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Informace starosty obce 
 

 Kanalizace a ČOV Krouna  
 

V průběhu měsíce května a června se v obci pohybovali projektanti firmy 
Multiaqua, kteří připravují projekt na připojení jednotlivých domácností 
ke kanalizaci. Musím poděkovat všem občanům za vstřícný přístup k těmto 
jednáním a za snahu řešit problém s připojením co nejrychleji. Prosím také 
o podepsání smlouvy o připojení v co nejkratším termínu, abychom stihli 
schválení změny plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje 
zastupitelstvem kraje v září 2016. Předtím totiž ještě musíme dostat souhlas 
na Ministerstvu zemědělství ČR. V další fázi se poté budeme připravovat 
na získání stavebního povolení a také na podání žádosti o dotaci. 

Odpadní vody od občanů, kteří nebudou mít možnost připojit se prozatím 
ke kanalizaci, budou řešeny vývozem do jímky, která by měla být součástí čističky 
odpadních vod. Neplatí to však pro občany, kteří mají možnost se připojit, ale 
nechtějí tak učinit. Ti si budou bohužel muset veškeré náklady na likvidaci 
odpadních vod řešit z vlastních zdrojů. A nebudou to náklady malé. Projektant mi 
vypočítal, že domácnost, ve které žijí čtyři lidé, by měla dle tabulek pro spotřebu 
vody likvidovat odpadní vody zhruba jednou za dvacet dní. Přitom každé vyvážení 
autorizovanou firmou, která může vystavit potvrzení o bezpečné likvidaci, stojí 
cca 2000,- Kč. Obecní úřad bude muset od těchto nepřipojených domácností 
kopii potvrzení na žádost Odboru životního prostředí MěÚ Hlinsko vyžadovat. 
Připravuje se totiž novela vodního zákona, která likvidaci odpadních vod velmi 
zpřísňuje. 

 
 Cesty Odleská a Oldříšská 

 
Pozemkový úřad zahájil stavbu polní cesty Odleská v oblasti horní Krouny 

(začátek cesty je u odbočky k areálu Rolnického družstva Krouna, asfaltová část 
bude končit u salaše, dále pak bude pokračovat ještě zpevněná travnatá cesta 
směrem k železniční trati). Jen je škoda, že když se cesta před mnoha lety 
plánovala, nebyl projekt připraven tak, aby vedla až k obydlené samotě. Nebylo 
také možné ji protáhnout po obecních pozemcích až na Čachnov. 

Ještě větší radost mi udělala zpráva, že se pravděpodobně ještě letos 
na konci léta začne budovat pro obec mnohem důležitější komunikace mezi 
Krounou a Oldřiší.  
 

http://www.krouna.cz/
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 Odpady 
 
Poslední dobou jsem nechal v obci posílit dalšími kontejnery svozová místa 

tříděného odpadu. Jsem rád, že se tím pádem začalo zvedat množství vytříděných 
plastů, skla i papíru.  

Nejsem ovšem spokojený s tím, když někteří občané ukládají odpad vedle 
kontejnerů, neboť zde potom vítr a déšť způsobí velký nepořádek. Často se zde 
tak můžeme setkat s igelitovými taškami či papírovými krabicemi plnými odpadu, 
jejichž obsah se někomu nechtělo postupně vkládat do kontejnerů. Přitom 
kontejnery s většími otvory je potřeba použít na odpad s většími rozměry a 
zbytek každý může dát do těch ostatních. Stejně tak je možné velké kartony či 
papírové krabice natrhat, aby se do otvoru kontejneru vešly. 

Znovu bych chtěl tedy požádat, abychom si tato místa udržovali v pořádku a 
čistotě a abychom se naučili být ohleduplní k lidem, kteří v okolí těchto míst 
bydlí, i k těm, kteří po nás poté musí nepořádek uklízet. 
 

 Prodej dlouhodobě zaplocených pozemků 
 
Protože se rok 2016 pomalu přehoupl do své druhé poloviny, chtěl bych 

všem občanům připomenout, že do konce roku 2016 probíhá prodej dlouhodobě 
zaplocených pozemků za nižší cenu než je cena odhadní. Obecní úřad bohužel 
není schopen v tomto období nechat zaměřit všechny pozemky. Proto občany, 
kteří předpokládají nebo vědí, že mají zaplocené obecní pozemky, vyzývám, aby 
si do 31. 12. 2016 podali žádost o jejich odkoupení (určující je datum podání 
žádosti). U žádostí podaných od 1. 1. 2017 již nebude možné za odkup zaplatit 
jinou cenu než je cena v místě a čase obvyklá (cena odhadní). 

Samozřejmě je mi líto, že nemůžeme zaplocené pozemky prodávat za nižší 
cenu. Je to z toho důvodu, že bychom se dostali do rozporu se zákonem. Škoda, 
že tato situace, kdy v každé naší obci je takovýchto pozemků velmi mnoho, 
nebyla řešena již v 90. letech minulého století, kdy byly ceny pozemků mnohem 
příznivější. 

