených
branek (19).

Kategorie dě
Fotbalovou sezónu ukončily také dě . Mladší žáci,
starší a mladší přípravka dohráli své mistrovské zápasy.
Viděli jsme řadu povedených zápasů, viděli jsme i méně
povedená utkání. Věřím, že dě si ze zápasů odnesou jen to nejlepší, přes vánoční svátky si odpočinou a po Novém
roce se vrhnou zase plně do tréninku (teda jestli situace dovolí).

Sokolovna
Jistě jste zaznamenali výraznou změnu na sokolovně. Díky ﬁnanční podpoře pardubického kraje a práci Jardy
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Kučery a jeho kolegů se nám podařilo uskutečnit opravu střechy. Všem, kteří s opravou pomohli, patří velké díky.
TJ Sokol Krouna přeje všem krásné proži svátků vánočních a do nového roku pevné nervy a hlavně zdraví.

Miloš Vaňák

Hasičská stříkačka
SDH Krouna
Výcvik
Hasiči nejen zasahují, ale na zásahy se i poc vě připravují. Výcvik ve vyprošťování Chrudim:

Tak cké cvičení požár bioplynové stanice Vojtěchov:
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Zásah na utrženou střechu Krouna
Po větrné smrš zasahovali JSDH Krouna a profesionální jednotka z Hlinska na utržené střeše v Krouně. Zásah
probíhal z automobilové plošiny a pomocí lezecké výbavy. Celý zásah byl náročný hlavně kvůli elektrickému vedení,
které prochází těsně vedle.

Nehody
Nehoda osobního vozidla Pokřikov:

Nehoda osobního vozidla Pokřikov:

Výjezdy JSDH Krouna od ledna do konce listopadu 2021
—
—
—
—
—
—

požáry
dopravní nehody
likvidace úniku provozních kapalin
doplňování vody
likvidace spadlých stromů
likvidace ob žného hmyzu

10x
7x
2x
8x
7x
5x

—
—
—

otevření uzamčených prostor
práce ve výškách
čistění kanalizace

2x
3x
2x

—

celkový počet výjezdů

46

Luděk Bělský

SDH Rychnov
Sezóna rychnovských hasiček 2021
Sezóna se letos hodně točila kolem mistrovství. Po postupu na republiku se v dušičkách každé z nás zrodila malá
naděje, a tak jsme přípravě obětovaly veškeré tréninky a nakonec se nám veškerý vložený čas zúročil. Společně jsme
na MČR v PÚ vybojovaly neskutečné 5. místo.
Kromě tohoto úspěchu nám letošní situace také dovolila zúčastnit se i pár jiných soutěží. Objezdily jsme si
Summer Night Cup (SNC), noční soutěže požárních útoků letos konaných v Prose ně, Otradově, na Štěpánově a
v Rosicích. Štěs nám přálo a s velkým bodovým náskokem už po 3. soutěži na Štěpánově bylo jasné, že se staneme
vítězkami celého SNC pro rok 2021. Jako vítězky nás tak čekal ještě Superpohár hejtmana Pardubického kraje
v Komárově. Běžely se dva útoky, jeden útok byl na společný stroj Fox, na který se nám podařilo zaběhnout
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nejrychlejší čas. Na druhý útok už se
běželo na stroje vlastní. My měly
zapůjčenou mašinu od SDH Krouna a
úzké hadice od SDH Otradov. První
zkušenost
s
novou
mašinou
nedopadla úplně radostně, místo
času jsme zapsaly neplatný pokus.
Avšak díky nejlepšímu času prvního
útoku na Foxe jsme i tak celkově
vybojovaly 2. místo.
Co se týče pohárových soutěží,
dosáhly jsme stupňového umístění
v Hlinsku, Morašicích, Vortové a
5. místa ve Studnicích.
Když to tak vidíme, jízda to byla
celkem slušná. Děkujeme všem, kteří nám ji umožnili prožít. No a co přinese
sezóna další? To je ve hvězdách, ale my už se moc těšíme! ♥
Za celý sbor SDH Rychnov Vám přejeme pohodové pohádkové Vánoce
prožité v kruhu nejbližších, úsměvy na tvářích a spoustu pevného zdraví,
jehož hodnota je nevyčíslitelná.

Za SDH Rychnov
Lenka Talácková

SDH Oldřiš
Naše družstvo mladých hasičů se v rámci celoroční hry Plamene zúčastnilo 10. 10. branného závodu
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v Chacholicích.
Od začátku školního roku dě poc vě trénovaly a scházely se dobrovolně i mimo pravidelné schůzky. Zázemím
pro tréninky se nám postupně stala zahrada u Drahošů z horní Oldřiše, kde jsme mohli trénovat jak střelbu, tak
značky i lezení po provaze. Pravidelný trénink se dětem vypla l. Obsadily v mladší kategorii krásné 6. místo z více jak
30 družstev a čistý čas běhu byl dokonce 3. nejlepší.
Na následující schůzce jsme krásné umístění náležitě oslavili.

Za SDH Oldřiš
Mgr. Andrea Boháčová

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů na I. čtvrtle 2022
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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 .

Pozor na lákavé nabídky podomních prodejců
Podomní prodejci přicházejí stále s novými prak kami. Většina z nich
má škálu důvodů a příběhů, kterými se snaží získat vaši důvěru. Mnozí také
moc dobře vědí, že v obcích a městech, kde je vyhláškou podomní prodej
zakázán, se mto jednáním dopouš pro právního jednání. Ani to je od lehce nabytého zisku neodradí.
V současné době, kdy v médiích slyšíme o „energe cké krizi“ a některé společnos oznamují konec, lze
předpokládat i zvýšený počet podomních prodejců nabízejících právě výhodné smlouvy na dodávky energií. Dalšími a
častými prak kami jsou nabídky různých služeb na výměnu zámků, služby kominíka či servis oken. Pozor, lze se také
setkat s lákavou nabídkou „levného“ zboží, které na první pohled vypadá jako originál, ale originálem není.
Policie proto radí:
—
—
—
—
—
—
—
—

Pamatujte, nikdy vám nedá nikdo nic zadarmo.
Nedůvěřujte cizím lidem a nikoho takového nepouštějte do svého bytu, obzvlášť v případech, kdy cizí osoba
chce rozměnit bankovky nebo se domáhá pitné vody.
Buďte obezřetní, opatrní a informace si prověřujte.
Nedovolte, aby na vás kdokoli činil nátlak a nu l vás k okamžitému rozhodnu .
Nikdy neplaťte za nabízené zboží předem v hotovos , bez sepsané smlouvy o koupi či prodeji.
Nesdělujte své osobní údaje a prodejce žádejte o kontakt, který si klidně hned vyzkoušejte a ověřte.
Nepodepisujte nic bez rozmyslu, pokud můžete, kontaktujte ihned členy rodiny nebo si nechte čas na roz‐
myšlenou.
V případě, že jste byli podvedeni, nebojte se obrá t na policii.

V neposlední řadě nepodléhejte vidině rychlého zbohatnu , výhodné koupě či dokonce výhry. V naprosté většině
těchto případů se jedná o podvod.
kpt. Mgr. Jiří Tesař
koordinátor prevence

Inzerce
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