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Krounský zpravodaj

Obecní úřad informuje
Oznámení
o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky
Starosta obce Krouna podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
o z n a m u j e:
1. Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek dne
12. 10. 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 13. 10. 2012 od 8.00
hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 – Krouna
je volební místnost v zasedací místnosti Obecního úřadu v Krouně, Krouna
č. p. 218 pro voliče s trvalým pobytem v Krouně
ve volebním okrsku č. 2 – Rychnov
je volební místnost v budově požární zbrojnice v Rychnově, Rychnov č. p. 92
pro voliče s trvalým pobytem v Rychnově
ve volebním okrsku č. 3 – Čachnov
je volební místnost v budově požární zbrojnice v Čachnově, Čachnov č. p. 42
pro voliče s trvalým pobytem na Františkách a na Čachnově
ve volebním okrsku č. 4 – Oldřiš
je volební místnost v budově požární zbrojnice v Oldřiši, Oldřiš č. p. 2
pro voliče s trvalým pobytem v Oldřiši
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem).
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
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5. V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se tyto uskuteční
v pátek dne 19. 10. 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne
20. 10. 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
6. Voličům, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit do volební
místnosti, bude umožněno volit do přenosné schránky. Návštěvu členů volební
komise je nutné nahlásit předem.
Oznámení
o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
Starosta obce Krouna podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách
do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
o z n a m u j e:
1. Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční v pátek dne
12. 10. 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 13. 10. 2012 od 8.00
hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 – Krouna
je volební místnost v zasedací místnosti Obecního úřadu v Krouně, Krouna
č. p. 218 pro voliče s trvalým pobytem v Krouně
ve volebním okrsku č. 2 – Rychnov
je volební místnost v budově požární zbrojnice v Rychnově, Rychnov č. p. 92
pro voliče s trvalým pobytem v Rychnově
ve volebním okrsku č. 3 – Čachnov
je volební místnost v budově požární zbrojnice v Čachnově, Čachnov č. p. 42
pro voliče s trvalým pobytem na Františkách a na Čachnově
ve volebním okrsku č. 4 – Oldřiš
je volební místnost v budově požární zbrojnice v Oldřiši, Oldřiš č. p. 2
pro voliče s trvalým pobytem v Oldřiši
3. Voliči bude umožněno hlasování do Zastupitelstva Pardubického kraje poté,
kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
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4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
5. Volič, kterému byl vydán voličský průkaz pro volby do Zastupitelstva
Pardubického kraje, může hlasovat na tento průkaz v jakémkoliv volebním
okrsku na území Pardubického kraje.
6. Voličům, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit do volební
místnosti, bude umožněno volit do přenosné schránky. Návštěvu členů volební
komise je nutné nahlásit předem.
Mgr. Pavel Ondra, starosta obce

