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Informace starosty obce

Bioodpad

S  blížícím  se  jarním  obdobím  se  na místech  v  obci 

k  tomu  určených  objeví  v  nejbližší  době  kontejnery 

na  bioodpad.  V  této  souvislos   bych  chtěl  všechny  ob‐

čany  upozornit  na  některá  pravidla,  která  je  potřeba 

dodržovat a která mnozí ze spoluobčanů v loňské sezóně 

nerespektovali. Jedná se hlavně o vkládání větví do kon‐

tejnerů. Větve  o  průměru  větším než  jeden  cen metr 

do kontejnerů nepatří!

V  případě,  že  vysypeme  v  kompostárně  v  Hlinsku 

bioodpad,  který  je  promíchán  s  větvemi,  musí  zaměst‐

nanci  obce  celý  kontejner  přebrat,  což  způsobuje,  že 

během  dne  se  odveze  mnohem méně  kontejnerů,  než 

by  bylo  potřeba,  a  práce  to  také  není  nijak  příjemná. 

Nebo je tady druhá možnost, že bioodpad vytřídí přímo 

na  kompostárně,  což  však  znamená  zvýšené  náklady 

obce v řádu  síců korun, které se pak promítají do ceny 

odpadů.

Pokud máte  větve  ze  stromů do  průměru  10  cm, 

nabízíme  ještě  jiné  řešení.  Můžete  je  umís t  na  po‐

zemek obce nad sokolovnou a my je dále zpracujeme.

Děkuji za vstřícnost.

Pokračování na další straně.

Kanalizace a ČOV
Práce  na  kanalizaci  se  rozjely  naplno.  V  obci  se 

v  současné  době  pracuje  na  sedmi  až  osmi  místech 

dolní,  ale  i  horní  Krouny.  Je  samozřejmé,  že  to  přináší 

mnohé  komplikace.  Trápí  nás  komplikace  v  dopravě 

po obci, cesty nejsou upravené tak, jak bychom si před‐

stavovali,  nepřeje  nám  letošní  deš vé  jaro,  takže  se 

mnohdy brodíme bahnem.

Krásné prožití velikonočních svátků
   přejí
      starosta obce Petr Schmied,
         zaměstnanci obecního úřadu a
            redakce Krounského zpravodaje.
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Stručně
→ Zastupitelstvo obce Krouna podalo  žádos  o  dotace na opravu místní  komunikace  v  obci  Rychnov,  na  více‐

účelové hřiště Krouna, na rekonstrukci WC v budově ZŠ Krouna

→ Připravujeme  žádost  o  dotaci  na  zateplení MŠ  Krouna,  kterou  budeme podávat  během  konce  března  nebo 

začátkem dubna.

→ V lokalitě s názvem „Za orlovnou II“ jsou připravené a zasíťované parcely k výstavbě rodinných domů.

→ Na  svozových  místech  v  obci  Krouna  jsme  umís li  nové  kontejnery  firmy  Černohlávek  Oil  na  použité 

kuchyňské oleje.

→ Žádám  občany,  aby  v  případě,  že  jim  nestačí  popelnice  na  komunální  odpad,  používali  pytle  s  označením 

Technických služeb Hlinsko. Jiné pytle nebudou odváženy. Pytle jsou k dispozici na OÚ Krouna.

Mgr. Petr Schmied, starosta obce

Je to však nutné zlo a až to vše překonáme, přinese to těm, kteří se mohou na kanalizaci připojit, zhodnocení jejich 

nemovitos   a mnohem větší  pohodlí  při  likvidaci  odpadů. A  také nezapomínejme na hlavní  přínos,  a  m  je,  že  se 

snažíme, abychom naši přírodu co nejméně zatěžovali odpady a aby v našich řekách tekla co nejčistší voda.

Fotoreportáž:

JUDr. Stanislav P o l č á k
předseda

Praha, 5. března 2019

Naše obce a města jsou stále více slyšet. I díky Krouně.

