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Obecní ú řad informuje 
 

* Obecní úřad žádá občany Krouny a přilehlých obcí, aby 
z důvodu plynulé údržby místních komunikací v zimním období 
neparkovali své automobily na místech (např. okrajích cest), kde 
jejich vozidla brání traktorům provádět vyhrnování sněhu. Hrozí 
nebezpečí, že při manipulaci s pluhem dojde k poškození 
automobilů. 
 
* Upozorňujeme řidiče, že na místních komunikacích, na nichž 
nejsou křižovatky označeny dopravními značkami, platí 
pravidlo pravé ruky. Často se totiž setkáváme s občany, kteří 

toto pravidlo nedodržují, a mohou tak způsobit dopravní nehodu. 
  
* Z důvodu čerpání řádné dovolené budou úřední hodiny na OÚ v době 
vánočních svátků upraveny takto: 
19. 12. 2008 7.30 – 12.00 hod. 30. 12. 2008 --------------- 
22. 12. 2008 -------------- 31. 12. 2008 --------------- 
23. 12. 2008 -------------- 2. 1. 2009 --------------- 
29. 12. 2008 --------------- 5. 1. 2009 7.30 – 16.00 hod. 
 

Poslední den pro platbu v hotovosti do pokladny OÚ je  19. 12. 2008. 
 
 
 

Výzva ob čanům 
 

V příštím roce oslaví naše obec významné výročí – 660 let své existence. 
Při této příležitosti prosíme všechny občany, kteří mají k dispozici staré 
fotografie, které mapují historii obce, o zapůjčení těchto dokumentů 
k zvětšení a okopírování. Dále máme zájem i o filmové záznamy či jiné 
písemné dokumenty vztahující se k naší obci. Vaše materiály poslouží 
k připravované výstavě, jež bude součástí oslav, a budou Vám v pořádku 
vráceny. 

Všechny věci, které se rozhodnete nám zapůjčit, doneste prosím na obecní 
úřad nebo nás kontaktujte na tel. čísle 469 341 130. 

Mgr. Pavel Ondra, Mgr. Petr Schmied 
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Výňatek z OBECNĚ ZÁVAZNÉ  VYHLÁŠKY OBCE KROUNA č. 
2/2008 

o místním poplatku za provoz systému shromaž ďování, sb ěru, 
přepravy, t řídění, využívání a odstra ňování komunálních 

odpad ů platné od 1. 1. 2009 
 

Článek 2 
Ohlašovací povinnost 

 
(1) Poplatek platí: 

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být 
poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům 
vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit 
jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí, 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící 
k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná 
fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou 
povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši 
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 

(2) Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti 
do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. 

(3) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, příjmení, rok 
narození a trvalý pobyt. Poplatník, který je vlastníkem stavby na území 
obce, která slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není 
k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné 
nebo evidenční této stavby; pokud stavba není takto označena, uvede 
parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna. 

 
Článek 3 

Sazba poplatku 
 
(1) Sazba poplatku činí 500,- Kč a tvoří ji: 

a) částka 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok, 
b) a částka 250,- Kč stanovená podle skutečných nákladů obce 

předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za 
poplatníka a kalendářní rok. 

(2) Rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu za osobu je obsaženo v příloze této obecně závazné 
vyhlášky. (Příloha je k dispozici na OÚ nebo www.krouna.cz) 
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Článek 4 
Splatnost poplatku 

 
(1) Poplatek je splatný jednou splátkou, vždy nejpozději do 30. 4. kalendářního 

roku, za který se poplatek hradí. Přesáhne-li roční poplatek odváděný 
společným zástupcem částku 1500,- Kč, je splatný ve dvou stejných 
splátkách vždy k 30. 4. a 30. 9. kalendářního roku, za který se poplatek 
hradí. 

(2) Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku, je poplatek 
splatný nejpozději do 31. 12. kalendářního roku. 