Dvaasedmdesát hodin proti lhostejnosti
Může jít třeba o uspořádání
hudebního vystoupení v domově
pro seniory, o zorganizování
sportovního klání
pro děti
z dětského domova, o úklid parku,
nebo o vyčištění potoka, o obnovu
studánky, o opravu dětského hřiště,
o nový nátěr zdi počmárané
sprejery… Když se rozhlédnete
po svém okolí, jistě vás samotné
napadne, co se tu dá změnit
Ilustrační foto
k lepšímu. Chtělo by to vlastně jen
pár lidí, kteří nejsou lhostejní. A trochu toho času. Řekněme tak tři dny, neboli
72 hodin.
Zmíněných dvaasedmdesát hodin uplyne od 12. do 14. října. Během této
doby proběhne v naší republice řada dobrovolnických akcí. Kdykoliv ve výše
uvedeném termínu – a zároveň jakkoliv dlouho v takto daném časovém rozmezí
– se obětaví lidé v Čechách, na Moravě i ve Slezsku pustí do činností, jimiž
pomohou druhým, přírodě, zkrátka okolí.
A nebudou v tom sami. Tou dobou totiž přiloží ruku k svému vyhlédnutému
dílu i jejich neznámí kolegové v partách nadšenců na Slovensku, v Maďarsku,
v Rakousku, ve Slovinsku či v Bosně a Hercegovině. Zmíněný projekt probíhá
v některých evropských zemích už více než deset let a za tu dobu se do něj
zapojilo přes 200 000 dobrovolníků. U nás zvedla pomyslnou pořadatelskou
rukavici Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) a povědomí o projektu šíří
pod názvem „72 hodin – Ruku na to!“ „Smyslem projektu je zapojit během
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dvaasedmdesáti hodin co nejvíce dobrovolníků a ukázat jim, že stačí málo, aby
dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopni změnit věci, které se jim
nelíbí,“ vysvětluje místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka, hlavní koordinátor.
Pokud vás myšlenka 72 hodin zaujala, vše potřebné snadno zjistíte na webu
www.72hodin.cz.
Pro případ, že by snad nadšencům nechyběl elán, ale netušili by, do čeho
konkrétně se pustit, inspiraci jim nabídne databáze na webu příbuzného projektu
ČRDM „Nelíbí se mi to“ (www.nelibisemito.cz). Oč se jedná? Komu není
lhostejné, jak jeho okolí vypadá, má nyní k dispozici nový nástroj, jehož pomocí
může na zanedbaný kout naší republiky alespoň upozornit. Prostřednictvím
Facebooku pak může databázi míst nevábného vzhledu sdílet poměrně široká
komunita; může o ní vést diskusi, hodnotit jednotlivé její položky a snažit se
o dílčí nápravu.
„K dispozici je již také aplikace pro mobilní telefony,“ doplňuje Ondřej
Šejtka. „Majitelé telefonů s operačním systémem Android mohou jednoduše
vyfotit například posprejovanou zeď a její obrázek pomocí mobilního telefonu
ihned umístit do interaktivní mapy,“ vysvětlil, jak může přidání nového záznamu
také fungovat.
Text na internetových stránkách projektu „Nelíbí se mi to“ je vcelku
výmluvný: Máš plné zuby rozmlácených a zanedbaných míst, špíny
a neochotných lidí? Nemůžeš se na to již více dívat? Ukaž, co se ti nelíbí,
a označ to na mapě. Ať to všichni vidí! Na webu také probíhá hlasování
o nejodpudivější kout v ČR. Každý uživatel může přidat svůj záporný hlas – a
tímto „lajkováním naruby“ ukázat ostatním, že ani jemu se dané místo vůbec
nelíbí.
Na monitorech svých PC si mohou mapu s rozrůstající se databází zobrazit
– stejně jako každý jiný – odpovědní magistrátní úředníci a další činitelé
místních samospráv, respektive majitelé daných objektů. Databáze může být
užitečná jednak jim a jednak i případným dobrovolníkům, kteří by se chtěli
na odstranění některé z „vad na kráse“ – byť té sebenepatrnější – sami podílet…
Tomáš Hurt, koordinátor mezinárodních výměn v rámci projektu 72 hodin

Z „Pamětní knihy obce Krouna“ – napsáno před 100 lety


Žádost místní školní rady o rozšíření školy
Místní školní rada podala v měsíci prosinci žádost
o rozšíření školy pobočkou event. třídou postupnou,
z níž zde uvedeno budiž:
„Již asi po 10 roků máme tři třídy školy naší přeplněny.
Nejsou snad každý rok přeplněny počtem žáků dle zákona (přes 80), ale vždy tak,
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že mají dítky naprostý nedostatek
místa. Škola naše stavěna jest
ještě dle staršího systému: třídy
vzdušné, světlé, suché, ale malé.
Do všech tříd jest dáno tolik lavic,
že se jich více nevejde. Přeplnění
tříd a naprostý nedostatek místa
ve škole krounské není věcí ani novou ani neznámou. Zesnulý c. k. okr. hejtman
pan K. Smitko po prohlídce školy, uložil správě školy starati se o rozšíření. Pan
c. k. okr. lékař měřil třídy i lavice a shledal, že dítky mají místo v lavicích pouze
dle šířky ramen, tudiž bez naprostého užití rukou při pracích písemných.
Reservní místnost ve škole opatřená lavicemi a tabulí jest vhodná a užívá se jí
jako třídy pomocné.
Místní školní rada a obecní zastupitelstvo zde i ve Voldřiši jsou pro rozšíření
školy, poněvadž členové se přesvědčili o nemožnosti vyučovati správně
při naprostém nedostatku místa.“ (Výňatek z protokolu ze dne 24/10 1910)
 Volba místní školní rady
Dne 5. listopadu 1911: na příští období byli zvoleni pánové Josef Janko, Jan
Kopiště, Václav Moučka a Jan Nekvinda. Náhradník: František Novák a Josef
Nekvinda.
Za Voldřiš zvolen 12. 11. pan Josef Boháč a 18. 11. ve schůzi místní školní rady
týž zvolen za místopředsedu a pan Josef Janko za školního dozorce.
 Zdravotní stav mládeže
Jako loňského roku průtrž mračen a děsná povodeň ničila po celé obci
majetek občanů, zrovna takovou katastrofou zdravotní byla škola naše stižena
roku letošního. Počátkem ledna 1912 objevilo se několik případů spály
ve Voldřiši. Spála pak přenesla se do Krouné a rozšířila se zde mezi dítkami
v míře úžasné. Ačkoli bez ohledu všecky dítky spálou buď skutečně neb jen
zdánlivě stižené, byly osvobozovány na 6 týdnů od návštěvy školy, naprosto se
nezdařilo spálu omeziti a ještě při ukončení školního roku dne 13. července byl
veliký počet dítek onemocnělých. Pan c. k. okresní lékař byl zde za příčinou tou
sedmkráte a pan obvodní lékař musil spálou stižené dítky ohledávati každou
středu.
Učitel V. Věrtelář měl spálu v rodině a nesměl vyučovati od 8. 5. do 19. 6.
Byl tudíž letošní rok pro návštěvu školy a prospěch dítek velice nepříznivým.
 Žádost o rozšíření školy podaná koncem loňského roku byla zemským
výborem vyřízena zamítavě z ohledu na ztížený stav financí zemských.
(červenec r. 1912)
Připravila Hana Moravcová
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Výročí:
Říjen
65 let

