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Krounský zpravodaj

Obecní úřad informuje
Oznámení voličům o době a místu konání voleb
do Zastupitelstva obce Krouna ve dnech 10. a 11. října 2014
Starosta obce Krouna v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, informuje voliče:
1. Volby do Zastupitelstva obce Krouna se uskuteční
v pátek dne 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 – Krouna
je volební místností zasedací místnost 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, Čachnově a na Rudě
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. Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání
jejich totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským
průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem.
4. Voličům - občanům jiného členského státu Evropské unie bude umožněno
hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství jiného členského
státu (např. průkazem o povolení k trvalému pobytu na území České republiky
či cestovním pasem jiného členského státu Evropské unie).
5. Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději v úterý
7. října 2014, ve dnech voleb volič může tyto obdržet i ve volební místnosti.
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
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Účasti zastupitelů na jednáních Zastupitelstva obce Krouna
Ve volebním období r. 2010 až 2014 se jednání zastupitelstva obce konalo
19krát (včetně ustavujícího zasedání). Účast zastupitelů byla následující:
Jméno zastupitele
Bc. Luděk Bělský
Karel Holas
Mgr. Josef Kyncl
MUDr. Milena Mejzlíková
Ing. Josef Nadrchal
David Nekvinda
Mgr. Pavel Ondra
Mgr. Petr Schmied
Ing. Jiří Socha Ph.D.
František Šebek
Ing. Ivana Šmoková
František Švanda
Petr Švanda
Marek Tomášek
Petr Vtípil

Přítomen Nepřítomen
15x
18x
19x
12x
7x
3x
19x
17x
15x
19x
10x
18x
9x
17x
17x

4x
1x
7x
12x
16x
2x
4x
9x
1x
10x
2x
2x

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho
vyložení k veřejnému nahlédnutí
Obecní úřad Krouna podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí (katastrální zákon), a na základě oznámení Katastrálního
úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště Chrudim (dále jen
„katastrální úřad“) č.j. OO-16/2013-603
o z n a m u j e,
že v budově Obecního úřadu Krouna, místnost úřadu,
v období od 6. 10. 2014 do 17. 10. 2014,
vždy v pracovních dnech
pondělí a středa v době od 7.30 do 16.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek v době od 7.30 do 12.00 hod.,
bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený
přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu (dále jen „obnovený
katastrální operát“) v katastrálním území Rychnov obce Krouna.
Dne 6. 10. 2014 v době od 7.30 do 10.00 hod. bude veřejnému nahlédnutí
přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude požadované
údaje poskytovat zaměstnanec obce pí. Ivana Teplá.
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Celé znění Oznámení naleznete na úřední desce obecního úřadu, ve vývěsce
v Rychnově a na www.krouna.cz – úřední deska – úřední deska obce.
Ivana Teplá

TISKOVÁ ZPRÁVA
k rušení účtů bývalých finančních úřadů
Upozorňujeme, že již od 1. 1. 2013, kdy vznikl Finanční úřad pro
Pardubický kraj (dle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky,
ve znění pozdějších předpisů), a bývalé finanční úřady na území Pardubického
kraje se staly jeho územními pracovišti, byly zrušeny účty původních finančních
úřadů. V České národní bance byl otevřen nový bankovní účet, jednotný pro
všechna územní pracoviště v Pardubickém kraji. Nové číslo pro Finanční úřad
pro Pardubický kraj je:
77622561 / 0710
Předčíslí pro jednotlivé druhy daní zůstávají stejná.
Česká národní banka po dobu dvou let automaticky převádí platby chybně
zaplacené na již zrušené účty na tento účet. Tato lhůta však skončí na konci
letošního roku. Od 1. 1. 2015 budou všechny platby zaplacené na účty bývalých
finančních úřadů vráceny příkazcům.
Občanům,
podnikatelům,
účetním
i
firmám
doporučujeme,
aby si zkontrolovali, zda mají v účetních programech a v internetovém
bankovnictví účet správně nastaven, protože se po 1. 1. 2015 zasláním platby na
staré číslo účtu vystavují riziku úroku z prodlení.
Ing. Hana Patočková
tisková mluvčí
Finančního úřadu pro Pardubický kraj