(3) Poplatek 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. 

 
Článek 5 

Osvobození a úlevy 
 
(1) Od poplatku jsou osvobozeni: 

a) děti v kalendářním roce svého narození, 
b) každé nezaopatřené třetí a další dítě v rodině; u dítěte, které se 

soustavně připravuje na budoucí povolání, je třeba doložit potvrzení o 
studiu. Toto potvrzení se nepředkládá u dětí mladších 15 let. 

c) fyzické osoby, kterým byl trvalý pobyt úředně zrušen2) a změněn na 
adresu Krouna 218,  

d) fyzické osoby dle čl. 2 odst. 1 písm. b), které mají v obci trvalý pobyt 
a které mají zároveň na území obce ve vlastnictví stavbu určenou nebo 
sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému 
pobytu žádná fyzická osoba;  má-li vlastnické právo k této stavbě více 
osob, musí mít trvalý pobyt na území obce alespoň jedna osoba, 

e) fyzické osoby žijící v dětských domovech.  
(2) Úleva se poskytuje studentům s trvalým pobytem na území obce, přechodně 

ubytovaným na internátech a kolejích, příp. v soukromí, na základě 
předložení potvrzení o tomto ubytování, příp. nájemní smlouvy a potvrzení 
o studiu, v částce 250,- Kč. Poplatková povinnost v tomto případě činí 250,- 
Kč. 

Článek 6 
Sankce 

 
Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, 

vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) 
poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na 
trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 
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Úspěchy mladých hasi čů v sezón ě 2008 
 
Sezóna 2008 byla nejúspěšnější sezónou mladých hasičů z Krouny od jejich 

vzniku, neboť starší žáci se pravidelně umisťovali na medailových pozicích. 
Sezóna začala v Hlinsku na dovednostní soutěži, kde mladí hasiči plní složité 
úkoly. Starší žáci zde zvítězili a mladší skončili pátí. 

Na okresním kole ve Štěpánově starší žáci opět vyhráli a poprvé v historii si 
vybojovali postup do krajského kola. První družstvo mladších skončilo na 
čtvrtém místě a druhé družstvo vybojovalo pátou pozici. 

V krajském kole nás 
reprezentovalo družstvo ve 
složení:Nikola Vašulínová, 
Patrik Bělský, Dominik 
Bělský, Ondřej Nádvorník, 
Lukáš Nadrchal, Libor 
Tomášek, Jan Stodola, 
Adam Pekař, František 
Vostřel, Miloš Vašulín a 
náhradnice Aneta 
Vašulínová a Aneta 
Švandová. Tato skupina 
soutěžících podala výborné 
výkony a v pěti z šesti 

disciplín dosáhla osobních rekordů. Družstvo dokázalo porazit loňské účastníky 
mistrovství ČR a obsadilo skvělé třetí místo. 

Dobře rozjetá sezóna pokračovala na soutěži v Hlinsku, kde starší žáci 
obsadili třetí a páté místo a mladší skončili šestí. 

Na Krounském poháru se dočkali mladší prvního medailového umístění, 
když obsadili druhou příčku. Starší skončili druzí a pátí. 

Podzimní část zahájilo družstvo opět třetím místem na závodech v Kamenci, 
kde startovali čtyři účastníci mistrovství ČR. 

Úspěšnou sezónu zakončili mladí hasiči ve Zderazi, kde starší opět obsadili 
třetí a páté místo a mladší se umístili na šesté příčce. 

Dominik Bělský 
 
 

Jeřábkova lípa v Rychnov ě 
 
Tato historická lípa byla navržena na označení „PAMÁTNÝ  STROM“ . 

Agentura ochrany přírody a krajiny provede v nejbližší době zhodnocení stromu 
a odbor životního prostředí v Hlinsku podá v roce 2009 návrh na označení. 

Mladí hasiči 
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Našim obcím tak přibude významná přírodní zajímavost přitahující zájem 
turistů. 

