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Obecní úřad informuje
 Autobusové jízdní řády
Od 1. 4. 2012 došlo opět ke změnám v jízdních řádech. Nové jízdní řády
Obec Krouna přikládá k tomuto vydání Krounského zpravodaje.
Další předpokládaná změna bude firmou OREDO provedena k 10. 6. 2012.
Žádáme občany, aby veškeré připomínky k jízdním řádům předávali
průběžně na obecní úřad.
 Pečovatelská služba obce Krouna
Pečovatelská služba obce Krouna ukončila svou činnost k 31. 3. 2012.
Od 1. 4. 2012 pečovatelskou službu na území naší obce zajišťuje Oblastní
charita Nové Hrady u Skutče, Chotovice 31, 570 01 Litomyšl, IČ 60102411,
tel. 461 310 569, 731 598 800.
Obec Krouna (469 341 130) formou ekonomické činnosti od 1. 4. 2012
zajišťuje pouze rozvoz obědů ze školní jídelny Základní a mateřské školy
Krouna (469 341 135).
 Informace k místnímu poplatku pro rok 2012
V souladu s Obecně závaznou vyhláškou obce Krouna č. 4/2011 obec žádá
občany, aby nejpozději do 30. 4. 2012 uhradili místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů pro rok 2012. Sazba poplatku činí 500,- Kč za poplatníka
(studenti s trvalým pobytem na území obce, přechodně ubytovaní na internátech
a kolejích, příp. v soukromí, pokud tuto skutečnost doloží, platí 250,- Kč).
Poplatek může být hrazen v hotovosti do pokladny obce, poštovní
poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet vedený u České spořitelny,
a.s. Hlinsko, č. ú. 1141622369/0800, variabilní symbol: Rychnov 1120, Čachnov
1130, Františky 1140, Oldřiš 1150, Ruda 1160, Krouna 1170 + číslo popisné.
Pokud nebude poplatek poplatníkem zaplacen včas (tj. do 30. 4. 2012) nebo
ve správné výši, je dle zákona č. 565/1990 Sb. povinností obecního úřadu
poplatek mu vyměřit platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.
K 30. 4. 2012 je rovněž splatný místní poplatek ze psa.
V pondělí 30. 4. 2012 bude obecní úřad uzavřen z důvodu čerpání řádné
dovolené. Pozor tento den je posledním dnem na zaplacení odpadů a
poplatku za psa.
 Sběr železného šrotu
Dne 14. 4. 2012 po deváté hodině provedou hasiči v obci sběr železného
šrotu. V souvislosti s tím žádají občany, aby šrot připravili k příjezdovým
cestám až v sobotu ráno, nebo ho nechali za branami svých pozemků. Hasiči, až
pojedou kolem, si šrot vynosí a naloží. Pokud budete do sběru odevzdávat těžší
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věci, volejte na tel. 602 102 791 (J. Bárta), 732 937 847 (L. Bělský) nebo
na obecní úřad.
Hasiči děkují a výdělek bude již tradičně použit na činnost mladých hasičů.
 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje občanům, že v úterý 17. dubna 2012
od 7:45 do 15:00 hodin bude v Oldřiši a ve čtvrtek 19. dubna 2012 od 7:45
do 15:00 hodin v Krouně, Rychnově, Čachnově a na Františkách přerušena
dodávka elektřiny.
 Výzva k opatrnosti!!!
Vážení spoluobčané,
po telefonních linkách i osobně se stále častěji vnucují do vašeho soukromí
různí neznámí lidé nabízející rozličné služby, léčení, pomoc, výhodné půjčky,
nové dodavatele energií atd.
V našich vesnicích nyní nabízí pomoc při vašich kardiovaskulárních
problémech službu také dvojice žena a muž představující se jako MUDr. Čurila.
Zjišťují vaši přítomnost a vyjednávají návštěvu u vás doma!!!
Obec Krouna žádné takové služby neobjednává ani neregistruje.
Buďte proto velmi opatrní a s neznámými lidmi raději vůbec nejednejte a
nepouštějte je domů v zájmu své bezpečnosti.
Toto sdělení prosím předejte také svým sousedům a známým, zejména
starším a osamělým.

