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Informace obecního úřadu
Projekt kanalizace
Jak jste už zřejmě zaslechli, připravujeme obnovení projektu odkanalizování
obce Krouna. Chtěl bych Vám, občanům Krouny, v tomto článku vysvětlit, proč
jsme se ke kanalizaci po letech vrátili.
V prosinci roku 2014 skončilo povolení vypouštět odpadní vody do řeky
Krounky. Povodí Labe chtělo prodloužit toto povolení pouze na dva roky, mně se
následně podařilo vyjednat prodloužení na pět let, bylo ale nutné slíbit, že
obnovíme projekt kanalizace. Bohužel stávající kanalizace nevyhovuje, takže
musíme vypracovat projekt zcela nový - na oddělenou, splaškovou kanalizaci. To
ovšem znamená vykopat nové kanály po celé Krouně, i v místech, kde máme
opravené silnice.
Zjišťovali jsme, jestli není možné využít doposud zbudované jednotné
kanalizace, abychom nemuseli bourat opravené části Krouny. Státní fond
životního prostředí však nebude poskytovat dotace na jinou než oddělenou
kanalizaci, která v naší obci chybí. Bez dotace z Evropské unie nejsme schopni
zhruba stomilionovou investici zafinancovat, proto nám nezbývá nic jiného než
bourat.
Výhrou by nebylo ani to, kdybychom se do kanalizace nepustili. Museli
bychom totiž od jednotlivých domácností vybírat potvrzení o vyvážení odpadů
autorizovanou firmou, což by naše obyvatele stálo mnohem víc než budoucí
stočné. Navíc podle nařízení vlády ČR jsme měli stočné na údržbu stávající
kanalizace vybírat již od roku 2001.
Veřejné osvětlení
Na některých místech v našich obcích dochází k problémům s veřejným
osvětlením, je totiž často ve velmi špatném stavu.
V Rychnově a na mnoha místech i v Krouně jsou světla umístěna na sloupech
elektrického vedení, které jsou v havarijním stavu. Dřevěné sloupy jsou shnilé a
často hrozí, že při silnějším větru mohou spadnout. V Rychnově se mi podařilo
s firmou ČEZ vyjednat opravu některých nejvíce zničených sloupů.
V Krouně dochází při silnějším větru k výpadkům veřejného osvětlení v dolní
části obce. S firmou Huky Hlinsko se snažíme najít místo, které tyto problémy
způsobuje. Z tohoto důvodu budeme opravovat veřejné osvětlení naproti
rolnickému družstvu.
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Autobusové zastávky
V poslední době se opakovaně setkáváme s vandalismem na autobusových
zastávkách. Zvláště zastávka „U kampeličky“ je neustále ničena. Zaměstnanci
obce zde pravidelně uklízí velké množství nepořádku, ať už to jsou nedopalky
z cigaret, různé odpadky, poplivaná okna a tak dále.
Nedávno jsme museli opravovat rozkopanou podlahu. Jeden z vandalů se
pokusil vyvrátit i dopravní značku. Obec všechny škody odstraňuje na vlastní
náklady a vynaložené prostředky pak chybí jinde.
Stručně
 V oblasti výstavby nových rodinných domů za školou zůstávají ke koupi
poslední dvě volné parcely.
 V kontejnerech v našich obcích se stále častěji objevují pneumatiky, eternit a
další nebezpečný odpad. Obec likviduje tento odpad na vlastní náklady. To se
všechno projevuje v cenách, které všichni v daném roce zaplatíme.
 Vzhledem k plánované kanalizaci bude v nové zástavbě prozatím postavena
provizorní komunikace, aby obyvatelé mohli své domy zkolaudovat a přitom
se při kopání kanálu nemusela bourat nová vozovka.
Mgr. Petr Schmied, starosta obce
V souladu s Obecně závaznou vyhláškou obce Krouna č. 1/2014 (výňatek
z vyhlášky zveřejněn v Krounském zpravodaji 4/2014) žádáme občany, aby