 
 Stručně 

 

 Obec Krouna získala dotaci na protipovodňová opatření. Jejich součástí je 
digitální protipovodňový plán, čidlo na měření průtoku vody v řece Krounce a 
bezdrátový rozhlas, který by měl fungovat nejen v Krouně, Rychnově a 
Oldřiši, kde je již v současnosti, ale i na Čachnově, Rudě a na Františkách. 

http://www.krouna.cz/
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Rozhlas bude centrálně řízen z Krouny. Nyní již jen čekáme na podpis ministra 
životního prostředí a bude moci být zahájeno výběrové řízení na zhotovitele 
zařízení. Zařízení by mělo být uvedeno do provozu nejpozději na jaře příštího 
roku. Jsem moc rád, že se tímto zlepší informovanost našich občanů. 

 Pardubický kraj schválil veřejnoprávní smlouvu mezi městem Hlinsko a obcí 
Krouna, která zajistí spolupráci s městskou policií v Hlinsku a umožní umístění 
radaru na měření rychlosti na velmi frekventované silnici I/34. Doufejme, že 
případné pokuty odradí bezohledné řidiče a rychlost projíždějících 
automobilů se sníží.  

 Opravu nehodami poškozených zábradlí na křižovatce provede firma Instav 
Hlinsko. V současné době stále ještě probíhají jednání s pojišťovnami viníků 
nehod, abychom od nich získali co největší podíl na obnovu zábradlí a zídky, 
v níž je zasazeno. Správa a údržba silnic Pardubického kraje slíbila, že opraví 
nápis STOP na silnici od Skutče, a požádali jsme také o umístění dopravních 
zrcadel na tuto nebezpečnou křižovatku. 

 Během léta budeme také opravovat pomocí studené směsi a štěrku některé 
komunikace v našich obcích. Větší oprava čeká v červenci a srpnu část místní 
komunikace na Františkách, kde bude natažen zcela nový povrch. V současné 
době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, které bude ukončeno 7. 
7. 2016. Rád bych touto cestou poděkoval Pardubickému kraji, který 
na opravu přispěl částkou 100 000,- Kč v rámci Programu obnovy venkova. 
 

Mgr. Petr Schmied, starosta obce 
 

 

 

Příspěvek od HZS Pardubického kraje do zpravodaje 
obce – 5. díl 

 

Povodně 

Povodeň je mimořádná událost, kdy se následkem dlouhotrvajících nebo 
přívalových dešťů podpořených dalšími okolnostmi, zejména rychlým táním 
sněhu, zmrzlou půdou, nepropustným povrchem nebo nasáklou půdou, 
hromaděním ledových ker, nedostatečností kanalizačního systému, nadbytkem 
zpevněných ploch a dalšími okolnostmi, nebo náhlým uvolněním překážky 
ve vodním toku - tzv. zvláštní povodně (protržení hráze přehrady, sesuv svahu 

http://www.krouna.cz/
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během dešťů,….) zvětší průtok vody a zvedne hladinu tak, že se voda z koryt 
vylévá a zaplavuje okolní území.  

 

Povodně jsou doprovázeny ztrátami na životech, životním prostředí a majetku.  

Nejčastější příčiny vzniku povodně:  

Bleskové povodně mohou vzniknout během několika minut či hodin 
při dlouhotrvajících intenzivních deštích, při náhlém uvolnění masy vody např. 
rozbitím hráze z ledových ker. Bleskové povodně jsou charakteristické mimo jiné i 
tím, že jejich čelo je tvořeno směsí bahna, kamenů a jiných naplavenin. 
  
Klasické povodně vznikají, když koryto řeky již není schopno pojmout masu vody 
a ta se vylívá z břehů do okolí. Rychlost vzniku a účinky povodně závisí zejména 
na místě jejího vzniku - na horním toku řek se bude svou charakteristikou blížit 
bleskové povodni (rychlý příchod, velká razance a rychlý opad hladiny), na dolním 
toku bude její příchod pomalý, ale území bude zatopeno delší dobu. 
  
Zvláštním druhem povodně je ta, která vzniká následkem narušení hráze 
vodního díla.  
  
Rychlost vody při povodních je značná, takže ohrožuje naše životy a zdraví, 
životní prostředí, majetek. Zranitelní jsou všichni, kdo žijí v blízkosti vodního toku, 
anebo v místech nedostatečné kanalizace.  
 
Rychlost vzniku povodně závisí na mnoha faktorech a včasné varování před ní 

http://www.krouna.cz/
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není vždy možné!!! 
  
Každý z nás by se měl připravit na příchod povodně a to bez ohledu na místo, kde 
žije či pracuje. Každá strouha, kanál, potůček, řeka či vodní nádrž se mohou stát 
zdrojem nebezpečí vzniku povodně. 

Stupně povodňové aktivity 

 I. stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI  

 nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny 
takového nebezpečí  

 na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot 
sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního díla, jež 
by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně  

 aktivuje se a zahajuje činnost hlásná a hlídková služba na vodních tocích 

II. stupeň povodňové aktivity = STAV POHOTOVOSTI  

 vyhlašuje příslušný povodňový orgán, přerůstá-li nebezpečí přirozené 
povodně v povodeň  

 vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a 
skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti a skutečností 
z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež 
by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně  

 aktivují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, 
uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí 
se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu 

III. stupeň povodňové aktivity = STAV OHROŽENÍ  

 vyhlašuje příslušný povodňový orgán při nebezpečí vzniku škod většího 
rozsahu, ohrožení životů, zdraví a majetků v zaplaveném území  

 vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a 
skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se 
zahájením nouzových opatření  

 provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo 

http://www.krouna.cz/
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evakuace 

Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašují a odvolávají ve svém územním 
obvodu povodňové orgány a při vzniku zvláštní povodně i krizové orgány. 