Z naší kroniky
Ze zápisů v našich obecních kronikách můžeme pozorovat, co
bylo před 100 až 150 lety pro obyvatele Krouny a okolí životně
nejdůležitější. Bylo to počasí a na něm závislá úroda.
Od této skutečnosti se potom odvíjela „životní úroveň
obyvatelstva“.

Rok 1835
Veškeré jarní osetí výborně se zdařilo. Stromové hrozně kvetli a síla ovoce
zůstala. Třešní málo. První bouřka přišla 27. května od západní strany, do té
doby hrozné sucho. Vůbec byl velmi žíznivý rok, málo deště.
Od Svatodušních svátků (kolem 15. května) následuje drahota a trvala až
do žní. V čas žní málo oblačného.
Mezi malými sedláky, krom zámožných, nedostatky a mezi menšími bída,
hlad a nouze.

Rok 1853
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Velmi pohodlná suchá a bez všeho sněhu zima až do března, pak napadlo
mnoho sněhu a trval až do Velikonoc 10. dubna. O Velikonocích hrozné mrazy
tak, než se na Bílou sobotu křestní voda posvětila, docela ve křtitelnici zamrzla.
Na Boží vzkříšení nemohlo se z kostela ani ven s procesím jíti.
Celé jaro nepohodlné, studené a mokré. Bídně zaseto a brambory vysázené,
v krátkosti na místa vyhynuly, takže se musely až třikráte nasazovat. Skrze
červen celý silně pršelo, strašné vody stále zuřily, jen 28. a 29. bylo parno a
bez deště. Jařiny mokrem zežloutly a vyhynuly, brambory pak, které vydržely
před zkázou, nemohly se oborati ani okopati, an v pouhé maltě pohřížené byly.
Drahota tak přede žněma, tak i po žních stejně trvala.

Rok 1909
Duben byl celkem deštivý, špatně se selo, celkem velmi mokro, takže hlavní
setí se zdrželo do května.

Rok 1910
Ve dne bylo dosti teplo, ale noci mrazivé. Polní práce v plném proudu
nastaly po 5. dubnu. Jaro bylo celkem suché a chladné, takže jařiny ošpatněly a
zakrněly.
Obyvatelé v Krouně žili také životem veřejným. Před 100 lety v roce 1912 se 28.
a 29. května až 8. června konala

volba obecního zastupitelstva a představenstva obce r. 1912.
Nové zastupitelstvo takto bylo zvoleno: starostou Jan Sodomka, I. radní
Josef Janko, II. radní Jan Nekvinda č. 124 a III. radní František Makovský.
Ve výboru za I. sbor: Hynek Tausik, Jan Nekvinda č. 218, Josef Pavlík,
František Hubený, Mil. Luňáček.
Za II. sbor: František Novák, Josef Beneš č. 65, Jan Sodomka č. 77, Josef
Pražan.
Za III. sbor: Konst. Šmuk č. 50, Jan Syrový, Jan Kopiště, Jos. Daněk a Jos.
Filipi.

Lipová alej na císařské silnici
V březnu 1911 sázeno 11 lip (5 nových na místo zaschlých a 6 dále). V září
pak jsme od školy a obce podali žádost ku silničnímu úřadu v Litomyšli
o povolení subvence na další sázení v obnosu 100 K. Subvence ta povolena
v listopadu.
Tento rok byl stromkům velice nepříznivý. Následkem suchého a horkého
léta mnoho sazenic uschlo.
Ze subvence 100 K věnované c. k. úřadem bylo zakoupeno 61 kusů nových
lip, a ty 15. a 16. dubna 1912 zasazeny až ku dráze. Dále na ten čas pokračovati
nemíníme. Následkem mrazů květnových mnoho lip zastydlo a uschlo.
(Z „Pamětní knihy obce Krouny“ vybrala Hana Moravcová)
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Regionální doprava (IREDO) v otázkách a odpovědích
Co je IREDO?