Velká  poli ka,  ať  už  v  Praze  nebo  v  Bruselu,  bývá mnohdy  vzdálena  problémům,  se  kterými  se  potýkají  naše 

menší obce a města.  Žijí  v nich přitom miliony obyvatel,  kteří  si  zaslouží  kvalitní  život  a na  které  se bohužel  často 
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Žádost o spolupráci
Vážení spoluobčané,

dovolujeme  si  Vás  touto  cestou  oslovit  s  prosbou  o  spolupráci.  U  příležitos   oslav  výročí  obce  Krouna,  které 

proběhnou v červnu tohoto roku, bude v budově ZŠ Krouna  instalována výstava  fotografií. Prosíme Vás proto o za‐

půjčení  fotografií,  které  by  tuto  výstavu  pomohly  oboha t. Uvítáme  snímky  zachycující  historické momenty  z  pro‐

vozování řemesel, obchodu, služeb apod., které byly součás  života našich předků.

Ze zapůjčených fotografií pořídíme kopie a originály Vám v pořádku vrá me. V rámci zachování auten city uvítáme i 

stručný text popisující událos  na snímcích.

Předem moc děkujeme za pochopení a spolupráci.

Kulturní komise obce Krouna

Kontaktujte nás na číslech:

+420 723 526 989 Irena Kavková

+420 723 311 588 Blanka Talácková

Poplatková povinnost pro rok 2019

Sazba místního poplatku  za provoz  systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a odstraňování 

komunálních odpadů (tj. „poplatku za odpady“) je 700 Kč za poplatníka. Splatnost poplatku je do 30. 4. 2019.

Studen   s  trvalým pobytem na  území  obce  přechodně  ubytovaní  na  internátech  a  kolejích,  příp.  v  soukromí, 

pokud tuto skutečnost doloží v termínu do 30. 4. 2019, pla  poplatek ve výši 350 Kč. Tře  a další nezaopatřené dítě 

zapomíná. Je proto důležité, aby i oni měli zastání, někoho, kdo bude prosazovat jejich zájmy na celostátní i evropské 

úrovni.  Velmi  mě  těší,  že  i  díky  Krouně  takovou  oporu  naše  obce mají.  Sdružení  místních  samospráv  ČR, 

kterého je Krouna platným členem, je stále více slyšet a máme i konkrétní výsledky.

V  SMS  ČR  máme  jeden  společný  cíl,  aby  se  lidem  dobře  žilo  v  celé  České  republice,  od  velkoměst 

po  nejmenší  vesnici.  Jen  za  poslední  tři  roky  se  počet  našich  členů  zdvojnásobil,  SMS  ČR  nyní  sdružuje 

na 1800 měst a obcí ze všech koutů naší země.  Jsme respektovaným partnerem vlády, ministerstev, krajů  i 

dalších úřadů a organizací při  jednáních o zákonech a opatřeních, která mají vliv na miliony obyvatel České 

republiky. 

Společně  a  úspěšně  prosazujeme  spravedlivé  rozdělování  daní  pro  menší  obce  nebo  čerpání  peněz 

z  evropských  fondů pro  smysluplné projekty. Usilujeme  také o  zachování dostupných a  fungujících úřadů  i 

kvalitních  veřejných  služeb  na  venkově  nebo  trvale  udržitelný  přístup  ke  krajině,  abychom  našim  dětem 

jednou předali zdravou zemi. Navíc si vyměňujeme zkušenos  a prohlubujeme vzájemnou spolupráci. To vše 

se nám krok za krokem daří, ale máme před sebou ještě hodně práce. 

Děkuji  proto  Krouně  a  všem  jejím  obyvatelům,  že  i  díky  nim  prosazujeme  naše  společné  zájmy  –  evropskou 

kvalitu  života  pro  všechny  občany  České  republiky.  Chci  Vás  také  ubezpečit,  že  i  nadále  bude  SMS  ČR  urputným 

zastáncem obcí a ochotně Vám bude nabízet pomocnou ruku v boji se všemi výzvami, se kterými se potýkáte.

  Stanislav Polčák, v.r.

  předseda SMS ČR,

  poslanec Evropského parlamentu

SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV ČR
Nábřeží 599, 760 01 Zlín – Prštné, IČ: 75130165
telefon: +420 577 688 103, +420 604 345 806
e‐mail: info@smscr.cz, web: www.smscr.cz  
datová schránka: khcbsyh
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Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu v roce 2019 se uskuteční v tyto dny: sobota 6. dubna 2019 a sobota 

7. září 2019.

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!

