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Krounský zpravodaj

Krounští hasiči opět přepisovali historii sboru
Muži i dorostenci jsou třetí nejlepší v kraji.
Minulý víkend vybojovali muži z Krouny druhé
místo na okresním kole v požárním sportu a tím si
zajistili postup na krajskou soutěž, která se konala
22. 6. ve Svitavách. Muži předvedli výborné výkony
ve všech disciplínách a až do požárního útoku
bojovali se Zbožnovem a Hartmanicemi o druhé
místo. Soutěži kralovali několikanásobní mistři ČR
ze Širokého Dolu. O celkovém pořadí nakonec
rozhodl požární útok, který měli naši borci o pět
desetin sekundy pomalejší než Zbožnov, ale i tak
dokázali vybojovat bronzové medaile. Třetí místo
je zatím nejlepší umístění Krouny v novodobé
historii.
Výborný výkon předvedli muži i v běhu na sto metrů překážek, kde
v osobním rekordu 17:60 s obsadil Dominik Bělský krásné sedmé místo.
Na startu bylo sedm reprezentantů ČR. Jedinou černou tečkou závodů bylo
zranění Patrika Bělského, které utrpěl při seskoku z domku.
V neděli 23. 6. pokračovala krajská soutěž kategorií dorostu. I zde si naši
dorostenci zajistili účast. Naši závodníci předváděli opět výborné výkony. Větší
část týmu teprve loni přešla z kategorie žáků do dorostu, ale i tak dokázali
porážet starší soupeře. Tyto výborné výkony znamenaly pro Krounu další
bronzovou medaili.
Na soutěži startovaly také dorostenky z Rychnova, které oslavily svou
premiéru krásným sedmým místem.
Bc. Luděk Bělský

Turnaj mladších přípravek ve Svratce
V sobotu dne 22. 6. 2013 jsme se tradičně zúčastnili memoriálu Emila
Vambery, fotbalového turnaje mladších přípravek ve Svratce. Turnaj byl jako
vždy výborně připraven a v krásném fotbalovém prostředí se odehrálo mnoho
zajímavých fotbalových bitev.
Turnaje se zúčastnilo celkem osm týmů. Ve dvou skupinách po čtyřech
družstvech se hrálo systémem každý s každým, 2 x 15 min. Po odehrání zápasů
ve skupinách se střetly týmy z obou skupin křížem o celkové umístění.
Ve skupině A, do které jsme byli vylosováni, jsme se utkali s týmy Sokol
Stěžery 1, SK Svratka a Sokol Prosetín.
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Zápasy jsme odehráli v následujícím pořadí:
TJ SOKOL KROUNA - SOKOL STĚŽERY 1 3:10
branky: Michal Bečička 2x, Lukáš Janko
V prvním zápase nás čekal papírově nejtěžší soupeř. Předpoklady se
naplnily a mladíci od Hradce Králové nás zaslouženě přehráli a vysoko zvítězili.
TJ SOKOL KROUNA - SK SVRATKA 11:0
branky: Adam Lorenc 3x, Milan Otradovský 2x, Marek Bečička 3x, Michal
Bečička 3x
Mladý tým ze Svratky nestačil vzdorovat našim fotbalistům prahnoucím
po prvním vítězství v turnaji.
TJ SOKOL KROUNA - SOKOL PROSETÍN 3:1
branky: Michal Bečička 2x, Marek Bečička
Zápas, ve kterém se "lámal chleba". Na poslední zápas ve skupině byli kluci
patřičně zmotivováni. Vítěze tohoto utkání čekal souboj o medaili, poraženého
zápas o 5. místo.
S okresním rivalem nás čekal těžký zápas, ale kluci jednoduše chtěli vyhrát
a pro vítězství udělali maximum.
TJ SOKOL KROUNA - FC KŘIŽANOV 4:2
branky: Michal Bečička 3x, Milan Otradovský
Souboj o třetí místo byl velmi dramatický. Soupeř se ujal po ostré ráně
z přímého kopu vedení 1:0. Do poločasu však stačili kluci otočit výsledek v náš
prospěch na 2:1.
Křižanovští na začátku druhé půle srovnali na 2:2 a hrálo se jakoby od nuly.
Síly ubývaly na obou stranách a bylo zřejmé, že kdo vstřelí rozdílovou branku,
získá bronz.
O "bronzovou" branku se postaral Michal Bečička a čtvrtým gólem soupeře
dorazil Milan Otradovský.
Se závěrečným hvizdem vypukla obrovská radost našich bojovníků.
Po letech nezdarů jsme konečně na turnaji ve Svratce uspěli a za třetí
místo si odvezli medaile a pěkný pohár. Turnaj ovládli fotbalisté SC Radotín,
kteří předčili ve finále Sokol Stěžery.
Bronzovou medaili vybojovali: Ondřej Janko – Ondřej Švanda, Václav
Pokorný, Václav Modráček, Milan Otradovský – Adam Lorenc, Lukáš Janko,
Marek Bečička, Michal Bečička
Tomáš Bečička
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Úspěch školního časopisu Škrob
Velkého úspěchu dosáhl školní časopis Škrob. Umístil se totiž na výborném
3. místě krajského kola soutěže s názvem Školní časopis roku Pardubického
kraje 2013 v kategorii II. stupeň základních škol.
Redaktoři Škrobu si cenu převzali na zahájení Bambiriády v areálu parku
Střelnice v Chrudimi ve čtvrtek 23. května z rukou koordinátora soutěže pana
Romana Málka a redaktorů Českého rozhlasu Pardubice a Pardubického deníku.
Výborné umístění v této soutěži je o to cennější, že v porotě, která časopisy
hodnotila, zasedli renomovaní redaktoři z výše jmenovaných médií.
Mgr. Petr Schmied