Nově zavedený systém společné regionální dopravy, který umožňuje
cestujícím jízdu na jeden jízdní doklad v Pardubickém a Královéhradeckém
kraji, včetně přestupů.
Co to v praxi znamená?

Při přestupu mezi spoji předložíte jízdenku již pouze ke kontrole. Odpadá
tak nutnost platit tzv. nástupní sazbu při každém přestupu. Na všech spojích
zapojených do sytému IREDO je dopravce povinen vydat cestovní doklad přímo
do cílové stanice bez ohledu na přestupy.
Příklad: Cestující z Pardubic chce navštívit Národní hřebčín Kladruby nad
Labem. Již při nástupu v Pardubicích si může koupit jízdenku IREDO až do
Kladrub nad Labem i přes to, že bude přestupovat v Přelouči. Za tuto jízdenku
zaplatí 32,- Kč. Pokud by použil klasický způsob nákupu dvou jízdenek
(v Pardubicích i Přelouči při přestupu) zaplatil by 40,- Kč. Úspora činí 8,- Kč.
Mohu jednu jízdenku využít pro cestování autobusem i vlakem?

Ano, v systému IREDO můžete na jednu jízdenku libovolně přestupovat
mezi autobusem a vlakem.
Pro jaké kategorie vlaků lze použít jízdenku IREDO?

Pro všechny osobní, spěšné a rychlíkové vlaky. Při koupi cestovního
dokladu je nutné sdělit, že chcete jízdenku IREDO. Jízdenku nelze použít pouze
ve vlacích IC, EC, Ex a Pendolino.
Jak ušetřit při cestování po kraji?

Pokud jste pravidelným cestujícím, který využívá veřejnou dopravu
pravidelně při cestě do školy či do práce, vyplatí se Vám zakoupit časovou
jízdenku IREDO.
Co je časová jízdenka IREDO?

Časová jízdenka je obdobou tzv. „lítačky“. Na zakoupené trase lze
absolvovat neomezený počet jízd. Časovou jízdenku si můžete koupit
sedmidenní, třicetidenní a devadesátidenní. Má podobu papírové jízdenky.
Jak funguje časová jízdenka v praxi?

Student z Holic, který dojíždí každý všední den do školy v Pardubicích, by
si musel s využitím jednotlivých jízdenek koupit v měsíci 40 jízd, což by ho
stálo 840 Kč. Při zakoupení třicetidenní jízdenky zaplatí však pouze 630 Kč.
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Celkově tedy student měsíčně ušetří 25% nákladů na cestování. Roční úspora
v průběhu školního roku přesáhne dva tisíce korun.
V případě sedmidenní jízdenky by dosáhl úspory minimálně 20% a při
použití devadesátidenní jízdenky více než 30% oproti nákupu jednotlivých
jízdenek.
Co když bude student z Holic na cestě přestupovat na vlak v Moravanech?
To je možné jak s jednoduchou, tak i s časovou jízdenkou.
Je časová jízdenka přenositelná?

Ano, jednu časovou jízdenku může použít na konkrétní trase kdokoliv.
Například paní bydlící v Moravské Třebové, která má zakoupenou
devadesátidenní jízdenku na trase Moravská Třebová – Svitavy, se vrátila
odpoledne z práce. Její manžel může tuto jízdenku využít a jet se podívat
na basketbal do Svitav a zpět. Nezaplatí ani korunu navíc.
Je možné použít časovou jízdenku i o víkendu?

Ano, lze ji využít i o víkendu.
Kde mohu časovou jízdenku IREDO koupit?

Všechny časové jízdenky lze zakoupit v pokladnách Českých drah.
Sedmidenní a třicetidenní lze zakoupit již ve všech regionálních autobusech.
Mohu ušetřit při cestování po kraji, i když nejezdím veřejnou dopravou
pravidelně?

Ano, zakoupením síťové jednodenní jízdenky, která je vhodná zejména
pro turisty. Za 160 Kč lze cestovat v celém systému IREDO.
Jak ušetřit v systému IREDO, když se chystáte na výlet s rodinou?

