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Krounský zpravodaj

Obecní úřad informuje
Zvolení členové zastupitelstva

Ve volbách do zastupitelstva obce, které se konaly ve dnech
20. – 21. října 2006 byli zvoleni tito kandidáti:

Volební strana č. 1 – Sdružení nezávislých kandidátů
Jméno
Věk
Počet hlasů
Mgr. Pavel Ondra
58
446
František Šebek
51
340
Bc. Luděk Bělský
40
329
Mgr. Josef Kyncl
39
327
Ing. Jiří Mejzlík
46
296
Ing. Jarmil Krejsa
44
283
Ing. Josef Nadrchal
46
266

List občanů Krouny, Čachnova, František, Oldřiše, Rudy a Rychnova
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Volební strana č. 2 – Občanská demokratická strana
Jméno
Věk
Počet hlasů
Mgr. Petr Schmied
38
248
Michal Kušta
32
204
Tomáš Ondra
26
139
Volební strana č. 3 – Křesťanská a demokratická unie –
Československá strana lidová
Jméno
Věk
Počet hlasů
Petr Vtípil
54
271
František Sodomka
54
206
Petr Švanda
53
174
Volební strana č. 4 – „Pro Krounu“ sdružení nezávislých kandidátů
Jméno
Věk
Počet hlasů
František Švanda
54
183
David Nekvinda
33
175
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Rada obce Krouna:

Mgr. Pavel Ondra starosta
František Šebek
místostarosta
Mgr. Petr Schmied
František Švanda
Petr Vtípil

Přehled hlavních úkolů na nadcházející volební období
Stejně jako na začátku minulého volebního období předkládám výpis
hlavních a nejdůležitějších úkolů na příští čtyři roky. Podrobně zpracovaný
bude zveřejněn v příštím čísle Krounského zpravodaje.
Tyto úkoly vzešly z návrhů členů zastupitelstva jako celku (bez ohledu na
volební seskupení) a jsou seřazeny podle naléhavosti.
Výpis je otevřený a může být kdykoliv průběžně doplňován aktuálními
poznatky a potřebami občanů.
Cílem je odstranit problematická místa našeho života a zlepšit prostředí
obcí za pomoci nás všech.
Krouna:
1. Vykoupit pozemky pro stavební parcely.
2. Zamezit výstavbě větrných elektráren v katastrech našich obcí a v sousedních
katastrech.
3. Vybudovat bezbariérové chodníky.
4. Zamezit pálení dřevotřísek.
5. Vybudovat kanalizaci a ČOV.
6. Ukládat odpady do kontejnerů řízeně.
7. Vybudovat dětské hřiště a síť cyklostezek a lyžařských tratí.
8. Pomoci rekonstruovat sokolovnu.
9. Lépe řešit umístění kontejnerů.
10. Narovnat financování provozu MŠ a ZŠ tak, aby škola nebyla při zajišťování
základního chodu odkázána na vlastní výdělečnou činnost..
11. Dokončit již rozpracovaný projekt „Osvětlení“.

Čachnov:
1. Vybudovat místa pro parkování aut běžkařů.
2. Zajistit kontejner pro dolní část obce.
3. Doplnit lavičky pro turisty.
4. Opravit značení cyklostezky.
5. Vyřešit využití prostorů v hasičárně.
6. Koupit stoly na stolní tenis.
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7. Opravit silnice a mostky.
8. Opravit budovu ZŠ – okna, střecha - a řešit lepší využití.
Rychnov:
1. Uklidit prostor „Hápova skála“.
2. Řešit budovu SDH.
3. Opravovat komunikace.
4. Řešit osvětlení.
5. Dokončit úpravu horní části potoka.
Oldřiš:
1. Dokončit komunikaci v obci.
2. Udržet prodejnu v obci.
3. Řešit stav požární nádrže.
Františky:
1. Řešit využití budovy ZŠ.
2. Opravit budovu ZŠ.
3. Osázet prostor pro kontejnery (zelená stěna).
4. Opravit komunikace.
5. Připravovat záměr „Rozhledna“.
6. Zvětšit mostek v prostoru „Pytlíkův kopeček“.
Mgr. Pavel Ondra, starosta obce