nejpozději do 30. 4. 2015 uhradili místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (tj. „poplatek za odpady“) pro rok 2015. 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
poplatek ve výši 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.
K 30. 4. 2015 je rovněž splatný místní poplatek ze psa:
- Krouna 150,- Kč/1 pes,
- Oldřiš, Rychnov, Čachnov, Ruda, Františky 100,- Kč/1 pes
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Výňatek z OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE KROUNA
č. 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Krouna
Třídění komunálního odpadu
Komunální odpad se třídí na složky:
a) biologické odpady,
b) papír,
c) plasty včetně PET lahví,
d) nápojové kartony,
e) sklo,
f) kovy,
g) nebezpečné odpady,
h) objemný odpad,
i) směsný komunální odpad
Shromažďování tříděného odpadu
1) Zvláštní sběrné nádoby na tříděný odpad jsou umístěny na těchto stanovištích:
Krouna - u čp. 172 (kampelička)
- u čp. 306 (prodejna Jednoty)
- na parkovišti na křižovatce
- u čp. 388 (hasičárna)
Rychnov – u čp. 10 (prodejna)
Oldřiš – u čp. 2 (prodejna)
Čachnov – u čp. 42 (hasičárna)
Františky – u čp. 85 (škola)
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) barva modrá - papír,
b) barva žlutá - plasty, PET lahve, nápojové kartony,
c) barva bílá - bílé sklo
d) barva zelená - barevné sklo
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3) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních
odpadů, než pro které jsou určeny.
4) Sběr a svoz tříděného biologického odpadu je zajišťován v období od 1. dubna
do 31. října kalendářního roku jejich odebíráním ve stanovených termínech
na určených místech do přistavených kontejnerů.
Tento odpad lze také odevzdávat zdarma ve sběrném dvoře v areálu Technických
služeb Hlinsko s.r.o., Srnská 382, Hlinsko nebo na kompostárnu v areálu skládky
v Srní.
5) Tříděný odpad – papír lze také odevzdávat zdarma v Základní škole a mateřské
škole v Krouně, Krouna 303.
6) Tříděný odpad - kovy lze odevzdávat při svozu nebezpečných
a velkoobjemových odpadů, dále při sběru, který organizuje Sbor dobrovolných
hasičů obce, nebo jej lze také odevzdávat zdarma ve sběrném dvoře v areálu
Technických služeb Hlinsko s.r.o., Srnská 382, Hlinsko.
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
a objemného odpadu
1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a objemného odpadu
(např. koberce, matrace, nábytek, …) je zajišťován minimálně dvakrát ročně
ve stanovených termínech jejich odebíráním na určených místech přímo
do vozidel svozové firmy k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou
zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, vývěskách v místních částech,
na webu obce, v Krounském zpravodaji a v místním rozhlase.
2) Nebezpečný i objemný odpad lze také odevzdávat za úplatu ve sběrném dvoře
v areálu Technických služeb Hlinsko s.r.o., Srnská 382, Hlinsko.
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad
není odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným
způsobem.
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3) Pro odložení stavebního odpadu je možné např. objednat kontejner u svozové
firmy, který bude přistaven a odvezen za úplatu.
S celým zněním vyhlášky se můžete
seznámit na obecním úřadě a
také na internetových stránkách
obce (www.krouna.cz).