Pokud cestuje více lidí, vyplatí se nákup skupinové síťové jednodenní
jízdenky, která platí až pro pět osob, z toho dva mohou být dospělí. Cena této
jízdenky je 260 Kč.
Příklad: Pětičlenná mladá rodina z Hradce Králové se rozhodne, že o
víkendu navštíví nově vybudovaný ski areál na Dolní Moravě (Pardubický kraj),
který je vzdálený 86 kilometrů. Zakoupí si skupinovou síťovou jízdenku za 260
Kč. Na tuto jízdenku se nejenom dostane na Dolní Moravu, ale i zpět. Případně
si může udělat výlet cestou zpět například do Litomyšle. Ani v tomto případě
nezaplatí nic navíc.
Jak zjistit cenu jízdenky předem?

Tarifní mapy s uvedením cen jsou vyvěšeny na každé autobusové i vlakové
zastávce. Pokud máte přístup na internet, můžete si spočítat jízdné
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prostřednictvím kalkulátoru na webových stránkách www.oredo.cz (Menu –
IREDO – Kalkulátor jízdného).
Slevy pro vybrané skupiny cestujících
Děti do 6 let, kočárky s dítětem




je možno přepravit až dvě děti do 6 let zdarma s průvodcem starším 10
let (třetí a další dítě s průvodcem – poloviční jízdné)
zdarma se přepravuje kočárek s dítětem

Děti do 15 let




mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 50 %
děti ve věku 10 až 15 let prokazují věk jakýmkoliv oficiálním průkazem
s razítkem vydavatele, který obsahuje jméno, datum narození a
fotografii dítěte

Žáci do 15 let




mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 62,5% (sleva se v kalendářním
roce neposkytuje v období od 1. 7. do 31. 8.)
nárok se prokazuje platným žákovským průkazem vystaveným
v pokladně ČD nebo u autobusového dopravce

Studenti do 26 let




mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 25 % (sleva se v kalendářním
roce neposkytuje v období od 1. 7. do 31. 8.)
nárok se prokazuje platným žákovským průkazem vystaveným
v pokladně ČD nebo u autobusového dopravce

Osoby ZTP a ZTP/P



mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 75 % po předložení průkazu
(ZTP/P se vztahuje též na přepravu průvodce zdarma)

Rodiče k návštěvě zdravotně postižených dětí v ústavech



mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 50 %, pro cestu zpět je nutné mít
ústavem potvrzené vykonání návštěvy v průkazu

Držitelé průkazu PTP



mají nárok na jízdné zdarma v autobusech zařazených IREDO
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Výročí:
Duben
75 let
80 let

– Tomášková Anna
– Vtípil Zdeněk
– Kysilko Josef

Květen
65 let –
–
–
80 let –

Jurgovský Miroslav
Paseka Pavel
Stoklasa Bohuslav
Chaloupka František

Červen
65 let –
–
–
–
70 let –
75 let –
–
–
80 let –
85 let –
–
95 let –

Novotná Vlasta
Bukáčková Eva
Nekvindová Olga
Pešková Anna
Knettigová Zdeňka
Žejdlík Josef
Drahošová Ludmila
Hejduková Jiřina
Sodomková Milada
Sodomková Anežka
Vostřelová Blanka
Makovská Anna