Zahájení moštování
Zahrádkáři z Krouny o z n a m u j í, že moštování ovoce zahajují
v pátek 26. 9. 2014 v 16.00 hod.
Ovoce musí být prané, nenahnilé a nemoučnaté.
Moštování bude pokračovat každý pátek od 16.00 hod. až
do vyhlášení ukončení. Zájemci o tuto službu, neodkládejte
příchod na pozdější hodinu! Děkujeme za pochopení.
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Nominujte osobnosti na ocenění kraje
Znáte ve svém okolí někoho, kdo si zaslouží ocenit
za své zásluhy v kraji? Nebo zachránil něčí život?
Opět po roce se otevírá možnost k nominacím na
druhý ročník udělování cen kraje. Až do konce října
mohou občané i organizace posílat své návrhy ve
dvou kategoriích: Za zásluhy o Pardubický kraj a
Cenu Michala Rabase za záchranu.
„Před rokem jsme se rozhodli zavést v kraji novou
tradici a vyhlásit tyto ceny pro výjimečné osobnosti a
obětavé zachránce. Jejich grafickým symbolem se na
medailích i skleněných plastikách stalo písmeno D jako symbol slova Děkujme,“
uvedl hejtman Martin Netolický.
Loňskými laureáty ceny Za zásluhy o Pardubický kraj se stali architekt
Miroslav Řepa z Pardubic, folkloristé Yvona a Petr Rybovi z Dolní Čermné,
kteří vedou folklorní soubor a pořádají Čermenské slavnosti a organizátorka
významných výstav malých grafik zvaných ex libris Marie Sedmíková
z Chrudimi. Cenu Michala Rabase za záchranu života převzala studentka
žambereckého gymnázia Veronika Kolafová, která poskytla okamžitou pomoc
zkolabované paní na ulici. O letošních laureátech těchto cen můžete rozhodnout
i vy. Nad všemi nominacemi se během listopadu sejde výběrová komise složená
z členů politických klubů zastupitelstva. Ta se dohodne na užším výběru, který
předloží jednání prosincového Zastupitelstva Pardubického kraje. Samotná
ocenění se budou předávat u příležitosti Dne Pardubického kraje na jaře příštího
roku.
Kde můžete nominovat své favority?
1. Nejjednodušší je vyplnit elektronický formulář na webu Pardubického kraje:
www.pardubickykraj.cz/oceneni-pardubickeho-kraje.
2. Nominace
můžete
posílat
oceneni@pardubickykraj.cz.

také

na

e-mailovou

adresu

3. Na recepci Krajského úřadu Pardubického kraje na Komenského náměstí
125 si můžete vyzvednout formulář, který vyplníte na místě nebo zašlete
poštou.
Termín přijímání nominací je do 31. října 2014.
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Výročí:
Říjen
65 let
70 let

80 let
85 let
94 let

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Kynclová Marie
Lorencová Věra
Kusá Jaroslava
Malá Jitka
Nekvinda Miloslav
Reicheltová Libuše
Vtípilová Božena
Svobodová Ludmila
Nekvindová Libuše

Listopad
65 let –
–
80 let –
85 let –
90 let –

Sodomková Vlasta
Nadrchal Miroslav
Žďánská Miloslava
Matějíčková Jaroslava
Nekvindová Anna

Prosinec
65 let –
–
80 let –
–

Pavlišová Věra
Hápová Marie
Hromádková Vlasta
Chaloupková Eva
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Rozpis pohot. služeb stomatologů na IV. čtvrtletí 2014
Datum
Jméno
Místo pohotovostní služby Pozn.
4., 5. 10. MUDr. Petr Foltan
Herálec 81
11., 12. 10. MUDr. Jan Konývka
Hlinsko
Nádražní 548
#
18., 19. 10. MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko
Husova 64
25., 26. 10. MUDr. Jiří Janovský
Hlinsko
Wilsonova 590
28. 10. MUDr. Petr Foltan
Herálec 81
1., 2. 11. MUDr. Eva Konývková
Hlinsko
Nádražní 548
#
8., 9. 11. MUDr. Yvona Chludová Skuteč
Smetanova 568
@
15., 16. 11. MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko
Husova 64
17. 11. MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko
Družstevní 1401
22., 23. 11. MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31
$
29., 30. 11. MUDr. Michael Chlud
Skuteč
Smetanova 568
@
6., 7. 12. MUDr. Zdena Janovská Trh. Kam. Hlinecká 64
13., 14. 12. MUDr. Petr Foltan
Herálec 81
20., 21. 12. MUDr. Michael Chlud
Skuteč
Smetanova 568
@
22. 12. MUDr. Zdena Janovská Trh. Kam. Hlinecká 64
23. 12. MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko
Husova 64
24. 12. MUDr. Eva Krejčí
Krouna
350
25. 12. MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko
Družstevní 1401
26. 12. MUDr. Yvona Chludová Skuteč
Smetanova 568
@
27. 12. MUDr. Josef Cimburek
Skuteč
Tyršova 386
28. 12. MUDr. Josef Cimburek
Skuteč
Tyršova 386
29. 12. MUDr. Jan Konývka
Hlinsko
Nádražní 548
#
30. 12. MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko
Husova 64
31. 12. MUDr. Eva Konývková
Hlinsko
Nádražní 548
#
1. 1. 2015 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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Diakonie Broumov, sociální družstvo
Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ










letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
látky (Minimálně 1 m2. Prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek.)
domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
obuv – veškerou nepoškozenou
hračky – nepoškozené a kompletní
peří, péřové přikrývky a polštáře
menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ:
ve dnech: 6. 10. – 19. 10. 2014
místo: Krouna čp. 68 – přízemí, 2. dveře vpravo
(bývalé zdravotní středisko)

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 491 524 342, 739 999 112

Krounský zpravodaj vydává O b e c n í ú ř a d v Krouně.
Redakční rada: Mgr. Petr Schmied, Tomáš Kavka
Veškeré příspěvky prosím laskavě adresujte na OÚ nebo red. radě.
Registrace povolena Ministerstvem kultury České republiky pod reg. zn. MK
ČR E 11861