 
V Kronice obce rychnovské napsal o lípě v roce 1923 Josef Chalupník. 

 
Lípa Jeřábkova 

Z divokých stromů staly se u nás památnými lípy u statku Benešova (č. 49) a 
Jeřábkova (č. 6). Všecky vyznamenávají se značným objemem kmenů, 
ohromnou šířkou koruny a neobyčejným stářím, které lze počítati do několika 
set let. 

Zvláštní pozornosti zasluhuje lípa Jeřábkova, jejíž stáří odhadnouti lze 
nejméně na 500 let. (Psáno v roce 1923.) Vypíná se u čp. 6, které před lety 
(1716) patřilo Janu Jeřábkovi a po něm slove od té doby lípa Jeřábkova. Lípa 
tato jest velkolistá s kmenem 4 m vysokým, úplně dutým. Dutina má 150 cm 
v průměru; kmen ve výši 130 cm od země měří 7 m v objemu. Na jihozápadní 
straně vede do dutiny otvor, podobný dveřím, který povstal tím, že při hrozném 
větru mohutnou větví vyrváno bylo kus kmene od koruny až ke kořenům. Na 
horním konci kmene jsou otvory, povstalé vylomením mohutných větví. 
Prostředním otvorem, skrytým v koruně, vstupovalo se do prostorné dutiny, kam 
již za války třicetileté skrývali se lidé anebo uschovávali sem potraviny a všeliké 
cenné věci. V letech sedmdesátých minulého (19.) století byla koruna lípy 
ořezána a někdejší majitel její postavil z ořezaných větví 5 sáhů dříví. Nová 
koruna jest opět mohutná, pne se asi 15 m do výše a podobá se obrovské kytici. 
(1923)  

K Jeřábkově lípě pojí se zajímavá pověst a pohlíží se k ní s opravdovou 
úctou. Požár, který blízko ní v roce 1917 zuřil, nepoškodil ji ani v nejmenším. 
Turisté ji rádi vyhledávají, pozastavujíce se nad jejím mohutným objemem, 
ctihodným stářím a neméně pak i nad její podivuhodnou silou životní. 

Josef Chalupník, v roce 1923 
 
 

Svoz velkoobjemového a nebezpe čného odpadu  
 

Svozy se uskuteční v SOBOTU 4. dubna 2009 a v SOBOTU 29. září  2009. 
Časový harmonogram bude následující:                   
07.30 Rychnov  u  prodejny 10.45 Krouna u hasičárny 
08.45 Františky u školy 11.15 Krouna u kampeličky 
09.30 Čachnov u hasičárny 11.45 Krouna křižovatka 
10.15 Oldřiš u prodejny 
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Do speciálních vozidel pro ambulantní svoz lze nakládat 
nebezpečný a velkoobjemový odpad. Tento odpad každý předá do 
svozových vozidel osobně. Uvedená svozová místa  n e j s o u  
určena k ukládání tohoto odpadu. 

Do ambulantního sběru nepatří: 
zemina, stavební suť, kompostovatelný odpad (bioodpad), popel, škvára, dřevní 
hmota. 

 
 

Sdělení Technických služeb Hlinsko 
 

Vážení občané, 
jste nespokojeni s odvozem zbytkového 

komunálního odpadu z nádob? Nestačí Vám 
Vaše popelnice a popeláři nechtějí vzít to, co naskládáte kolem nádoby? 
Máme pro Vás řešení: 
1. Pokud jste občan řádně platící poplatky za odpady, pořiďte si ke svému 

obydlí libovolný počet typizovaných nádob.  Naše společnost Vám nabízí 
prodej pozinkovaných a plastových nádob o objemu 110 l, 120 l a 240 l za 
rozumné ceny. 