Narození:
Leden
Žejdlíková Ema
Hostomský Metoděj

Úmrtí:
Prosinec
Hejduk František

Leden
Filipi Josef

Pohodové prožití
velikonočních svátků přejí
zastupitelé obce a
redakční rada Krounského
zpravodaje.
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Staňte se mistry svého oboru
Milí žáci,
blíží se jeden z nejdůležitějších kroků ve vašem
životě. Chvíle, kdy se spolu se svými rodiči budete
rozhodovat o budoucím profesním zaměření a vybírat si
ten nejvhodnější obor vzdělávání. A to nejen s ohledem
na vaše studijní předpoklady, praktické dovednosti a
schopnosti, ale i na potřeby naší společnosti na trhu
práce.
Máte hlavu na to, abyste dělali i rukama. Staňte se
tedy žáky střední odborné školy nebo učiliště. Učte se a
vyučte se tomu, co vás baví, dělejte práci, která vás
uživí.
Pardubický kraj přizpůsobil nabídku oborů vzdělávání ve středních školách
počtu žáků vycházejících z 9. ročníků základních škol a především aktuální
poptávce zaměstnavatelů a názoru odborné veřejnosti.
Pardubický kraj zavedl systém stipendií v oborech, které si trh práce žádá
nejvíce. Jejich seznam je konzultován s úřadem práce, hospodářskou komorou
i svazy zaměstnavatelů. Při hodnocení klademe největší důraz na úspěšnost žáků
v praktických dovednostech.
Pardubický kraj také nabízí nové unikátní a žádané obory vzdělávání:
 Mechanik plastikářských strojů (SOU Svitavy)
 Průmyslová ekologie (Střední průmyslová škola chemická Pardubice)
 Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení (SŠ
stavební a VOŠ stavební Vysoké Mýto)
O vzdělané lidi v těchto oborech mají velký zájem společnosti s velkým
potenciálem. Uvedené obory jsou zařazeny do systému stipendií a například
obor Mechanik plastikářských strojů se těší stejné podpoře jak ze strany kraje,
tak i ze strany společnosti REHAU Moravská Třebová. Už žáci prvního ročníku
tak budou pobírat dvojí stipendium.
Pardubický kraj intenzivně jedná se svazy podnikatelů a příslušnými
ministerstvy v potravinářství, v dopravě a v dalších resortech. Na základě těchto
jednání jsou uzavírány sektorové dohody, a to i na úrovni jednotlivých
odborných škol a konkrétních zaměstnavatelů.
Milí žáci, vážení rodiče, přeji vám, aby vaše rozhodnutí při výběru oboru
vzdělávání bylo správné a přineslo mladé generaci pocity naplnění, úspěchu a
v budoucnu i existenční jistoty a společenskou prestiž.
Vaše Jana Pernicová,
členka Rady Pardubického kraje
zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči
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Rozpis pohotovostních služeb stomatologů na II. čtvrtletí 2012
Datum
Jméno
Místo pohotovostní služby Pozn.
7. 4. MUDr. Eva Konývková
Hlinsko Nádražní 548
#
8. 4. MUDr. Eva Konývková
Hlinsko Nádražní 548
#
9. 4. MUDr. Jan Konývka
Hlinsko Nádražní 548
#
14. 4. MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64
15. 4. MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64
21. 4. MUDr. Michael Chlud
Skuteč
Smetanova 568
@
22. 4. MUDr. Michael Chlud
Skuteč
Smetanova 568
@
28. 4. MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31
$
29. 4. MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31
$
1. 5. MUDr. Yvona Chludová Skuteč
Smetanova 568
@
5. 5. MUDr. Jiří Janovský
Hlinsko Wilsonova 590
6. 5. MUDr. Jiří Janovský
Hlinsko Wilsonova 590
8. 5. MUDr. Eva Krejčí
Krouna 350
12. 5. MUDr. Josef Cimburek
Skuteč
Tyršova 386
13. 5. MUDr. Josef Cimburek
Skuteč
Tyršova 386
19. 5. MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31
$
20. 5. MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31
$
26. 5. MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401
27. 5. MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401
2. 6. MUDr. Zdena Janovská Trh. Kam. Hlinecká 64
3. 6. MUDr. Zdena Janovská Trh. Kam. Hlinecká 64
9. 6. MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64
10. 6. MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64
16. 6. MUDr. Yvona Chludová Skuteč
Smetanova 568
@
17. 6. MUDr. Yvona Chludová Skuteč
Smetanova 568
@
23. 6. MUDr. Eva Krejčí
Krouna 350
24. 6. MUDr. Eva Krejčí
Krouna 350
30. 6. MUDr. Jiří Janovský
Hlinsko Wilsonova 590
* = ETA Hlinsko, $ = Zdr. Středisko, # = Polikl. Hlinsko, @ = U Botany

Pohotovostní služby jsou od 9.00 do 13.00 hodin.

www.krouna.cz
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Do kontejneru na PLASTY patří:









Do kontejneru na PLASTY nepatří:

nápojové kartony *
plastové sáčky, tašky a fólie
kelímky od jogurtů, tuků a dalších potravin
PET lahve od nápojů
plastové obaly od drogistického aj. zboží
polystyren
plastové
výrobky
(přepravky,
hračky, kartáčky atd.)