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Výročí:
Červenec
65 let –
–
70 let –
91 let –
Srpen
65 let

Pražan Jaromír
Tichý Zdeněk
Lorenc Josef
Homolková Anna

Září
65 let
70 let

80 let
85 let

–
–
–
–
–

Blažek Milan
Štorková Ludmila
Pražáková Hedvika
Melezínková Milada
Koudelková Marta
Joska Václav

– Drahoš František
– Bukáček Ladislav
– Ondrová Dagmar

reklama:

Kadeřnické studio

M

Kadeřnické služby a pedikúra
Monika Žďánská
Úterý: 9:00 – 16:00 h., Středa: 9:00 – 14:00 h.
přízemí obecního úřadu v Krouně
Další dny dle telefonické objednávky, možnost i o víkendu.
Telefon: 721 600 129
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Rozpis pohot. služeb stomatologů na III. čtvrtletí 2013
Datum
Jméno
Místo pohotovostní služby Pozn.
5. 7. MUDr. Jan Konývka
Hlinsko Nádražní 548
#
6. 7. MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31
$
7. 7. MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31
$
13. 7. MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64
14. 7. MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64
20. 7. MUDr. Jan Konývka
Hlinsko Nádražní 548
#
21. 7. MUDr. Jan Konývka
Hlinsko Nádražní 548
#
27. 7. MUDr. Michael Chlud
Skuteč
Smetanova 568
@
28. 7. MUDr. Michael Chlud
Skuteč
Smetanova 568
@
3. 8. MUDr. Eva Krejčí
Krouna 350
4. 8. MUDr. Eva Krejčí
Krouna 350
10. 8. MUDr. Yvona Chludová Skuteč
Smetanova 568
@
11. 8. MUDr. Yvona Chludová Skuteč
Smetanova 568
@
17. 8. MUDr. Jiří Janovský
Hlinsko Wilsonova 590
18. 8. MUDr. Jiří Janovský
Hlinsko Wilsonova 590
24. 8. MUDr. Eva Konývková
Hlinsko Nádražní 548
#
25. 8. MUDr. Eva Konývková
Hlinsko Nádražní 548
#
31. 8. MUDr. Yvona Chludová Skuteč
Smetanova 568
@
1. 9. MUDr. Yvona Chludová Skuteč
Smetanova 568
@
7. 9. MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64
8. 9. MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64
14. 9. MUDr. Zdeňka Janovská Trh. Kam. Hlinecká 64
15. 9. MUDr. Zdeňka Janovská Trh. Kam. Hlinecká 64
21. 9. MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401
22. 9. MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401
28. 9. MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31
$
29. 9. MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31
$
* = ETA Hlinsko, $ = Zdr. Středisko, # = Polikl. Hlinsko, @ = U Botany