Do  ambulantního  sběru  nepatří  zemina,  stavební  suť,  kompo‐

stovatelný odpad (bioodpad), popel, škvára, dřevní hmota.

Ivana Teplá

Rozpis:

Praštěná pohádka
Ve  středu  30.  ledna  2019  představil  Dětský  divadelní  soubor  Dividlo  zbrusu  novou  pohádku  s  příznačným 

názvem „Praštěná pohádka“. Hlavní postavou děje byl král, smutný z toho, že nemá syna. Sudičky vyslyšely jeho tužby 

a přinesly mu syna. Nejdříve si však spletly království a místo syna přinesly dcerku určenou pro sousedního krále. Svůj 

omyl  napravily,  aby  ale  princ  nebyl  pyšný,  přičarovaly  mu  oslí  uši.  A  přestože  pohádka  pokračovala  spoustou 

v rodině je od poplatku osvobozeno (více v Obecně závazné vyhlášce obce č. 2/2018, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunální odpadů – viz www.krouna.cz).

Sazba místního poplatku za psa je:

a) za prvního psa 

Krouna.............................................................................................................................150 Kč

místní čás  (Fran šky, Rychnov, Čachnov, Ruda, Oldřiš) + Krouna „samoty“................100 Kč 

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

Krouna.............................................................................................................................250 Kč

místní čás  (Fran šky, Rychnov, Čachnov, Ruda, Oldřiš) + Krouna „samoty“................150 Kč

Splatnost poplatku je do 30. 4. 2019. Poplatky mohou být hrazeny v hotovos  do pokladny obce, poštovní poukázkou 

nebo bezhotovostním převodem na účet obce vedený u České spořitelny, a. s., Hlinsko, č. ú. 1141622369/0800.

Variabilní symbol: 

– poplatek  za  odpady  Rychnov  1120,  Čachnov  1130,  Fran šky  1140,  Oldřiš  1150,  Ruda  1160,  Krouna  1170, 

+ číslo popisné (např. 1170472).

– poplatek za psa Rychnov 3320, Čachnov 3330, Fran šky 3340, Oldřiš 3350, Ruda 3360, Krouna 3370, + číslo 

popisné.

Prosíme občany o včasné splnění své poplatkové povinnos , tj. úhradu poplatků do 30. 4. 2019. 

Věra Sodomková
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Recitační soutěž 18. 12. 2018
V posledním adventním týdnu nastal pravý čas na to, 

abychom  všichni  trošku  přibrzdili  a  naladili  svou  mysl 

na nejkrásnější svátky v roce. Ačkoli do našich životů pro‐

nikají  ze  všech  stran moderní  technologie, myslíme  si,  že 

když  jde  o  Vánoce,  není  nad  starou  dobrou  klasiku  –  pohádky  a  poezii,  které  jsou  pro  nás  stále  velkým  zdrojem 

inspirace  a  poznání.  Nejkrásnější  vánoční  básničky,  v  po‐

dání  dě   z  první,  druhé  a  tře   třídy  naší  školy,  jsme  vy‐

slechli  v  úterý  18.  prosince,  kdy  proběhl  další  ročník  re‐

citační soutěže.

Do školního kola postoupilo celkem 22 soutěžících, a 

proto  to čtyřčlenná porota neměla snadné. Práci porotců 

si mohli vyzkoušet i žáci ze čtvrté a páté třídy, každý z nich 

měl možnost odevzdat svůj hlas jednomu z přednášejících. 

Přestože  výkony  dě   byly  velmi  vyrovnané,  porota  se 

na jménech nejlepších recitátorů shodla.

1. místo: Adéla Broulíková, I. třída, Štěpán Le l, III. třída, Štěpánka Nekvindová, III. třída

2. místo: Zuzana Pešková, I. třída, Agáta Pérková, II. třída, Markéta Šmoková, II. třída

3. místo: Nela Ehrenbergerová, I. třída, David Drahoš, I. třída, Katrin Kyselová, II. třída

Vítězkou diváckého hlasování se stala Adélka Broulíková z první třídy.