Nový stavební zákon
Zákon č 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2007.
Pro Vás, naše občany, stavebníky, přináší mnohé změny.
Nový stavební zákon od 1. 1. 2007 odebral našemu obecnímu úřadu
(stavební komisi) pravomoc povolovat jakékoli drobné stavby a stavební úpravy.
Veškerá pravomoc je tedy převedena v našem případě na Městský úřad,
stavební úřad Hlinsko. Proto je nutné, abyste se před zahájením jakékoli
stavební činnosti (stavby, stavební úpravy apod.) informovali na Městském
úřadě, stavebním úřadě v Hlinsku, Adámkova tř. 554, kde Vám budou Vaše
dotazy zodpovězeny.
Ivana Teplá
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Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Zastupitelstvo obce se na svém
zasedání dne 18. prosince 2006
usneslo vydat obecně závaznou
vyhlášku o místním poplatku za
provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Sazba poplatku činí 460,- Kč a tvoří ji:
a) částka 210,- Kč za poplatníka a kalendářní rok,
b) částka 250,- Kč stanovená podle skutečných nákladů obce předchozího
roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a
kalendářní rok.
Poplatek je splatný jednou splátkou nejpozději do 30. dubna 2007. Může
být hrazen v hotovosti do pokladny obce, poštovní poukázkou, nebo
bezhotovostním převodem na účet vedený u České spořitelny, a.s., Hlinsko,
číslo účtu 1141622369/0800, variabilní symbol 11. Celý text vyhlášky je
k dispozici na obecním úřadu.
Mgr. Petr Schmied

Přestože každý rok upozorňujeme naše občany, jak
nebezpečné
nebezpečné je pro naše zdraví a zdraví našich dětí spalování
různých škodlivých látek, nedochází k nápravě. Stále se tak
v zimním období, zvláště při inverzi, Krouna noří do štiplavé
rakovinotvorné mlhy. Mnozí z našich spoluobčanů tak připravují
svým sousedům pěkný
pěkný dárek do budoucnosti v podobě
nevyléčitelných nebo těžce vyléčitelných nemocí.
nemocí. Moc jim za to
děkujeme! A pro připomenutí a poučení přinášíme velmi výstižný
článek neznámého pisatele, který obecní úřad obdržel v roce
2004.
Mgr. Petr Schmied
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Po nás potopa aneb Spalujte, co hoří
Často láteříme na komíny průmyslových
podniků - a mnohdy oprávněně. Je však kouř
vycházející z našich vlastních komínů méně
škodlivý? Je možné, že právě z toho vašeho vesele
unikají látky podobné nebezpečným bojovým
plynům. Měli bychom proto vědět, co do kamen a
kotle patří, nechceme-li sobě, svým dětem a
vnukům zničit život. Při spalování v kotlích vzniká
mnohem více škodlivin než v průmyslové spalovně,
a to díky nízké teplotě a nedokonalému
okysličování, při kterém hoření probíhá. Spalováním odpadů se vytvářejí
nebezpečné látky - fenoly, čpavek, kyanidy aj. Tyto látky způsobují dlouhodobá
onemocnění horních cest dýchacích, oslabování imunitního systému a rakovinu.
Při spalování plastů (např. sáčky, igelitové tašky, kelímky, elektroizolační
materiál, textilní vlákna, polystyrénové tácky aj.) se uvolňují do ovzduší těžké
kovy usazující se v krvi, jedovatý oxid uhelnatý, etylén, který ve vysokých
koncentracích způsobuje narkózu, propylen s narkotickými účinky a negativním
vlivem na krevní oběh a styren, který je rovněž jedovatý.
Nejnebezpečnější je spalování PVC, ze kterého se vyrábí novodurové trubky,
podlahové krytiny, pláště do deště, ubrusy, hadice a lahve na čisticí prostředky.
Hořením vzniká kyselina chlorovodíková, která silně dráždí horní cesty dýchací.
Spálením 1kg PVC se uvolní 1,5 litru 37% kyseliny chlorovodíkové běžně
prodávané v obchodech. Rovněž se uvolňuje fosgen a plynný chlór, jež se
používaly v 1. světové válce jako bojové nervové plyny.
Při pálení dřevotřísky se rozkládají a uvolňují formaldehyd a fenoly. Jedná se
o nebezpečné jedy (rakovinotvorné látky) se silným dráždivým účinkem.
Divit se častosti onemocnění našich dětí je pokrytectví. Prostředí, ve kterém
vyrůstají, jim ničíme velmi nevybíravým způsobem sami. Všechno je v našich
rukou. Můžeme si vybrat: cestu pohodlí, nebo cestu života. Snad až naši potomci
si uvědomí, že po nich tady bude chtít někdo žít, minimálně v takovém prostředí,
v jakém vyrůstali oni. Zkusme se začít chovat tak, aby se za nás nemuseli stydět.
Po nás nepřijde potopa, ale naše krev.
OÚ děkuje neznámému pisateli za významný příspěvek.
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Rozmístění kontejnerů v roce 2007