Pohotovostní služby jsou od 9.00 do 13.00 hodin.
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Zabezpečení bytu v době dovolené
Letní měsíce jsou z hlediska vloupání do obydlí nejrizikovějším obdobím
roku. Velká část občanů v tomto čase tráví rekreaci v tuzemsku či v zahraničí a
jejich obydlí bývají bez dohledu a často nedostatečně zabezpečená. Přinášíme
některá doporučení, jak snížit riziko vykradení domu či bytu.
Pravidla bezpečného chování
Obecně může bezpečnost domu či bytu každý z nás ovlivnit tím, že bude
dodržovat základní jednoduchá organizační opatření, která nevyžadují žádné
finanční náklady. Měli bychom znát užitečná pravidla a osvojit si dobré návyky,
které bude pečlivě dodržovat:
· Řádné uzamykání objektu
Když odcházíte z domu nebo bytu, ať již krátkodobě, vždy zavírejte všechna
okna a uzamykejte všechny dveře. Neschovávejte nikdy klíče pod rohožku ani
do květináče.
· Zbytečně neupozorňujte na vaši nepřítomnost
O svém odjezdu informujte pouze nejužší okruh lidí, kterým věříte.
Nikdy nenechávejte vzkazy na dveřích o své nepřítomnosti. Dobu své
nepřítomnosti nesdělujte do telefonního záznamníku, natož na sociálních sítích.
Požádejte důvěryhodnou osobu, aby v době vaší nepřítomnosti dohlédla
na obydlí – větrala, zalévala květiny, sekala trávník, pravidelně vybírala
schránku na dopisy apod. Byt či dům se nebude jevit jako opuštěný, prázdný.
Můžete také byt nebo dům zabezpečit elektronickým zařízením, které
v nepravidelných časových intervalech zapínají světla, televizi atd.,
a tím vytvářejí zdání, že byt je obydlen.
· Přehledný prostor před objektem
Důležité je dobré osvětlení před objektem. Zloděje odrazuje od pokusu
vniknout do obydlí, protože by mohl být viděn. Dbejte na to, aby keře a stromy
nezakrývaly velkou část objektu, to by mohlo zlodějům umožnit pracovat
ve skrytu. Keře vhodně prostřihávejte. Díky lepší viditelnosti mohou tak i vaši
sousedé snáze kontrolovat, zda je vše v pořádku.
· Uklízejte na pozemku
Na zahradě nenechávejte volně ležet věci jako je např. žebřík, nářadí či
sekačka. Ukládejte a uzamykejte je do kůlny či do garáže.
Posekaný trávník a udržovaná zahrada ukazují na skutečnost, že je objekt
obýván.
· Nedávejte na odiv, že vlastníte cenné předměty, chraňte je
Nechlubte se před cizími lidmi, co máte doma cenného.
Nejdražší cennosti ukládejte do sejfu v bance. Pokud chcete přechovávat
cennosti doma, nenechávejte je na jednom místě – uložte je na různá těžko
předvídatelná místa v bytě, nebo si pořiďte trezor.