Do kontejneru na PAPÍR patří:

textilie z umělých vláken
linolea a výrobky z PVC
plasty s příměsí jiných materiálů
(kabely, videokazety)
guma, molitan
plasty znečištěné
chemickými
látkami, oleji atd.

Do kontejneru na PAPÍR nepatří:









- uhlový papír (kopírák)
noviny a časopisy
- voskovaný papír
reklamní letáky
- znečištěný papír (mastný, mokrý,
krabice a jiné obaly
od potravin apod.)
lepenka, karton
pleny a hygienické potřeby
kancelářský papír
dehtový papír
sešity, knihy
papírové
obaly
kombinované
jiný neznečištěný papír (sáčky,
s plasty a kovovými fóliemi
ubrousky, obálky atd.)
 nápojové kartony *
* Nápojové kartony se třídí dle označení příslušnou samolepkou na nádobách
(plasty / papír).
Do zelených kontejnerů na SKLO Do bílých kontejnerů na BÍLÉ SKLO
patří:
patří:








sklo barevné i čiré
lahve od nápojů (bez uzávěrů),
pokud není v místě kontejner na
bílé sklo
nevratné skleněné lahve od nápojů
velké skleněné střepy
tabulové sklo (bez drátěné vložky)
skleněné vázy, sklenice, dózy






pouze čiré sklo (barevné sklo patří
výhradně do zelených kontejnerů)
nevratné skleněné lahve od nápojů
velké skleněné střepy
skleněné vázy, sklenice, dózy

www.krouna.cz
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Sbírka Diakonie Broumov
Občanské sdružení Diakonie Broumov (nezisková organizace, která poskytuje
sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně
potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost)

vyhlašuje

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ








letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
obuv – veškerou nepoškozenou
hračky – nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
dne: 31. 3. – 14. 4. 2012
místo: Krouna čp. 68 – přízemí (průjezd) 2. dveře vpravo (bývalé zdravotní
středisko na horní Krouně)
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel.: 224 316 800, 224 317 203
Více na www: diakoniebroumov.org

www.krouna.cz
Reklama:
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Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
proběhne
v sobotu 2. června 2012 a
v sobotu 1. září 2012 takto:
07.30 h. Rychnov u prodejny
08.45 h. Františky u školy
09.30 h. Čachnov u hasičárny
10.15 h. Oldřiš u prodejny
10.45 h. Krouna hasičárny
11.15 h. Krouna u kampeličky
11.45 h. Krouna křižovatka
Do speciálních vozidel pro ambulantní svoz lze nakládat nebezpečný a
velkoobjemový odpad.
Tento odpad každý předá do svozových vozidel osobně. Uvedená svozová místa
nejsou určena k ukládání tohoto odpadu.
Do ambulantního sběru nepatří:
zemina, stavební suť, kompostovatelný odpad (bioodpad), popel, škvára, dřevní
hmota
Reklama:






Výrobky z přírodního kamene
Opravy a servis zahradní techniky
Broušení pil, řetězů, nožů
Prodej, půjčovna a servis sbíječek a
vrtaček

Proseč, náměstí 57
denně 7 – 15 hod., sobota 9 – 11 hod.
jinak domluva na tel. čísle: 777 165 232, svoz i rozvoz po domluvě možný

Krounský zpravodaj vydává O b e c n í ú ř a d v Krouně.
Redakční rada: Mgr. Petr Schmied, Tomáš Kavka
Veškeré příspěvky prosím laskavě adresujte na OÚ nebo red. radě.
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