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
v roce 2015
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční v sobotu 11. dubna
2015 a v sobotu 12. září 2015.
Rozpis:
7.30
8.00
8.30
9.00
9.30
10.00
10.30

Františky u školy
Rychnov u prodejny
Čachnov u hasičárny
Krouna u hasičárny
Krouna u kampeličky
Krouna křižovatka
Oldřiš u prodejny

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

,
Ivana Teplá, Obec Krouna

Vítání občánků
Jako každý rok i letos proběhne druhou květnovou neděli, tj. 10. 5. 2015, vítání
nejmladších občánků našich obcí.
Vítání bude probíhat v zasedací síni Obecního úřadu v Krouně. Rodiče malých
občánků dostanou včas pozvánku, kde bude uveden i přesný čas zahájení
slavnostního vítání.
Rodiče, kterým se narodí miminko,
ale nestihnou ho přihlásit na obec
a chtějí na vítání už v letošním roce,
prosíme, aby se nahlásili na OÚ paní
Ivaně Teplé nejpozději do 10. 4. 2015.

Centrum J. J. Pestalozziho je nestátní nezisková organizace, která dlouhodobě
poskytuje poradenské, vzdělávací a sociální služby ohroženým a znevýhodněným
skupinám obyvatel v České republice s důrazem na kraje Pardubický a Vysočinu.
Organizace usiluje o znovuzařazení klientů do společnosti a zlepšení jejich kvality
života.
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Organizace má své sídlo v okresním městě Chrudimi.
Centrum J. J. Pestalozziho za dobu své existence pomohlo prostřednictvím svých
projektů vyřešit problémy a strádání mnoha dětem a mladým lidem.
Jaké projekty máme a jaké služby poskytujeme?
Asistovaný kontakt - Cílem je obnovit či posílit narušený vztah dítěte s rodičem.
Azylový dům - odcházíte z dětského domova, výchovného ústavu nebo
z prostředí, kde se necítíte dobře, nemáte podporu v rodině nebo okolí a chtěli
byste začít někde znovu a líp? Jste sám/sama s malými dětmi a nacházíte se
v tíživé situaci? Setkali jste se s domácím násilím v jakékoli podobě, jste v izolaci?
Dům na půl cesty (Havlíčkův Brod) – pomoc v situaci, kdy nevíš "kudy, kam",
v situaci, kdy opouštíš dětský domov, výchovný ústav nebo máš rodinu, ve které
nefungují vztahy.
Dům na půl cesty (Hrochův Týnec) - pomůžeme Vám postavit se na vlastní nohy,
osamostatnit se, řešit problémy, které Vás trápí. Ukážeme Vám cestu.
Krizové centrum (Chrudim, Svitavy) - krizové centrum je určeno pro všechny,
kteří se ocitli v obtížné životní situaci a nedokážou tuto situaci řešit vlastními
silami.
Poradenské centrum pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou poradenské centrum je určeno především pro děti a mládež z dětských domovů a
výchovných ústavů ve věku od 10 do 26 let a také pro ty, kteří už z ústavní
výchovy odešli, ale nadále potřebují pomoc a podporu.
Ambulantní péče - Máte problémy s dluhy? Bojíte se exekuce? Nedaří se Vám
najít práci? Nevíte kudy kam a potřebujete pomoci? Jde o bezplatnou, nezávislou
a odbornou pomoc formou poradenských služeb. Jedná se o sociálně právní
poradenství, které poskytuje přesné a věcně správné informace o tom, jaká jsou
vaše práva a povinnosti. Dále nabízíme individuální i skupinové psychologické
poradenství.
Více informací najdete na www.pestalozzi.cz
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Proběhl zápis dětí do I. třídy školního roku 2015/2016
Ve středu 21. ledna 2015 proběhl zápis do I. třídy školního roku 2015/2016.
K zápisu v doprovodu rodičů přišlo celkem 28 dětí. K zahájení povinné školní
docházky od září 2015 bylo přijato 25 dětí, z toho 15 dívek a 10 chlapců, a rodiče
3 dětí požádali o odklad zahájení povinné školní docházky.
A jak vlastně zápis probíhal? Stejně jako v minulých letech byla využívána
interaktivní tabule, na které děti rozlišovaly základní tvary a barvy a třídily
objekty. Chybět nemohla ani obvyklá básnička nebo písnička a samozřejmě
zjišťování laterality (tj. zda dítě je pravák nebo levák). Věříme, že se dětem
u zápisu líbilo, protože si odnesly nejen rozhodnutí o přijetí k plnění povinné
školní docházky, ale i drobné dárky, které jim připravily starší děti, nebo
sladkosti.