Přívoz Umístění Odvoz
5.1. Hasičárna
8.1.
12.1. Benešovi
15.1.
19.1. Zemanovi
22.1.
26.1. Kampelička
29.1.
2.2. Křižovatka
5.2.
9.2. Hasičárna
12.2.
16.2. Halamkovi
19.2.
23.2. Hasičárna
26.2.
2.3. Křižovatka
5.3.
9.3. Kampelička
12.3.
16.3. Transformátor 19.3.
23.3. Bytovky
26.3.
30.3. Křižovatka
2.4.
6.4. Hasičárna
10.4.
13.4. Benešovi
16.4.
20.4. Zemanovi
23.4.
27.4. Kampelička
30.4.
4.5. Křižovatka
7.5.
11.5. Hasičárna
14.5.
18.5. Halamkovi
21.5.
25.5. Transformátor 28.5.
1.6. Bytovky
4.6.
8.6. Křižovatka
11.6.
15.6. Hasičárna
18.6.
22.6. Benešovi
25.6.
29.6. Zemanovi
2.7.
Přívoz Umístění Odvoz
19.1. Oldřiš prodejna 22.1.
13.4. Oldřiš prodejna 16.4.

Krouna
Odvoz
Přívoz Umístění
4.7. Kampelička
9.7.
13.7. Křižovatka
16.7.
20.7. Hasičárna
23.7.
27.7. Bytovky
30.7.
3.8. Transformátor
6.8.
10.8. Halamkovi
13.8.
17.8. Křižovatka
20.8.
24.8. Hasičárna
27.8.
31.8. Benešovi
3.9.
7.9. Zemanovi
10.9.
14.9. Kampelička
17.9.
21.9. Křižovatka
24.9.
27.9. Hasičárna
1.10.
5.10. Bytovky
8.10.
12.10. Transformátor
15.10.
19.10. Halamkovi
22.10.
26.10. Křižovatka
29.10.
2.11. Zemanovi
5.11.
9.11. Benešovi
12.11.
16.11. Hasičárna
19.11.
23.11. Křižovatka
26.11.
30.11. Kampelička
3.12.
7.12. Transformátor
10.12.
14.12. Křižovatka
17.12.
21.12. Halamkovi
27.12.
27.12. Křižovatka
2.1.2008
Oldřiš
Přívoz Umístění
Odvoz
13.7. Oldřiš prodejna
16.7.
5.10. Oldřiš prodejna
8.10.
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Přání do nového roku
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám i všem Vašim blízkým jménem všech
zaměstnanců obecního úřadu i jménem všech
zastupitelů Krouny, Čachnova, František, Oldřiše,
Rudy
a Rychnova
popřál
v probíhajícím
adventním čase a do celého nového roku:
 pevné zdraví,
 spokojenost v rodinách i vztazích,
 radost ze života,
 dobrou náladu,
 naději v dobré do budoucna.
Mgr. Pavel Ondra, starosta obce

I. čtvrtletí 2007
Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
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Výročí:
Říjen

75 let

– Jirmásek Vladimír, Oldřiš
– Svobodová Jiřina, Krouna

80 let

–

93 let

– Krátký František, Krouna

Šenderová Věra, Krouna

Prosinec
70 let – Štorek Jaroslav, Krouna
80 let – Hromádko Jan, Krouna
Zrůstová Růžena,
– Františky
Nekvinda Josef,
Rychnov

Listopad
75 let
– Hubená Milada, Krouna
Zeman Josef, Krouna

Narození:
Září
Mecová Kateřina, Krouna
Sochová Karolína , Rychnov

Listopad
Burešová Adéla, Krouna
Novotný Filip, Krouna

Úmrtí:
Prosinec
Kučera Blahomil, Františky
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Vánoce na blátě
Josef Pražan
Již dlouho sním o Vánocích,
jaké bývávaly, když na saních
jsme obsadili Daňkův kopec,
sjížděli na Krounce
zmrzlé vody ledopád.
Při návratu domů volání z něho
svítilo nám na cestu.

až nohy se samy rozběhnou
a žehlí rybník do lesku.
Už nevadí mi mrazu třesk,
jen kapři ze dna hrozí nahoru
svého písma bublinkou,
že pokazil jsem rodině
její černou hodinku.