70 let
75 let
80 let
92 let

–
–
–
–
–
–
–
–

Tomášková Miloslava
Nekvinda Jaroslav
Zezulová Věra
Kusá Blažena
Hovorková Jarmila
Drahoš Bohumil
Vojta Josef
Nekvindová Libuše

Listopad
70 let
– Filipiová Eva
75 let
– Jahodka Jaroslav
– Obolecká Marie
85 let
– Halamková Marie
Prosinec
65 let
– Nekvinda Josef
70 let
– Pidimová Mária
80 let
– Lorencová Jaroslava

Narození:
Červenec
Drahošová Tereza
Bečička Tomáš

Úmrtí:
Červenec
Kyncl František

Září
Urban Jan

Srpen
Burešová Ivana
Gregor Josef

Vzpomínka na zesnulého Františka Kyncla
František Kyncl měl všechny lidi rád. Nikdy nezapomněl oslovit, promluvit,
usmát se či poradit komukoli. Vážil si každého, koho potkal.
Odnesl si ke svému Pánu víru, naději pro všechny lidi, za které se modlil.
Chrám Páně byl pro něho druhým domovem. V něm se rozloučil s touto českou
zemí a rodnou vesničkou.
Obec Čachnov v zesnulém ztrácí osobnost, vynikajícího člověka.
Čachnovská kaplička, kterou opravoval, o niž se staral a kterou tak miloval, snad
najde takového nástupce, jako byl František Kyncl.
Tuto vzpomínku věnuji Františku Kynclovi za jeho přátelství a pomoc vůči
mně.
Vladimír Fajmon, Čachnov
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Moštování v sezóně 2012
Vedoucím moštování v této sezoně byl stanoven pan Josef
Doležal.
Moštování v moštárně Krouna se uskuteční každý pátek
od 16.00 hod. v sedmi směnách:
1. směna
2. směna
3. směna
4. směna
5. směna
6. směna
7. směna

5. 10.
12. 10.
19. 10.
26. 10.
2. 11.
9. 11.
16. 11.

– vedoucí pan Josef Vojta
– vedoucí pan Zdeněk Vtípil
– vedoucí pan Milan Mlynář
– vedoucí pan František Kusý
– vedoucí pan Miloš Nekvinda
– vedoucí pan Jaroslav Štorek
– vedoucí pan Zdeněk Drahoš

+ 3 členové služby
+ 3 členové služby
+ 3 členové služby
+ 3 členové služby
+ 3 členové služby
+ 3 členové služby
+ 3 členové služby

V případě většího zájmu o moštování budou vyhlášeny
mimořádné a další směny.
Poplatek za moštování: pro členy ZO Krouna – 2,- Kč / litr
pro ostatní klienty – 4,- Kč / litr
Upozornění: Ovoce pro moštování musí být čisté, bez listí,
hniloby a nemoučnaté. Vlastní nádoba pro stáčení moštu nutná.
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