------------------------------------------------- 
Připravil a zpracoval:  

nprap. Oldřich Smetana, HZS Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim 
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení 

tel.: 950 581 159    e-mail:  oldrich.smetana@pak.izscr.cz 
Pokračování příště 

 

 
 

!!! UPOZORNĚNÍ OBČANŮ!!! 
 

     Obecní úřad Krouna vyzývá občany, kteří dosud neuhradili místní poplatek za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů (poplatek za odpady) za rok 2016, aby tak 
učinili v co možná nejkratším termínu. Zákon č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dává obecním úřadům možnost včas 
nezaplacené nebo neodvedené poplatky zvýšit až na trojnásobek. Splatnost 
poplatku byla k datu 30. 4. 2016! 

 

Věra Sodomková 
 

 
 

Informace -  možnost hlasovat ve volbách 
do zastupitelstev krajů na voličský průkaz 

 
Volby do zastupitelstev krajů se budou konat ve dvou dnech, v pátek  7. října 
2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 
14.00 hodin. Hlasování bude probíhat pouze ve volebních místnostech na území 
České republiky.  
Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů 
je zapsán, může ode dne vyhlášení voleb (tj. již od 6. května 2016) požádat 
obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu. 

http://www.krouna.cz/
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Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu voličů 
v územním obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny. Voličský průkaz opravňuje k 
zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku 
spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož 
územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. 
 
Volič může požádat o vydání voličského průkazu: 

 žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče  

   
Při ověření podpisu u správních úřadů (krajské úřady, obecní úřady obcí 
s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských 
obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního 
města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis) lze využít 
osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež  
stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního    
práva.  
Držitel poštovní licence a Hospodářská komora ČR mohou za provedení 
správního úkonu požadovat poplatek. Poplatek požadují i notáři.  
 

 žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým 
podpisem voliče 

 

 žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky 

V těchto případech musí být žádost příslušnému obecnímu úřadu doručena 
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 30. září 2016. 

 osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní 
úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče  
po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré 
potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu lze požádat  
do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 5. října 2016 do 16.00 
hodin.  

 
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.  

http://www.krouna.cz/
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Podrobnější informace k volbám lze získat na stránkách Ministerstva vnitra ČR 
www.mvcr.cz odkaz VOLBY. 

Věra Sodomková 
 

 
 

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu  
v roce 2016  

 

Další svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční v sobotu 24. 
září 2016. 
 
Rozpis: 

7.30 h.   Františky u školy 

8.00 h.   Rychnov u prodejny 

8.30 h.   Čachnov u hasičské zbrojnice 

9.00 h.   Krouna u hasičské zbrojnice 

9.30 h.   Krouna u kampeličky 

10.00 h.   Krouna křižovatka 

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

 
 

Ivana Teplá 
 

 
 

http://www.krouna.cz/
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Kdo dnes zaváhá, neušetří 
 
     Kotlíkové dotace - teď se o nich mluví snad všude. Vláda vyčlenila 9 miliard. 
Na první pohled to vypadá jako pořádná suma. Ve skutečnosti to ale znamená, že 
s pomocí dotace se u nás vymění zhruba 100 tisíc kotlů z 350 tisíc, které budou 
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potřeba vyměnit. Kdo dnes zaváhá, dotaci na nový kotel nedostane. A přitom ho 
stejně bude muset vyměnit – ale už za své. 
  