Rodičům dětí současně děkuji za důvěru, kterou naší škole zapsáním svého
dítěte projevili, a za školu i všechny její zaměstnance mohu prohlásit, že stejně
jako dosud, i v budoucnu uděláme maximum pro to, abychom dětem poskytli
kvalitní základní vzdělání, které jim umožní další studium i uplatnění v praktickém
životě.
Mgr. Josef Kyncl
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Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2015/2016
Zápis proběhne ve dnech 27.4. - 15. 5. 2015.
Postup:
1) V období od 27. 4. do 15. 5. 2015 je nutné do MŠ Krouna doručit vyplněnou
žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
- Žádost je ke stažení na www.zskrouna.cz nebo si ji vyzvedněte přímo v MŠ
Krouna.
- Žádosti se podávají osobně.
- Žádosti podané po 15. 5. 2015 nebudou do přijímacího řízení zařazeny.
2) Při podání vyplněné žádosti obdržíte registrační číslo a evidenční list dítěte,
se kterým následně navštívíte dětského lékaře svého dítěte a necháte si potvrdit
zdravotní stav dítěte a jeho zdravotní předpoklady pro předškolní vzdělávání.
- Lékařem potvrzený evidenční list doručíte osobně (nikoliv poštou) zpět do MŠ
do 18. 5. 2015.
- Žádosti, ke kterým nebude do 18. 5. 2015 dodán lékařem potvrzený evidenční
list budou z dalšího řízení vyřazeny.
3) Při odevzdání evidenčního listu zpět do MŠ obdržíte informaci o zahájení
správního řízení a termín, kdy se budete moci seznámit s podklady pro vydání
rozhodnutí o přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte.
- Kritéria pro přijímání dětí do MŠ jsou k dispozici na www.zskrouna.cz.
4) Seznam kladně vyřízených žádostí bude zveřejněn pod registračními čísly
na veřejně příslušném místě v MŠ nejpozději od 26. 5. 2015.
- V zákonné lhůtě, tj. do 30 dnů od zahájení správního řízení, bude zákonným
zástupcům nepřijatých dětí vydáno rozhodnutí o zamítnutí jejich žádosti.
- Písemné rozhodnutí o přijetí obdrží při vhodné příležitosti i zákonní zástupci
přijatých dětí.
Mgr. Josef Kyncl
Vši ve školách
Na začátku školního roku 2014/2015 vyvrcholily v naší škole problémy
s neustálým a opakovaným šířením vší mezi dětmi zejména ve třídách 1. stupně.
Po velmi důrazném apelu na rodiče a po společném jednání školy, rodičů,
zástupců odboru sociálně právní ochrany dítěte a hlinecké kožní ambulance
(zastoupené shodou okolností matkou jednoho z dětí) se nám sice situaci
podařilo stabilizovat, ale dílčí problémy (zejména kvůli nedůslednosti některých,
stále týchž rodičů) přetrvávají.

-10www.krouna.cz

Krounský zpravodaj

Že nejde pouze o lokální problém naší školy, ale o problém celorepublikový,
svědčí i následující článek ze serveru aktualne.cz:
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/ucinny -lek-proti-vsim-vlekarnach-nemaji-rikaparazitolog/r~7fb9a69874b411e4840b002590604f2e/
Obsahuje vysvětlení současného stavu i shrnutí všeobecně platných rad, jak
s tímto parazitem bojovat.
Mgr. Josef Kyncl

pořádá

DĚTSKÝ BAZÁREK
Kdy: 22. 5. 2015 od 14,00 – 19,00 hodin
23. 5. 2015 od 9,00 – 14,00 hodin
Místo konání: ZŠ Krouna – sál v přístavbě (zadní vchod do jídelny a družiny)
Chcete prodat jarní či letní věci, ze kterých už Vaše děti odrostly? VOLEJTE nebo
PIŠTE SMS na číslo 602 22 99 52 (Pavla)!!!
Maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, tetičky a strejdové přijďte se podívat
a nakoupit něco hezkého svým dětem, vnoučátkům, neteřím či synovcům. 
TĚŠÍME SE NA VÁS!
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Církev Evangelická
Srdečně vás zveme na koncert pěveckých sborů
Rubeše a Cantanda, který se uskuteční 31. března 2015
v 18.00 hodin v Evangelickém kostele v Krouně.
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Fotbalová kopačka
Jarní část fotbalové sezony odstartuje začátkem dubna, proto
jsme pro Vás připravili rozpis mistrovských utkání všech týmů
hájících barvy TJ Sokol Krouna.
Těšíme se na podporu našich fanoušků!

Rozpis utkání TJ Sokol Krouna na jaro 2015
Kolo
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL KROUNA “A“ - Okresní přebor Chrudim
Zápas
Termín
FK Junior Skuteč - TJ Sokol Krouna A
5. 4. 2015 - 16:30
TJ Sokol Krouna A - SK Vítanov A
12. 4. 2015 - 16:30
FK Kameničky, o.s. A - TJ Sokol Krouna A
19. 4. 2015 - 17:00
TJ Sokol Krouna A - Tělovýchovná jednota Svídnice 26. 4. 2015 - 17:00
TJ Sokol Svratouch - TJ Sokol Krouna A
3. 5. 2015 - 17:00
TJ Sokol Krouna A - SK Tuněchody A
10. 5. 2015 - 17:00
SK Rozhovice - TJ Sokol Krouna A
16. 5. 2015 - 17:00
TJ Sokol Krouna A - SK Chrast
24. 5. 2015 - 17:00
SK Stolany - TJ Sokol Krouna A
30. 5. 2015 - 17:00
TJ Sokol Krouna A - TJ Tatran Miřetice A
7. 6. 2015 - 17:00
SK Ronov nad Doubravou A - TJ Sokol Krouna A 13. 6. 2015 - 17:00

Kolo
16.
17.
18.
19.