www.krouna.cz

-7-

Krounský zpravodaj

Večer zatahujte závěsy nebo rolety, aby vám nebylo vidět do domu či bytu.
Případného zloděje by mohly lákat třeba obrazy na stěnách nebo zařízení bytu
apod. V odpadcích nenechávejte obaly od nových výrobků a spotřebičů.
· Označujte cennosti, připravte jejich soupis a nechte je pojistit
Poznamenejte si sériová čísla a zvláštní označení svých cenných předmětů,
elektronických výrobků apod. Sepište seznam těchto předmětů a pečlivě ho
uschovejte. Nechte cennosti označit dostupnými identifikačními metodami
a prostředky. Cennosti, které není snadné označit, si vyfotografujte. Tato
opatření v případě odcizení předmětů usnadní jejich nalezení a identifikaci
a ulehčí tak práci pojišťovně a policii.
· Dobré vztahy se sousedy
Udržujte dobré vztahy se sousedy, všímejte si podezřelých osob v blízkosti
obydlí. Do bytu dovolte vstoupit jen osobám známým a důvěryhodným. Mějte
se na pozoru před lidmi, kteří chodí ode dveří ke dveřím a nabízejí všelijaké
podnikání, služby nebo různé zboží. Mohou to být tipaři.
· Co dělat, je-li byt nebo rodinný dům i přes tato opatření vykraden?
Pokud možno zachovejte klid, nevstupujte zbrkle do objektu. Mohl by tam
být ještě zloděj, který by vás mohl napadnout nebo by mohl dokonce ve stresu
použít i zbraň.
Vloupání ihned ohlaste na Policii ČR a vyčkejte jejího příjezdu. Nikdy
neuklízejte po zlodějích – tím poničíte stopy, které mohou být vodítkem
pro policii a pojišťovnu. Do protokolu uveďte každou maličkost, může být
důležitá pro vypátrání zloděje a vašich věcí.
JUDr. Tomáš Koníček,
odbor prevence kriminality MV, červen 2013

Dotace z fondů Evropské unie v Programu rozvoje
venkova 2007 – 2013
Podopatření II. 2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění
preventivních opatření umožňuje čerpat dotace do výše 100%. Výše dotace
na jeden projekt od 10.000 Kč do 10.000.000 Kč
Podpora je poskytována na provádění preventivních protipovodňových
opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích, protierozní opatření
na lesních půdách, odstraňování škod způsobených povodněmi na drobných
vodních tocích a v jejich povodích a na lesních cestách, sanace nátrží, erozních
rýh a hrazení a stabilizace strží na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.
Definice příjemce dotace:
1/ Vlastník nebo nájemce pozemku určeného k plnění funkcí lesa,
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2/ Sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců pozemků
určených k plnění funkcí lesa.
Výdaje, na které může být poskytnuta dotace:
1/ Provádění preventivních protipovodňových opatření na drobných vodních
tocích a v jejich povodích a protierozní opatření, např. výstavba a opravy
objektů hrazení bystřin (nesmí se jednat o opatření prováděná z rozhodnutí
orgánů státní správy lesů ve veřejném zájmu).
2/ Odstraňování škod způsobených povodněmi na drobných vodních tocích
a v jejich povodích, pokud se jedná o pozemky určené k plnění funkcí lesa či
toky ve správě subjektu pověřeného hospodařením v lesích, na lesních cestách a
souvisejících objektech, sanace nátrží, erozních rýh a hrazení a stabilizace strží
(nesmí se jednat o opatření prováděná z rozhodnutí orgánů státní správy lesů
ve veřejném zájmu).
3/ Technická dokumentace (tj. zejména dokumentace ke stavebnímu řízení,
odborné posudky ve vztahu k životnímu prostředí, položkový rozpočet).
4/ Projektová dokumentace - zadávací řízení.
Výdaje, na které NEMŮŽE být poskytnuta dotace:
1/ Výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy související
s poškozením lesních cest, zařízení upravujících vodní režim v lesích a ostatních
infrastrukturních objektů a zařízení včetně souvisejících objektů, které nevzniklo
v důsledku kalamitní situace.
2/ DPH, s výjimkou DPH bez nároku na odpočet, kterou skutečně a
s konečnou platností nesou příjemci jiní než osoby nepovinné k dani, uvedené
v čl. 4 odst. 5 prvním pododstavci šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17.
května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní
z obratu — Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně.
Prodloužený TERMÍN PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI 19. 6. – 31. 10.
2013. Veškeré informace, konzultace a přípravu nabídky Vám poskytne naše
dotační kancelář zdarma.
Ing. Petr Ruprich, dotační poradce
mob.: 725 140 000, e-mail: petr.ruprich@dotacnikancelar.eu
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