     „Je to největší výzva za posledních několik let,“ říká Leopold Benda, obchodní 
ředitel českého výrobce kotlů Benekovthermu z Horního Benešova, a dodává, 
„při výši dotace kupříkladu 120 tisíc na kotel za 150 tisíc korun člověk zaplatí jen 
30 tisíc. A tahle investice se mu díky úspoře uhlí vrátí už za tři roky.“ Nízkoemisní 
automatické kotle Benekov totiž mají až 95% účinnost při výrazně nižší spotřebě.  
Zároveň je ale nutné zdůraznit, že takto dotovaný kotel musí splňovat ty 
nejpřísnější emisní limity. Smyslem dotace ministerstva životního prostředí je 
totiž právě dopad na životní prostředí a ovzduší. „Například, Česká obchodní 
inspekce teď řeší kotel se zahraničním certifikátem, který ale v české státní 
zkušebně neprošel testy,“ upozorňuje ředitel Asociace podniků topenářské 
techniky Mojmír Krátký, „proč by měli lidé požadovat certifikát od nezávislé 
zkušebny.“ Jinými slovy, když váš kotel nebude splňovat limity, buď nemusíte 
dotaci vůbec dostat, nebo ji případně budete muset vracet.  
     A stát se chystá ovzduší kontrolovat velmi přísně. Už nyní se testuje dron, 
který bude z kouře z komína schopen přesně určit, jaké spaliny vypouští 
domácnost do ovzduší. „Nasaje kouř, vyhodnotí prachové částice, jejich velikost a 
koncentraci. Laboratorní rozbor pak určí, co člověk přesně spálil,“ vysvětloval 
v České televizi technik Petr Sejkora, který takové drony testuje. „Občan by si měl 
zjistit, jaký certifikát kotel má. Když dnes ušetří pár tisíc na ceně kotle, může se 
stát, že mnohem víc pak zaplatí na pokutách,“ připomíná k tomu Mojmír Krátký 
z asociace.  
     A jak to s dotací funguje v praxi? „Žadatel musí vyplnit žádost, mít energetický 
posudek. Pokud nemá aktuálně peníze na překlenutí doby od podání žádosti 
po vyplacení dotace, musí si zajistit překlenovací financování. My tohle všechno 
za něj uděláme a vyjednáme,“ popisuje Leopold Benda z Benekovthermu 
přednosti tohoto největšího českého výrobce automatických kotlů. „Lidé 
většinou podávají jednu žádost o dotaci za život a mohou mít obavu, že něco 
špatně vyplní,“ vysvětluje Leopold Benda, proč se rozhodli poskytovat klientům 
veškerý servis. Další věcí je financování. Ne každý totiž má v rezervě tolik peněz, 
aby překlenul dobu, než ministerstvo dotaci vyplatí. „S půjčkou Pro bydlení lze 
výhodně financovat celou výměnu kotle. S 5% úrokem splátky úvěru lze výhodně 
překlenout období, než dotaci dostane. Zároveň si může podle svých možností 
zvolit dobu splatnosti,“ vysvětluje Jaroslav Cvrček, manažer pro strategické 
spolupráce společnosti Wüstenrot.  
     Do roku 2020 by se mělo vyměnit zhruba 350 tisíc kotlů. Současná výše dotace 
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ale bude stačit jen na asi 100 tisíc kotlů. Ale jak je řečeno na začátku, kdo dnes 
zaváhá, přijde ho výměna kotle výrazně dráž. Od roku 2022 bude možno topit jen 
v kotlích, které splňují přísné emisní limity. Tedy, kdo dnes nepodá žádost 
o dotaci, stejně bude muset jednou kotel vyměnit. Už ale za své. A pokud to 
neudělá, hrozí mu pokuta až 50 tisíc. „Lidé si to ale uvědomují. Naše partnery, 
servisní centra a montážní firmy oslovují a dohadují s nimi vyřízení dotace a 
montáž nového kotle,“ doplňuje inženýr Benda ze společnosti Benekovtherm.  

 
Petr Vrabec, redakce Kotlikovadotace.cz 

 

 
 

„Vyprávění“ o Dobrém rodáku 
 
Kdo byl MUDr. Josef Bartůněk? 
 
     Mnoho mladých lidí v Chrudimi potažmo v celém okrese neví nic nebo velmi 
málo o tomto charismatickém člověku, vynikajícím chirurgovi a dlouholetém 
řediteli chrudimské nemocnice. Budu se v tomto článku zabývat lékařem, jehož 
celému životu vtiskla a dala do vínku vzácné charakterové vlastnosti krásná a 
drsná Vysočina.  
     Rozvážnost, píle a vytrvalost, srdečný vztah k člověku, zvláště k nemocnému, 
velká obětavost, charakterizují osobnost i celoživotní práci primáře MUDr. 
Bartůňka. Budu se snažit alespoň trochu přiblížit jeho život čtenáři tohoto článku.  
Zcela určitě se v jeho konání a přístupu k životu odráží prostředí, ve kterém 
vyrůstal. Rodina, přátelství, chirurgie, ano to bylo pro něho absolutně 
nejdůležitější. Všechno ostatní je daleko za tím.  
     Je velmi chvályhodné, že na tohoto člověka město Chrudim nezapomnělo. 
Od 23. 6. 2014 nese jedna z nových ulic nové městské části "Na špici", v těsné 
blízkosti nemocnice, jeho jméno: Dr. Bartůňka. 
Především snad jeho curiculum vitae třebas velmi zkráceně. 
     MUDr. Josef Bartůněk se narodil 14. září 1910 v malé obci Rychnov u Krouny 
na Českomoravské vysočině ve střední rolnické rodině. Pocházel ze čtyř dětí. Měl 
tři sourozence, neboť jedno z dětí jako malé zemřelo. Po vychození krounské 
měštanky absolvoval Reálné gymnasium v Poličce. Po maturitě byl přijat 
na lékařskou fakultu Masarykovy university v Brně, kde promoval 6. 12. 1935. 
Finančně to pro rodinu byly tehdy těžké časy. Proto studoval na vlastní pěst i 
proti vůli rodičů, neboť rodiče neměli tolik finančních prostředků. 

http://www.krouna.cz/


 

 
www.krouna.cz  Krounský zpravodaj 

 