A tak o blátivých Vánocích
otevírám Alšův Špalíček,
jednu z nejmilejších knih,
a dívám se očima dávných let
na něžné kresby pérovkou
na papíře bílém jako sníh,

Tak nezbývá než sedlat
na půdě odložené saně
a jezdit až do únavy,
až sanice tmy mne vyklopí
do spánku u obrázku
na třinácté straně.

Vánoce
Josef Pražan
Když slyším slovo Vánoce,
vidím mou vesničku v postýlce polí
peřinou sněhu po uši zavátou,
brýle dvou rybníků mrazem zasklené
pod nebem večerním osetým
zrníčky drobounkých hvězd
a vůní jablíček Kalvinek
právě přinesených z komory
mou maminkou na ošatce
na čerstvě vydrhnutý stůl,
rozkrojený do zlatova
právě upečený chléb,
vedle slánka vydlabaná ze dřeva,
v ní kupka soli bílá
jako čerstvý napadaný sníh.

Slyším odstáté koně
dupat po maštali vonící
založeným senem z horských luk
ozpívaných nebem se skřivany.
Noc hlubokou a bezednou
jako biblická studna a ticho
nad střechami dýchat v mrazu
s modrou vlajkou dýmu za komíny
a svých předků srdce slyším tlouci,
když do rodného klínu návsi
padá z hloubky nebe modrá hvězda
a hřmění jako z velké dálky,
to v kostele u nás scházejí se
na půlnoční a lesy hrají na varhany.

Tříkrálová sbírka
Vážení občané,
sdružení Česká katolická charita organizuje ve dnech
mezi 2. a 14. lednem 2007 Tříkrálovou sbírku, která je
povolena dle právních předpisů. V této době budou do
domácností a institucí ve městech a obcích celé ČR chodit
skupinky tří králů s koledou a prosbou o příspěvek do
pokladničky. Tříkrálová sbírka je určena na pomoc rodinám a lidem v nouzi
u nás i v zahraničí a na podporu charitního díla. V každém regionu bude 65%
sbírky použito na záměr místní Farní nebo Oblastní charity.
Sbírka je chráněna proti zneužití, neboť každá skupinka bude mít
zabezpečenou pokladničku a dospělého vedoucího, který bude vlastnit průkazku
s pověřením generálního sekretáře SČKCH.
Děkujeme všem za případné příspěvky a jsme s pozdravem
Dominik Duka,
biskup královéhradecké diecéze

Jiří Stejskal,
ředitel DCH Hradec Králové
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Hostinec U Lípy v Krouně Vás zve na
Celoroční turnaj v desetníkovém mariáši
Jednotlivé turnaje se budou konat v těchto termínech vždy od 9.00 hodin
krounského času:
Zimní tříkrálový
sobota 6. ledna
Jarní velikonoční
sobota 7. dubna
Letní prázdninový
sobota 7. července
Podzimní posvícenský sobota 6. října
Závěrečný mikulášský sobota 8. prosince
Lidové startovné i s obědem je vždy pouhých 123 Kč.
K závěrečnému turnaji se všechny předchozí výsledky
přičtou a tím vznikne celkové pořadí. Při neúčasti na některém
turnaji si každý zajistí náhradníka.
V každém turnaji bude odměněno prvních pět hráčů a na
celkové pořadí budou ceny připraveny pro každého účastníka.
Registrovat
se může každý přímo v hostinci U Lípy nebo po telefonu (604 313 866 nebo
732 125 696) do 31. prosince tohoto roku. Kapacita je omezena pouze na
8 stolů (32 hráčů).

Šťastné a veselé prožití vánočních svátků,
mnoho zdraví a spokojenosti v novém roce
přeje všem občanům Krouny, Čachnova,
František, Oldřiše, Rychnova a Rudy
správce internetových stránek
Michal Kušta.

Redakční rada Vám přeje příjemné
prožití vánočních svátků a mnoho
šťastných, bezstarostných dnů
v novém roce.

Biskupské gymnázium Skuteč
osmileté a čtyřleté
Vás zve na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
8.11. 2006 8.00 - 15.00
1.12. 2006 8.00 - 15.00
8.01. 2007 13.00 - 16.00
13.01. 2007 9.00 - 14.00
22.01. 2007 13.00 - 16.00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
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