Poděkování  si  zaslouží nejen všichni  soutěžící, ale  i ostatní  z  řad vyučujících,  žáků a diváků, kteří přispěli k pří‐

jemně prožitému dopoledni a těšení se na Vánoce. Vánoce tady to ž nejsou zdaleka jenom pro dě …

Mgr. Věra Novotná

Karneval v MŠ
Ve středu 27. 2. se to ve školce hemžilo princeznami, kovboji, vílami a zvířátky. Dě  si společně užívaly karneval.

Irena Kavková

„praštěných“ zápletek, nakonec jako vždy skončila šťastně, 

princovi  oslí  uši  zmizely  a  oženil  se  s  princeznou  ze  sou‐

sedního  království  (tou,  kterou  sudičky  na  počátku  pří‐

běhu popletly).

Foto: Mgr. Lenka Beniačová

„Dneska máme velký bál, hurá, je tu karneval!

Z holčiček jsou princezny, splní si své tajné sny.

Kluci si dnes meče vzali, za prince se ustrojili.

Na bále je společně, ve školce všem báječně!“
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Z činnos  Mateřského centra Krouna
Lednové úterky jsme strávily v našem centru cvičením, veselým tvořením 

a, jak jinak, také hraním. Ozdobily jsme si prostory našeho centra a plánovaly 

akce,  které  nás  čekají.  Velice  oblíbená  byla  tvořivá  dílna,  kde  si  dě čky 

s pomocí maminek udělaly ob sk na rukavičky.

V  polovině  ledna  jsme  uskutečnily  výlet  do  zábavného  centra  Vanýsek 

v Poličce, ale vzhledem k  začínajícímu chřipkovému období byla účast malá. 

Začátkem  února  jsme  program  v  našem  centru  připravily  tak,  abychom  si 



www.krouna.cz 7 Krounský zpravodaj

Plánované akce
Začátkem  března  se  konal  tradiční  dětský  bazárek 

jarního a letního oblečení. V dubnu nás čekají výlety do pří‐

rody, za m máme v plánu procházku do Oldřiše na koníky, 

ale termín ještě není stanoven. Uvidíme, jaké bude počasí.  

Sledujte naše stránky, termín včas zveřejníme.

Krásné jarní dny

Mgr. Jana Boháčová

MaCeK

něco zajímavého vyrobily na dětský karneval pro nejmenší, který se konal v pondělí 11. února 2019. V odpoledních 

hodinách  se  sál  v  přístavbě  Základní  a  mateřské  školy  v  Krouně  zaplnil  krásnými  princeznami,  vílami,  policisty  a 

nechyběla spousta dalších nápaditých masek. Dě  a  rodiče  tancovali,  soutěžili a nechyběl ani oblíbený „židličkový“ 

tanec.  Během soutěží nám pomáhaly tři šikovné holky z devítky. Moc vám za to, holky, díky. Karneval jsme zakončily 

tancováním mezi bublinkami a poté se již plně vydováděné dě  vracely zpět do svých domovů.
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Poděkování za Tříkrálovou sbírku
Oblastní  charita  Nové  Hrady  u  Skutče  velice  děkuje  všem  dárcům  Tříkrálové  sbírky  2019,  kteří  v  Krouně, 

Otradově, Rychnově a Oldřiši přispěli celkovou částkou 58 504 Kč. Vážíme si vaší důvěry a podpory. Děkujeme za vaši 

pomoc lidem v nouzi. Koledníkům, doprovodu, rodičům a všem dobrým lidem děkujeme za pomoc a čas, který sbírce 

věnovali.

Ing. Ivana Šmoková

Fotbalová kopačka
Zimní biatlon TJ Sokol Krouna – zima 2019
Letošní  zima  již  pomalu  předává  žezlo  prvním  jarním  dnům  a  my  se  za  ní  můžeme  trochu  ohlédnout  a 

připomenout si, co příjemného  jsme během ní zažili.  Jednou z možnos ,  jak si chladné zimní dny zpříjemnit, byla  i 

naše sportovní akce s názvem „Zimní biatlon“. Tuto zimní akci spolupořádala Tělocvičná jednota Sokol Krouna a obec 

Krouna již potře . 

Když se začátkem roku 2019 objevily v médiích první zprávy o přicházejícím ochlazení a sněhové nadílce, tak to 
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byl  ten správný moment začít připravovat  letošní  ročník. 