-15- 

     Po promoci se od 1. ledna 1936 stává sekundárním lékařem v nemocnici 
v Pardubicích, kde prošel tehdejší všechna oddělení a nakonec zůstal 
na doporučení docenta Snopka na chirurgii. V té době praktikoval na klinice prof. 
Jiráska (cca 2 měsíce) a na urologickém oddělení docenta Kovařovice na Bulovce 
v Praze. Složil i fyzikální zkoušku při zemském úřadě s vyznamenáním, neboť se 
chtěl stát obvodním lékařem. V roce 1940 - 1941 pracoval na porodnicko-
gynekologickém oddělení pardubické nemocnice. Dne 17. 4. 1941 byl ustaven 
asistentem chirurgického oddělení a zástupcem primáře oddělení.  
     Od 1. září 1942 je již uveden jako vedoucí lékař. V roce 1942 byl na žádost 
Okresního úřadu v Chrudimi vybrán jako přednosta monoprimariatové 
nemocnice v Chrudimi o 56-ti lůžkách. A od 1. 1. 1943 je primářem chirurgického 
oddělení nemocnice v Chrudimi. Nemocnice tehdy byla zaostalá, absolutně 
nevyhovující, a proto po získání budovy plicního oddělení se plně účastňoval za 
těžkých válečných podmínek vybudování prozatímní nemocnice, neboť 
nemocnice v Chrudimi bylo absolutně potřeba pro zajištění ochrany zdraví 
českých lidí i jejich ochranu před okupanty. V tomto období byla řada lidí 
zachráněna od nasazení do Říše a řada odbojových účastníků léčena v této 
nemocnici.  
     Po osvobození zůstal na svém místě a intenzivně pomáhal v přípravě výstavby 
nemocnice nové, která by vyhovovala podmínkám moderní lékařské vědy. Dne 
17. 9. 1949 bylo otevřeno dětsko-kojenecké oddělení. 
     Kromě toho pomáhal v organizaci nového Československého červeného kříže. 
Pomáhal i při budování zdravotnické školy v Chrudimi. 
     V roce 1950 kdy byl Dr. Bartůněk primářem chirurgického oddělení a ve funkci 
ředitele nemocnice mělo oddělení 102 lůžek s počtem 4 200 až 4 500 přijatých 
pacientů ročně, ambulantních ošetření bylo 5 000 až 6 000 ročně, počet operací 
asi 3000 ročně. Tyto vykonával většinou sám, protože neměl v té době 
zapracovaného lékaře. Počet rtg snímků byl ročně 4 000 až 5 000, počet rtg 
skopických vyšetření asi 15 000 ročně. Kromě toho vedl chirurgicko-
orthopedickou poradnu při ÚNZ v Chrudimi. A samozřejmě měl admistrativní 
práce vyplývající z funkce ředitele ústavu. Tolik popis činnosti ze záznamu 
kádrového oddělení Krajského národního výboru v Pardubicích (a dále mj. dne 
23. 4. 1951 se snižuje plat od dubna 1950 do září 1951 o 25 %. S. Červinková!) 
     Ve funkci přednosty měl MUDr. Bartůněk v oddělení 24 podřízených 
zaměstnanců. Ve funkci ředitele pak 107 zaměstnanců ústavu. 
     Rozsah vlastní chirurgické práce, nedostatek sester, nedostatek lékařů 
vyžadovalo enormní úsilí k udržení chodu oddělení nemocnice a dobré pověsti 
nemocnice. Rovněž budování nové nemocnice vyžadovalo další zvýšené pracovní 
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úsilí. Přesto se věnoval rozsáhlé přednáškové činnosti po celém okrese, 
preventivní péči o pracující, hlavně v závodě Transporta, se zaměřením na snížení 
pracovní neschopnosti pro úraz. Už jako sekundární lékař, později jako asistent 
chir. oddělení účastnil se plně vědecké práce lékařské župy pardubicko-
chrudimské. 
V roce 1956 získal specializaci v oboru chirurgie druhého stupně. V témže roce 
pracoval půl roku na klinice akademika Buriána v Praze, kde poznal základy 
plastické chirurgie, léčení popálenin a principy fyziologického operování. Této 
odbornosti pak plně využíval ve své pracovní činnosti ku prospěchu pacientů.  
     Po roce 1957, po otevření nové nemocnice, věnoval se plně chirurgické práci a 
výchově mladých lékařů, kterých prošlo do roku 1972 oddělením téměř 150, 
z nichž pak řada pracovala v terénu a několik jich bylo ve vysokých odborných a 
vědeckých funkcích. Řada z nich pak pracovala v různých nemocnicích, 
vzpomenul bych např. v Náchodě a Bruntále. 

Pokračování příště 
 
Použité zdroje:  
Archiv ministerstva zdravotnictví Praha 
Soukromý archiv rodiny Bartůňkových 
Archiv BSMV Brno-Kanice  
 

Ing. Jan Věrtelář 
 

 
 

     Vítání občánků 
 

     Krásného májového nedělního dopoledne 8. května 2016 se v obřadní síni 
na Obecním úřadě v Krouně konalo slavnostní vítání našich nových občánků. 
 
     Nové občánky přivítal starosta obce Mgr. Petr Schmied, kterému je představila 
paní Ivana Teplá. Na úvod vystoupily se svým kulturním programem slečny 
Barbora Sochová a Jitka Urbanová ml.  
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     Setkání proběhlo v příjemné atmosféře za účasti rodinných příslušníků. 
Rodinám nejmladších občánků bylo popřáno, aby se jim výchova dětí dařila, aby 
vyrůstali ve zdraví a síle pro jejich radost a aby se jim v našich vesničkách dobře a 
spokojeně žilo. 
  
Přivítáno bylo celkem čtrnáct nových občánků: 
Nikola Nekvindová, František Bečička, Nela Nekvindová, Zuzana 

Švandová, Liliana Müllerová, Angel Grekov, Vojtěch Hec, Marek 

Kajan, Evelína Maťašovská, Radim Svatoň, Matyáš Zezula, Hana 

Kučerová, Filip Novotný, Apolena Hostomská. 

 
„Nejkrásnější ze všech dárků, dává život do kočárků. 