2. Pokud se Vám i přesto stane, že nádoba nestačí, uložte zbytkový odpad do 
pytle k těmto účelům určeného. Zajistili jsme výrobu pytlů odpovídající síly 
a velikosti, označené logem naší společnosti, které jsou k dispozici na 
Vašem Obecním úřadě. Naplnit je můžete max. do váhy 10 kg a nelze do 
nich vkládat ostré předměty. Z jiných pytlů nebude odpad odebírán. 

Co do popelnice nepatří? 
- recyklovatelné odpady (sklo, plast, papír, nápojové kartony, železo) 
- žádné nebezpečné odpady 
- stavební materiál (cihla, beton, omítka), kamení a zemina 
- odpady ze zahrádek (tráva, dřevní hmota, ovoce) 
- žhavý popel 
Pokud jste dobře informován o svozovém dni a Vaše popelnice je po 

technické stránce vyhovující, pokud vystavíte popelnice a pytle včas (tzn. od 
0.00 hod do 24:00 hod. uvedeného dne) ke komunikaci, dodržíte výše uvedené 
zásady a je nevyvezeno, pak je chyba na naší straně. 

Technické služby Hlinsko, s. r. o. 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
Výročí: 
Říjen Prosinec 
65 let – Kušta Václav 70 let – Drahošová Božena 
70 let – Nadrchalová Miluška 80 let – Brtek Blahoslav 
75 let – Jirmásková Marie 85 let – Kučera Bohumil 
80 let – Drahošová Emilie    
95 let – Krátký František    
Listopad      
65 let – Šmahelová Jaroslava    
70 let – Filipi Josef    

 
Narození: 

Říjen Listopad 
Kořínková Kateřina Bártová Anna 
Bečičková Rozárie Ivanová Kristýna 
 Čápová Anděla 
  

 
Úmrtí: 

Říjen Listopad 
Bouška Josef Chyská Zdenka 
Smolek Robert  

 
 

Sháním nového zájemce o pronájem bistra + obchodu. 
Možné od 1. 12. 2008. 

V případě zájmu volejte 603/470409. 
 

Intenzivně sháním do zavedeného bistra šikovnou kuchařku, pro 
kterou je vaření koníčkem. 

V případě zájmu volejte 603/470409. 
 

 
 

Příjemné prožití vánočních svátků a hodně 
štěstí, zdraví a lásky v novém roce 2009 přeje 

redakční rada Krounského zpravodaje. 
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Přání k Vánoc ům 
 

Vážení spoluobčané, 
konec roku i Vánoce 2008 jsou 

blízko. Přání zdraví, spokojenosti, 
úspěchu, radosti… jsou obvyklá. 
Přejeme si podobná životní pozitiva 
velmi často při našich setkáních 
s kamarády. Ale jistě si je přejeme i 
sami sobě – potají, každý ve svých 
myšlenkách při naplňování svých 
životů (= chtěl/a/ bych…). Všichni také 
víme, jak náročné a pracné je těchto cílů 
dosahovat. Někdy se zdá, že ta negativa přináší život jakoby sám a snadno, bez 
našeho přičinění. Nejvyšší hodnotou však je naše zdraví, umožňující nám 
každému v pokoře a ohleduplnosti plnohodnotné soužití se společností okolo nás 
i případně s ideou, kterou můžeme vyznávat. Dovolte mi proto, abych jménem 
všech pracovníků, jménem zastupitelů našich obcí, ale i jménem svým popřál 
nám všem společně hodně pevné tělesné i duševní zdraví. Veselé a klidné 
Vánoce, štěstí, úspěch, klid a mír v novém roce 2009 to jsou přání nás všech. 
Našim dětem přeji splnění jejich přání a prázdniny podle představ, ve zdraví, se 
sportem a bez nebezpečí. Děkuji všem spoluobčanům za spolupráci. 

 
Příjemný konec roku ve zdraví. 