Biatlonový  výbor  stanovil  jako  datum  závodu  19.  leden 

2019  a  začal  s  přípravami.  Počasí  nám  zpočátku  přálo, 

sníh padal a vše se zdálo být na nejlepší cestě. Po týdnu 

příprav,  kdy  už  byla  připravená  a  upravená  trať,  začaly 

přicházet  zprávy  o  změně  počasí  a  přicházející  oblevě. 

Špatné  zprávy  se  naplnily  a  obleva  přišla  výrazná,  dopl‐

něná i o deš vé dny. Nadšení pořadatelé nechtěli  již při‐

pravenou  trať  a  vynaložené úsilí  vzdát bez boje,  a  proto 

neúnavně každý den pracovali na údržbě tra . Sníh se na 

trať  navážel  i  traktorem.  Záchrana  celé  akce  přišla  dva 

dny před samotným závodem, kdy opět přišlo ochlazení. 

Zmrzlou trať jsme během jediného odpoledne dokázali znovu upravit do závodní podoby a po několika dnech „nervů“ 

jsme se na naši akci zase začali těšit.

Den  závodu  nám  všechno  úsilí  vynahradil,  protože 

bylo  jednoduše krásně.  Závodu  se  zúčastnili  opět  závod‐

níci napříč všemi generacemi – od předškoláků až po še‐

desátníky.  Závod  se  skládal  z  běhu  na  lyžích  a  střelby. 

Všichni si tak mohli vyzkoušet, že není úplně jednoduché 

udýchaný  na  střelnici  mít  bystré  oko  a  pevnou  ruku. 

Zároveň  pod  tlakem  přibývajících  vteřin  se  některým 

závodníkům  nepodařilo  trefit  všechny  terče,  a  tak  si 

museli  vyzkoušet  i  naše  trestné  kolečko.  Ani  těch  pár 

metrů navíc  nikomu nesebralo  úsměv  ze  rtů  a  závodníci 

dobíhali  do  cíle  bohatší  o  další  zkušenos   a  zážitky. 

Nejlepší závodníci jednotlivých kategorií byli oceněni diplomy a medailemi.

Během  celého  dne  se  v  hospůdce  U  Sokola  promítaly  fotografie  z  předchozích  ročníků.  Každý  tak  mohl 

zavzpomínat a připomenout si momenty z předchozích ročníků a zhodno t, jestli se mu letos podařil  lepší výsledek 

nebo musí ještě více potrénovat. 
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Bruslení na zimním stadionu v Hlinsku
Již tradičně se na sklonku roku pod záš tou TJ Sokol 

konalo  bruslení  pro  malé  i  velké  přátele  Sokola. 

Sportování na  ledě  jsme si o vánočních prázdninách užili 

hned ve dvou termínech. Na ledové ploše si našla prostor 

jak mládež s dospělými při hokejovém soupeření, tak  i   

nejmenší,  kteří  si  za  asistence  svých  rodičů  vyzkoušeli 

první krůčky na ledě. 

Pro velký ohlas, především od dě ,  jsme v  letošním 

roce využili brzkého termínu jarních prázdnin a znovu se 

„sklouzli“  ve  dvou  termínech  na  ledové  ploše  zimního 

stadionu. Velice potěšující  je fakt, že si v nemalém počtu vyzkoušely brusle  i dě  věkem patřící teprve do mateřské 

školy. Nyní již však nastává čas jarních a letních sportů, s bruslemi a hokejkami se uvidíme zase až v čase vánočních 

prázdnin. 

Sportu zdar!

Tomáš Bečička

Svoji kondici budete mít možnost posoudit na další plánované akci, kterou bude „Letní biatlon“. Termín této akce 

bude upřesněn.  Jménem pořadatelů vám přeji krásné  jarní dny a zároveň se  těšíme na setkání s vámi na startovní 

čáře dalších ročníků.

Sportu zdar!

Libor Pešek



www.krouna.cz 11 Krounský zpravodaj

reklama:



12www.krouna.cz Krounský zpravodaj

Krounský zpravodaj vydává Obecní úřad v Krouně.

Redakční rada: Adéla Zástěrová, Petr Schmied ml.

Veškeré příspěvky prosím adresujte redakční radě na OÚ nebo na e‐mail redakce@krouna.cz.

Registrace povolena Ministerstvem kultury České republiky pod registrační značkou MK ČR E 11861.