V jednom z nich teď tiše dýchá, Vaše štěstí, Vaše pýcha…“ 
 
     Další fotografie z vítání občánků, které nafotil pan Ludvík Plašil, naleznete také 
na webové stránce: http://www.krouna.cz/photogallery.php?album_id=400 

        
Pavla Kučerová, MaCeK  
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 Redaktoři časopisu Škrob na Slovensku 
 
     V rámci soutěže o nejlepší školní časopis Pardubického kraje dostala naše 
redakce za odměnu nabídku uskutečnit mediální exkurzi na Slovensko, která byla 
z větší části hrazena z prostředků Pardubického kraje. Rádi jsme tuto nabídku 
využili, a tak se naše redakce dne 7. 6. vydala na cestu. Doprovázel nás ředitel 
soutěže školních časopisů, Roman Málek, který spoluzaložil Občanské sdružení 
Altus, podporující nejrůznější akce pro děti a mládež.  
     Cestovali jsme Leo Expressem z Pardubic přímo do Prešova, taxíky jsme se 
v Prešově v pozdních večerních hodinách dopravili na ubytovnu Soukromné 
střední odborné školy Mladosť. Druhý den jsme navštívili nejdříve redakci 
Prešovského večerníku, pak redakci deníku Korzár a Prešovských novin, kde jsme 
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se seznamovali s profesionální prací novinářů. Poté jsme se přesunuli do centra 
Prešova a byli slavnostně přijati na Městském úřadě Prešov primátorkou 
Andreou Turčanovou. V zasedací místnosti jsme zhlédli prezentaci o městě 
Prešově, upoutala nás historie a místní památky, zajímavé bylo vyprávění 
o místních zvláštnostech. Předali jsme paní primátorce propagační materiály 
o našem regionu. Přitom jsme zjistili, že vznik města Prešova i vznik obce Krouny 
jsou podle pověstí obdobné. Prešov dostal název podle jahod, kterými se živil 
slepý král Belo II., aby přežil, protože se ztratil v tomto místě své družině. Město 
Prešov má květy jahod v erbu. Pak jsme přešli do budovy úřadu PSK (Prešovský 
samosprávný kraj). Zde nás v zasedací síni uvítala tisková mluvčí kraje a také paní 
Ing. Lenka Holubová, vedoucí odboru školství. Dozvěděli jsme se tu o projektech, 
které mají podpořit turistický ruch v Prešovském kraji. 
     Po obědě jsme se přesunuli mikrobusem do lázeňského města Bardějova. 
Ve Spojené škole Juraja Henischa nás očekávali členové redakce časopisu Gymoš, 
jenž byl ohodnocen jako nejlepší žákovský časopis na Slovensku. Šéfredaktor, pan 
Mgr. Boďo, nás seznámil se všemi členy redakce, ukázal nám trofeje, které získala 
jejich redakce za časopis, a dále nás informoval o tom, jakým způsobem časopis 
tvoří. Vyměnili jsme si vzájemně kontakty, domluvili jsme se na možné další 
spolupráci. Slovenští studenti nás pak provedli historickým centrem města.  
     V podvečerních hodinách jsme ještě zhlédli program v rámci oslav Dnů 
Prešova na náměstí v Prešově. 
     Sem za námi přijela Mgr. Viera Dercová, vedoucí odboru školství a mládeže ze 
Svidníka. Doprovázela nás na slavnostech, předala dětem také drobné dárky a 
propagační materiály. Na velkém náměstí vystupovali zpěváci a revivalové 
hudební skupiny, také tu probíhala soutěž o vaření nejlepší omáčky - „mačanky”. 
Velmi brzy ráno 9. 6. jsme nastoupili opět do rychlíku Leo Express a dorazili 
odpoledne šťastně domů. Všude na Slovensku jsme se potkali s otevřenými, 
vstřícnými a milými lidmi. Byly tu však znát větší sociální rozdíly mezi lidmi. 
Zajímavým fenoménem pak bylo to, jak jsme se dozvěděli, že všichni mladí lidé 
chtějí studovat na vysokých školách v Čechách, protože mají podle nich lepší 
úroveň než vysoké školy na Slovensku a studenti mají po absolvování vysoké 
školy lepší uplatnění na trhu práce.  
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Mgr. Lenka Beniačová 
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 Představení prvňáčků pro školní rok 2016/2017 

 
Přejeme jim krásné prázdniny a šťastné vykročení do „velkého světa“. 

  

 
 

Mgr. Irena Kavková 
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Vás zve na 

Exkurzi do Azylového domu 
Hamry 

Doprava: mikrobusem (17 míst) – nutné rezervovat místo! 
Termín: 15. 7. 2016 

Sraz: 8:45 hodin u ZŠ Krouna 
Odjezd: 9:00 hodin 

Příjezd: cca ve 13:30 hodin 
Cena: 70,- Kč/dospělá osoba 

 
Ředitelka nás provede azylovým domem, řekne nám k čemu a pro koho slouží a 
jeho historii. Je zde i „obchůdek na jevišti“, kde je možnost vybrat si a zakoupit 

oblečení, jak pro děti, tak pro dospělé. V případě hezkého počasí budeme 
hlavně na zahradě, kde je možnost dětského „vybláznění“. S sebou věci 

na hřiště, svačinu, pití, k obědu si opečeme buřtíka (každý si vezme svůj vlastní) 
a samozřejmě dobrou náladu!  