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL KROUNA “B“ - IV. třída Chrudim
Zápas
Termín
TJ Sokol Krouna B - SK Chroustovice B
4. 4. 2015 - 16:30
Mezilesí Načešice B - TJ Sokol Krouna B
11. 4. 2015 - 16:30
TJ Sokol Krouna B - TJ Tatran Míčov
18. 4. 2015 - 17:00
TJ Sokol Krouna B - TJ Sokol Jenišovice
25. 4. 2015 - 17:00

Den
SO
SO
SO
SO
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

TJ Městec - TJ Sokol Krouna B
TJ Sokol Krouna B - 1. FC Bojanov
TJ Sokol Žlebské Chvalovice - TJ Sokol Krouna B
TJ Sokol Krouna B - SK Tuněchody B
TJ Luže B - TJ Sokol Krouna B
TJ Sokol Krouna B - FC Nasavrky B
SK Vítanov B - TJ Sokol Krouna B

3. 5. 2015 - 16:00
9. 5. 2015 - 17:00
16. 5. 2015 - 17:00
23. 5. 2015 - 17:00
31. 5. 2015 - 17:00
6. 6. 2015 - 17:00
14. 6. 2015 - 17:00

NE
SO
SO
SO
NE
SO
NE

TJ SOKOL KROUNA / FC HLINSKO B - Okresní přebor starších přípravek Chrudim
Kolo
Zápas
Termín
Hřiště
Chrast - Krouna/Hlinsko B,
12. 4. 2015 - 9:00,
10.
Krouna/Hlinsko B - Proseč
10:00
Chrast
11.
volno
Krouna/Hlinsko B - Zaječice, Proseč 26. 4. 2015 - 9:00,
12.
Krouna/Hlinsko B
11:00
Krouna
Hr. Týnec/Chroustovice - Krouna/Hlinsko 3. 5. 2015 - 10:00,
13.
B, Krouna/Hlinsko B –Načešice
11:00
Heř. Městec
Nasavrky/Ctětín - Krouna/Hlinsko B,
10. 5. 2015 - 9:00,
14.
Krouna/Hlinsko B - Stolany
10:00
Nasavrky
Krouna/Hlinsko B - Načešice, Vítanov 17. 5. 2015 - 9:00,
15.
Krouna/Hlinsko B
11:00
Krouna
Prosetín/Holetín - Krouna/Hlinsko B,
24. 5. 2015 - 10:00,
16.
Krouna/Hlinsko B -Kameničky
11:00
Rváčov
17.
Krouna/Hlinsko B - Vítanov
31. 5. 2015 - 9:00
Krouna
Miřetice - Krouna/Hlinsko B,
18.
Krouna/Hlinsko B - Chrast
7. 6. 2015 - 9:00, 10:00 Miřetice

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL KROUNA - Okresní přebor mladších přípravek
Chrudim
Kolo
Zápas
Termín
Hřiště
12. 4. 2015 - 9:00,
10.
Chrast - Krouna, Krouna - Proseč
10:00
Chrast
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

volno
26. 4. 2015 - 9:00,
Krouna - Orel, Proseč - Krouna
11:00
Krouna
Hr. Týnec/Chroustovice - Krouna, Krouna - 3. 5. 2015 - 10:00,
Načešice
11:00
Heř. Městec
Nasavrky/Ctětín - Krouna, Krouna 10. 5. 2015 - 9:00,
Tuněchody
10:00
Nasavrky
17. 5. 2015 - 9:00,
Krouna - Načešice, Vítanov - Krouna
11:00
Krouna
Prosetín/Holetín - Krouna, Krouna 24. 5. 2015 Rváčov/Hlinsko B
10:00, 11:00
Rváčov
31. 5. 2015 - 9:00,
Krouna - Vítanov, Horní Bradlo - Krouna
11:00
Krouna
7. 6. 2015 - 9:00,
Miřetice - Krouna, Krouna - Chrast
10:00
Miřetice

Hasičská stříkačka
Termíny soutěží SDH Krouna 2015
Mladí hasiči:
Termín
28. – 29. 3.
25. 4.
8. - 9. 5.
10. 5.