Pavel Ondra, starosta obce 
 

 
Vánoce z minulého století 

 
Dovolte mi, abych Vám v době předvánoční 

ocitovala několik řádků z knihy krounského 
rodáka pana Vlastimila Broučka -  Fotografie po 
tatínkovi. Děj se odehrává v období druhé 
světové války a hlavním hrdinou je malý chlapec 
Jeník. Při čtení této knížky najdete téměř na 
každé stránce nějaký důkaz o tom, že místem 
děje je naše obec Krouna. 

Vybrala jsem pro Vás úryvek o Vánocích, 
abychom se mohli na chvíli zastavit a zasnít...   

Hana Moravcová – kronikářka 
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Nad všemi událostmi, jimiž z všedních kolejí vybočoval život vesnického 
kluka, stály Vánoce, neboť v sobě spojovaly to, po čem toužila jeho duše nejvíc: 
tajuplnost a zároveň štědrost, ale hlavně laskavost. Byli v nich nejen moudří 
mudrci od východu a radostná hvězda-kometa, důvěrně blízké jesličky 
s děťátkem na slámě a veselí pastýři v krajině tajemného svatvečera se jménem 
jako pohlazení – Betlém, ale taky šťastné oči maminčiny, tatínkův klidný, vlídný 
pohled i dědovo přátelské popichování. To všechno patřívalo v ty dny jen jemu, 
Jeníkovi... 

Na Štědrý den dopoledne strojil Jeník s maminkou stromeček. Děda zašel do 
obecního lesa ještě za šera, aby byl stromek čerstvý a dlouho vydržel. 

I děda byl nějak naměkko, skoro vůbec nenadával, nešel ani do hospody, 
dokonce jim chvíli pomáhal navazovat bílé nitě na stříbrné ořechy a věšet na 
stromeček. Poněkud piplavá práce, ale chlapec ji měl rád, protože při ní byly 
Vánoce už tady, a přitom ještě doopravdy nezačaly; ještě se na ně mohl těšit. 
Ořechy nejdřív opatrně rozloupli nožem, vyndali jádra a půlky k sobě lepili 
rozvařeným kostním klihem. Do místa, odkud původně rostla stopka, vlepili 
vypálenou sirku, za níž se ořech držel, když ho namáčeli do rozpuštěného 
„havraního stříbra“ na barvení komínků od kamen; za sirku se taky uvazovala 
nit.  

Pak rozvěšovali malá červená jablíčka, kostky cukru zabalené do 
blýskavých proužků staniolu, ty maminka po celý rok schraňovala a ukládala 
mezi listy kuchařské knihy... 

Na kraj větví věšeli maminčiny hvězdy, kolečka a trojúhelníky ze sladkého 
vanilkového těsta. Ty propichovali uprostřed velkou jehlou s navlečenou 
bavlnkou, a jak cukroví na stromku měklo a vlhlo, zařezávaly se nitě dál a dál, 
až se za čas prořízly docela; kolečka a hvězdičky padaly jako zralé hrušky na 
podlahu mezi jehličí, tam je chlapec sbíral a nechával pomalu rozplynout 
v puse... 

Poslední dávali řetězy. Obyčejný – z různobarevných koleček papíru – a 
potom nádherný, až nadpozemsky lehký a nebesky krásný „zlatý řetěz“, jaký 
chlapec u nikoho na stromku nikdy neviděl.  

Maminku rok co rok znovu obdivoval, když plátěným pytlíkem s plechovou 
trubičkou zručně sázela na plech kopečky hustého sněhu z ušlehaných bílků, na 
střed položila zlatou nit – Jeník dlouho věřil, že je opravdu ze zlata – pak jinou 
trubičkou udělala navrch krásnou kroucenou parádu a dala řetěz do trouby péct, 
vlastně spíš sušit. Když ho vyndali a opatrně natáhli, byla to krása nevídaná... 