 
-------------------------------------------------------- 

Vás zve na 

Výlet do PERNÍKOVÉ CHALOUPKY 
(návštěva Perníkové chaloupky, jízda Kunětickým expresem a krmení zvířátek) 

 
Doprava: autobus 

Termín: pátek 29. 7. 2016  
Sraz: 8:00 hodin u ZŠ Krouna 

Odjezd: 8:15 hodin 
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Příjezd: cca v 15:00 hodin 
Cena: 120,- Kč/dospělá osoba 

 
S sebou svačinu, pití, nějaký rychlý studený oběd, něco málo pro zvířátka 

(zeleninu, suché pečivo) a samozřejmě dobrou náladu!  
-------------------------------------------------------- 

Vás zve na 
 

Výlet do SLATIŇAN 
(návštěva koní, procházka lesem na hřiště u Švýcárny a nakonec sladká tečka - zmrzlina) 

 
Doprava: autobus 

Termín: úterý 16. 8. 2016  
Sraz: 8:45 hodin u ZŠ Krouna 

Odjezd: 9:00 hodin 
Příjezd: cca v 15:00 hodin 

Cena: 120,- Kč/dospělá osoba 
 

S sebou svačinu, pití, nějaký rychlý studený oběd a samozřejmě dobrou náladu! 
 
 

TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLEČNÉ VÝLETOVÁNÍ! 
-------------------------------------------------------- 

 
 V sobotu 23. 4. 2016 proběhl v sále v přístavbě školy již čtvrtý DĚTSKÝ 

BAZÁREK použitého oblečení a hraček.  Bazárek měl i tentokrát velký 
úspěch jak v počtu prodávajících zájemců, tak i v počtu nakupujících. 
Za vydělané peníze jsme vzali dětičky na plavání do Městských lázní 
v Novém Městě na Moravě. 
 

 Květen a červen byl ve „znamení“ procházek za zvířátky. Procházkami 
jsme začali 3. 5. 2016 na soukromé „minifarmě“ na horní Krouně, poté 
jsme byli 31. 5. 2016 na exkurzi v kravíně Rolnického družstva Krouna. 
Další procházky jsme absolvovali již v našich nových stejných tričkách, 
která jsme si sami „vyrobili“ a vydali jsme se pěšky 14. 6. 2016 
do Rychnova na farmu pod kopcem a zakončili jsme procházky po okolí 
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cestou do Oldřiše v úterý 21. 6. 2016. Dětičky viděly různá zvířátka, 
kterých se nebály. Hladily je, krmily je a dokonce se v Rychnově svezly i 
na poníkovi. Na všech výletech nám přálo i počasí.  Všichni jsme si 
z našeho výletování odnesli krásné vzpomínky.  
 

  
 

 
 

Pavla Kučerová, MaCeK 
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Církev evangelická 
 

Sbírka na opravu věžních hodin ve Svratouchu 
 

Již od roku 2002 stojí věžní hodiny na věži kostela ve Svratouchu. Po instalaci 2. 
zvonu do věže kostela se již nepodařilo hodinový stroj znovu zprovoznit. Přesná 
historie věžních hodin není známa, ale lze předpokládat, že hodiny se na věži 
objevily krátce po stavbě věže v roce 1911. Dodnes je ve věži kostela zachován 
krásný hodinový stroj z dílny hodináře Proňka z Čáslavi, který hodiny poháněl až 
do zmíněného roku 2002. Je to vlastně trochu zázrak, že tento stroj fungoval tak 
dlouho. Ale je to také nepochybně zásluha bratra Vlastimila Mayera, našeho 
kostelníka, který hodiny každý den po mnoho let natahoval. 
Rozhodli jsme se, že to tak nenecháme, ale věžní hodiny znovu zprovozníme. 
První úvahou bylo opravit starý hodinový stroj a vyřešit nějakým elektrickým 
pohonem pravidelné natahování. Ale když jsme zjistili, že výměna starého stroje 
za kompletně nový elektrický pohon věžních hodin není až tak finančně náročná, 
rozhodli jsme se pro toto jednodušší řešení. Podle posledních jednání s jednou 
z dodavatelských firem bude celková cena kolem 75 000 Kč. Vyhlásili jsme tedy 
v evangelickém sboru dobrovolnou sbírku a těšíme se na to, že v druhé polovině 
září se věžní hodiny zase rozběhnou a budou znovu po letech ukazovat ten 
správný čas. 
Informace ke sbírce 
Sbírka probíhá při každých bohoslužbách v celém našem sboru, tedy ve 
Svratouchu, Krouně i Skutči. Kromě toho je možno přispět také na náš účet č. 
107-5716330227/0100, variabilní symbol 062016. Je také možno přispět u bratra 
Vlastimila Mayera, který bydlí hned pod naší farou ve Svratouchu, čp. 16. 
Každému dárci jsme samozřejmě ochotni vystavit doklad o daru a na konci roku 
také potvrzení o daru církvi pro daňové účely. Za každý dar budeme vděčni. 
Poděkování 
Děkujeme zastupitelstvu obce Svratouch za dar 25 000 Kč, děkujeme také obci 
Herálec za dar 3 000 Kč. 
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     Již po páté se letos v Krouně v kostele sv. Michaela, archanděla konala 
mezinárodní akce Noc kostelů. 
     Zvon před šestou hodinou večerní pozval 10. 6. 2016 všechny zájemce 
na čtyřhodinový program. Na úvod zazněla písnička s dětmi, přivítání místního 
duchovního správce P. Vladimíra Handla a po něm pozdrav pana starosty Petra 
Schmieda, který převzal nad celou akcí záštitu. Dalším bodem programu bylo 
žehnání sochy svatého Petra pořízené místo sochy téhož světce ukradené přesně 
před třiadvaceti lety. Poté se podělila o svou osobní víru a cestu k Bohu paní 
Marcela Zvonková z Pardubic. V půlhodině křesťanských písniček měli návštěvníci 
možnost připojit se hrou na tamburínu a rytmicky oživit i jednu z písní. 
     Volná prohlídka kostela nabízela prostory lodi kostela, kůru a zvonice a přitom 
jste si mohli prohlédnout aktuální i historické fotografie ze života farnosti. Děti 
procházely kostel pomocí aktivity Křížem krážem kostelem, kdy se na šesti 
stanovištích dozvídaly zajímavosti a doplňovaly otázky. Završením Noci kostelů se 
konala mše svatá, modlitba za obec a kdo chtěl, mohl si ještě u skleničky a 
malého občerstvení popovídat s ostatními návštěvníky. 
     Noc kostelů chce pomoci objevovat krásu kostela, přiblížit křesťanství, setkat 
se s druhými a umožnit každému dozvědět se něco o Bohu. 
  
