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Obecní úřad informuje
 Informace k místnímu poplatku pro rok 2013
V souladu s Obecně závaznou vyhláškou obce Krouna č. 3/2012 obec
žádá občany, aby nejpozději do 30. 4. 2013 uhradili místní poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů (tj. „poplatek za odpady“) pro rok 2013.
Sazba poplatku činí 600,- Kč za poplatníka (studenti s trvalým pobytem na
území obce, přechodně ubytovaní na internátech a kolejích, příp.
v soukromí, pokud tuto skutečnost doloží, platí 300,- 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 zaplacen včas (tj. do 30. 4. 2013) nebo ve
správné výši, je dle zákona č. 565/1990 Sb. povinností obecního úřadu
poplatek vyměřit platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.
K 30. 4. 2013 je rovněž splatný místní poplatek ze psa:
 Krouna 150,- Kč/1 pes,
 Oldřiš, Rychnov, Čachnov, Ruda, Františky 100,- Kč/1 pes
 Ve dnech 1. 4. – 30. 5. 2013 proběhne oprava propustku na silnici
III/3545 směrem na Čachnov. V těchto dnech dojde k úplné uzavírce
tohoto úseku.
Objízdná trasa povede po silnici III/3547 Čachnov - křižovatka s I/34 I/34 Krouna - křižovatka I/34 s II/354 - II/354 Svratouch - křižovatka
II/354 s III/3545 - III/3545 Čachnov zpět na původní trasu
(obousměrně).
Zastávky autobusu Čachnov – železniční přejezd a Čachnov – obec
budou zrušeny a místo nich bude zřízena provizorní zastávka na
křižovatce silnic III/3545 a III/3547
 V úterý 12. března 2013 byla zprovozněna profesionální meteostanice
instalovaná na střeše školy. Zařízení měří desítky údajů (například
teplotu, rychlost a směr větru, poryvy větru, vlhkost, srážky, pocitovou
teplotu, výšku základny mraků, trendy měřených veličin, atd.) a většina
z naměřených údajů je přístupná na webu školy. Můžete se tak podívat
nejen na aktuální hodnoty, ale samozřejmě i na to, jaká teplota byla v
noci, jakou rychlostí vítr foukal den předem a podobně. Veškerá
naměřená data jsou zaznamenávána a systém z nich automaticky
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vyhodnocuje rekordní maxima nebo minima a to po dnech, měsících,
rocích nebo za celou dobu měření. Všechny údaje jsou k dispozici k i ve
formě grafů. Množství měřených a zaznamenávaných údajů je plně
srovnatelné s profesionálními meteostanicemi a mnohem rozsáhlejší,
než údaje, které měří malé domácí stanice nebo stanice meteoamatérů. V
dohledné době bude stanice dovybavena ještě jedním čidlem pro měření
teploty, které bude umístěno ve výšce přibližně 2 metry nad zemí a
snímaná teplota tak nebude ovlivňována ani výškou střechy a v létě ani
teplotním sáláním rozpálené střešní krytiny.
Výstupy jsou přístupné na adrese http://mail.zskrouna.cz/meteo/ a po
měsíci či dvou plného provozu bude zahájeno předávání naměřených
hodnot i do centrálního registru výrobce, který je americká společnost
Davis Instruments.
 Koncem března bude zahájena výstavba inženýrských sítí v lokalitě „Za
školou“ směrem k fotbalovému hřišti. Projekt počítá s tím, že zde
vznikne čtrnáct nových rodinných domků.

Z naší kroniky
Vážení čtenáři,
články „Z naší kroniky“, které Vám v našem
zpravodaji předkládám, jsou většinou vyhledány v Pamětní
knize, která byla založena v roce 1908. Dnes jsem si pro
Vás připravila opis z novější kroniky. Myslím, že je dobré
zavzpomínat někdy také na dobu nedávno minulou.
Tentokrát to bude několik údajů starých přesně 20 let, které
pro nás zachytila kronikářka paní Marcela Nekvindová:

Rok 1993
Výměna peněz
Na základě zákona o oddělení měny je od 8. února 1993 používána
samostatná měna České republiky, nazvaná koruna česká, ve zkratce Kč.
Velká akce pro naše poštovní zaměstnance v Krouně (ale i pro všechny
v celé republice) se uskutečnila ve dnech 4. – 7. února 1993. Výměna bankovek
se uskutečnila u nás na poštovním úřadě. Předkládaly se bankovky v hodnotě
1000 Kčs, 500 Kčs a 100 Kčs a za ně byly vyměněny občanům bankovky téže
hodnoty, ale okolkované (kolek byl buď přilepený, nebo natištěný v levé horní
části bankovky). O výměně provedly úřednice pošty záznam do občanského
průkazu. Během výměny peněz měl na poštovním úřadě stálou službu člen
České policie.

www.krouna.cz

-4-

Krounský zpravodaj

Okolkované bankovky začaly platit až od 8. února 1993, takže si lidé museli
zvážit, s jakou sumou peněz vystačí pro chod domácnosti až do neděle do
půlnoci. Neokolkované bankovky v hodně 10, 20 a 50 korun, jakož i mince
všech hodnot platily jako dříve.
Od 8. února přišla do oběhu bankovka 200 Kč s portrétem J. A.
Komenského a následovaly další.
Do skončení výměny bylo nutno vydat do oběhu asi 300 tun bankovek a
přes 2,5 tisíce tun nových mincí.
Hlavním autorem většiny bankovek je ak. malíř O. Kulhánek.
Ještě nikde ve světě nedošlo během jednoho roku k okolkování veškeré
měny a následně k její naprosté obměně.

Nádraží
Obecní úřad v Krouně dostal zprávu od Drážního správního úřadu z Prahy
2, Wilsonova 80 o trvalém omezení prodeje jízdenek a manipulace se zavazadly.
Služby budou poskytovány ve vlaku.

Zdravotní služby
K 31. 12. 1993 byla ukončena dohoda o pronájmu domu čp. 68 zdravotnímu
středisku - Nemocnici s poliklinikou v Chrudimi. Do této doby zde pracoval
jako obvodní lékař MUDr. Otakar Reichelt, který také tímto dnem skončil svou
práci v Krouně.
Jako praktický lékař působí nyní v Krouně MUDr. Milena Mejzlíková.
Od 1. 2. 1993 nastoupila jako soukromá zubní lékařka MUDr. Eva Krejčí.
Od 1. 4. 1993 zde ordinuje soukromá dětská lékařka MUDr. Ellen Kopečná
z Hlinska.
Lékař-gynekolog ordinoval jen do března 1993.
(Z kroniky z roku 1993 vybrala H. Moravcová)
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