 
(Z knihy Fotografie po tatínkovi, autor Vlastimil Brouček) 
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Cesta na půlnočníCesta na půlnočníCesta na půlnočníCesta na půlnoční    
Josef PražanJosef PražanJosef PražanJosef Pražan    

Rok co rok z klece samoty 
na půl cesty 
mezi Krounou a Rychnovem 
vychází do svaté noci 
stará matka se synem. 
Jdou blátem, plískanicí, 
zahaleni v mlhu, bludnou tmu, 
která se jim lepí na paty, 
nebo oslepeni metelicí 
tisknou stopu ve vzpurné závěji. 
Jen za jasné noci 
Velký Vůz plný ticha 
osévá jim hvězdnou oblohu. 

 
Syn v předstihu své matce 
prošlapuje šalebnosti cesty, 
paličkami pat rozezní 
dřevěný buben lávky, 
kamenickou vodu do skla úleku. 
I pes, v olšinách schovaném mlýně 
až u nás ve vsi, 
odváže ozvěnu svého hlasu 
z řetězu. 

 
Matka už břemenem života 

sehnutá, jako rybář  
nad neznámou vodou, 
na udici očí v spěchu 

drobnými kroky navazuje 
třpytky přemrzlého sněhu. 

V kabelce na uzlech kapesníku 
nese uvázaný klíč 

zamčeného tepla svého domu, 
v pospolitosti krounského kostelíku, 

k jesličkám, Jezulátku 
vzdát se cele v pokoru. 

 
 

Krásné Vánoce 2008  

a nový rok 2009 

přeje 

Josef Pražan 

www.krouna.cz  Krounský zpravodaj 

 

-12-

Program bohoslužeb v období Vánoc 
(i s tím, co tomu p ředchází) 

 
13. prosince v sobotu se sejdou krounské a telecké děti s mládeží na faře 
v Krouně ke společnému nacvičování vánoční hry. 
14. prosince: III. NEDĚLE ADVENTNÍ – bohoslužba v Krouně v 9:00 hod. na 
faře. 
21. prosince: IV. NEDĚLE ADVENTNÍ  – bohoslužba v Krouně v 9:00 hod. na 
faře. V Telecím v 9:00 hod. sehrají krounské a telecké děti vánoční divadlo. 
21. prosince: IV. NEDĚLE ADVENTNÍ   - bohoslužba v kazatelské stanici ve 
Skutči ve 14:00 hodin. 
25. prosince: BOŽÍ HOD VÁNO ČNÍ (NAROZENÍ PÁNĚ) – bohoslužba v Krouně 
se SVATOU VEČEŘÍ PÁNĚ v 9:00 hodin v evangelickém kostele a ve 14:00 hodin 
se SVATOU VEČEŘÍ PÁNĚ v kazatelské stanici ve Skutči. 
26. prosince: SVÁTEK PRVNÍHO MU ČEDNÍKA ŠTĚPÁNA (II. Svátek vánoční) – 
bohoslužba s dětskou vánoční hrou krounských a teleckých dětí v Krouně v 9:00 
hodin na faře. 
28. prosince:  I. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ (svátek Betlémských 
nemluvňátek) – bohoslužba v 9:00 hod. v Krouně na faře a 
Vánoční koncert skupiny „NAŽIVO“ v krounském evangelickém kostele ve 
14:00 hodin. 
31. prosince: SILVESTROVSKÁ BOHOSLUŽBA  (sv. Silvestra) – bohoslužba 
v 9:00 hod. v Krouně na faře se SVATOU VEČEŘÍ PÁNĚ. 
4. ledna 2009: II. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ – bohoslužba v 9:00 hodin 
v Krouně a ve 14:00 hodin v kazatelské stanici ve Skutči. 
6. ledna 2009: EPIFANIE , svátek slávy Páně (Tři Králové) – tímto dnem se 
končí celé vánoční období liturgického a církevního roku. 
 

POKOJ KRISTŮV AŤ JE S VÁMI SE VŠEMI  
 

David Sedláček, evangelický farář 
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