Věřím, že se všem v kostele líbilo a děkujeme za návštěvu! 
 

Tereza Gregorová 
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Fotbalová kopačka 
 
 

 Ukončení sezóny a rekontrukce kabin 
 
O víkendu 24. - 25. 6. 2016 TJ Sokol Krouna ukončoval sezónu všech věkových 
kategorií.  
V pátek 24. 6. 2016 ukončili svoji sezónu mladší přípravka, starší přípravka a 
mladší žáci. Na programu byl krátký trénink (kde bylo snahou do tréninku zapojit i 
rodiče), poté následovala diskuze a malé občerstvení.  
Další den, v sobotu 25. 6. 2016, ukončili svoji nepovedenou sezónu i dospělí. 
Rozlučka byla spojena s brigádou, která odstartovala rekonstrukci fotbalových 
kabin. Ve 14:00 h. začala brigáda, kde se sekalo hřiště a okolí, uklízelo se dřevo, 
vyklízela se buňka a kabiny, bouraly se lavičky, řezalo se zábradlí… no bylo toho 
moc, ale mnohem více je ještě před námi…. Konečná podoba by měla vypadat 
nějak takto:  
 

Budoucí podoba rekonstruovaných kabin 

 

Miloš Vaňák 
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Hasičská stříkačka 
 
 

Pálení čarodějnic 
 

SDH Krouna pořádala dne 30. 4. 2016 každoroční akci Pálení čarodějnic.  Akce se 
konala za školní vodárnou. Na místě bylo zajištěno občerstvení ve stanu, opékání 
buřtů, které děti dostávaly zdarma a po 20té hodině byla podpálena velká 
hranice.  
 
Děkujeme za návštěvu a budeme se těšit na další akce. 
 

   
 

Luděk Bělský 

 
 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
 

Výročí:      Narození: 
Červenec     Duben 
65 let - Bečička František  Sofie Zdražilová, Krouna  

http://www.krouna.cz/


 

 
www.krouna.cz  Krounský zpravodaj 

 

-30- 

65 let - Bouška Miloslav  ------------------------------------------ 
75 let - Sochůrek Josef 
 - Kusý František   Květen 
80 let - Černý František   Alice Pokorná, Krouna  
92 let - Nekvindová Marta  Tomáš Brázda 
 - Mirini Marie 
94 let  - Homolková Anna   
-----------------------------------------------  ----------------------------------------- 
Srpen       
65 let - Kynclová Blažena  Červen 
-----------------------------------------------  Dominik Novotný, Krouna  
Září       
75 let - Štorková Miluška   
   
 

 
 

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů  
na III. čtvrtletí 2016 

 

Datum Jméno Místo pohotovostní služby Pozn. 

2., 3. 7. MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 $ 

5., 6. 7.  MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64  

9., 10. 7. MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 # 

16., 17. 7. MUDr. Petr Foltan Herálec 81  

23., 24. 7. MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova 568 @ 

30., 31. 7. MUDr. Mário Votruba Hlinsko Nádražní 548 # 

6., 7. 8. MUDr. Tomáš Mrkvička Proseč Zahradní 240 $ 

13., 14. 8.  MUDr. Zdena Janovská  Trh. Kam. Hlinecká 64  

20., 21. 8. MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64  

27., 28. 8. MUDr. Hana Mrkvičková Proseč Zahradní 240 $ 

3., 4. 9. MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401  

10., 11. 9. MUDr. Yvona Chludová  Skuteč Smetanova 568 @ 

17., 18. 9. MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590  
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24., 25. 9. MUDr. Josef Cimburek  Skuteč Tyršova 386  

28. 9. MUDr. Eva Krejčí  Krouna 350  

$ = Zdr. středisko, # = Polikl. Hlinsko, @ = U Botany 
 

Pohotovostní služby jsou od 9.00 do 13.00 hodin. 
 
 
 

 
 
reklama: 
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Vážení občané a čtenáři, 30,3 
dovolte nám popřát Vám krásné zážitky z Vašich dovolených a dětem 

slunné a nekonečně dlouhé prázniny. 
 

Petr Schmied a redakce 
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