Místo
Český halový pohár Jablonec nad Nisou
Pohárovka Skuteč - liga v PÚ
Pohár Svatý Jiří
Skuteč - liga 60 m
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23. - 24. 5.
5. - 6. 6.
7. 6.
21. 6.

Okresní kolo Slatiňany
Krajské kolo (v případě postupu?)
Pohár starosty Hlinsko
Krounský pohár – liga PÚ a 60 m

Termín
28. 3.
3. 5.
14. 6.

Místo
Český halový pohár Jablonec nad Nisou
Český pohár Praha
Krajské kolo (v případě postupu?)

Dorost:

Muži a ženy:
Termín
11. - 12. 4.
3. 5.
Květen
30. 5.
13. 6.

Místo
Halové mistrovství ČR Jablonec nad Nisou
Český pohár Praha
Okrskové kolo Otradov
Okresní kolo Otradov (v případě postupu?)
Krajské kolo (v případě postupu?)

Další plánované akce SDH Krouna
 V dubnu proběhne sběr železného šrotu. Přesný termín a bližší informace
budou včas zveřejněny.
 Dne 30. 4. 2015 pořádá SDH Krouna každoroční pálení čarodějnic
u vodárny na louce za novou výstavbou rodinných domů (Za školou II.)
Přijďte se ohřát u ohýnku, pobavit se a opéci si buřta k večeři. 
 Dne 21. 6. 2015 od 9,00 hodin proběhne v Krouně Soutěž mladých hasičů
na hřišti u ZŠ v Krouně.
 Dne 27. 6. 2015 pořádají SDH Krouna společně s Obcí Krouna, TJ Sokolem
Krouna, ZŠ Krouna a MaCeK - DEN DĚTÍ. Akce bude probíhat na hřišti
u základní školy v Krouně. Těšit se můžete na různé soutěže, dětské
vyžití, hudbu aj. Přesný začátek a bližší informace budou včas zveřejněny.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Výročí:
Duben
70 let Bukáček Slavomír
75 let Šplíchalová Anna
----------------------------------------------Květen
65 let Cholasta Jaroslav
Kyncl Miloš
Sodomková Drahomíra
85 let Jirmásková Růžena
-----------------------------------------------Červen
65 let Pražanová Zdeňka
Bukáčková Růžena
70 let Sodomková Danuška
Šenkýř Jindřich
75 let Trojtlarová Božena
Benešová Ludmila
80 let Jirušová Jarmila

Narození:
Leden
Miloslav Nunvář, Ruda 
-----------------------------------------Únor
Adéla Žejdlíková, Oldřiš 
-----------------------------------------Březen
Šimon Osinek, Krouna 

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
na II. čtvrtletí 2015
Datum
Jméno
Místo pohotovostní služby Pozn.
4., 5. 4. MUDr. Petr Foltan
Herálec 81
6. 4. MUDr. Yvona Chludová Skuteč
Smetanova 568 @
11., 12. 4. MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31
$
18., 19. 4. MUDr. Tomáš Mrkvička Proseč
Zahradní 240
$
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25., 26. 4. MUDr. Michael Chlud
Skuteč
Smetanova 568
1. 5. MUDr. Eva Konývková
Hlinsko Nádražní 548
2., 3. 5. MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401
8. 5. MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64
9., 10. 5. MUDr. Zdena Janovská Trh. Kam. Hlinecká 64
16., 17. 5. MUDr. Hana Mrkvičková Proseč
Zahradní 240
23., 24. 5. MUDr. Eva Krejčí
Krouna 350
30., 31. 5. MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64
6., 7. 6. MUDr. Josef Cimburek
Skuteč
Tyršova 386
13., 14. 6. MUDr. Jiří Janovský
Hlinsko Wilsonova 590
20., 21. 6. MUDr. Yvona Chludová Skuteč
Smetanova 568
27., 28. 6. MUDr. Eva Konývková
Hlinsko Nádražní 548
$ = Zdr. středisko, # = Polikl. Hlinsko, @ = U Botany

@
#

$

@
#

Pohotovostní služby jsou od 9.00 do 13.00 hodin.
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reklama:
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