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Informace starosty obce
Kanalizace a ČOV Krouna
Během letních měsíců i září pokračujeme v projektu na vybudování
kanalizace a ČOV. V současné době se řeší kanalizační přípojky a také se blížíme
k fázi, ve které se budeme snažit získat stavební povolení, abychom mohli
požádat o dotaci.
Nejčastější dotazy občanů se točí kolem financování kanalizačních přípojek.
Odpovídám stále stejně. Pokud obec dostane dostatečné množství peněz, bude
se moci podílet i na financování veřejné části kanalizační přípojky (to je části
vedoucí po veřejném prostoru). Nelze to však v této fázi slíbit, neboť obec může
přispět pouze tolik, na kolik bude mít. Nemůžeme zadlužit obec takovým
způsobem, aby se zastavil veškerý ostatní rozvoj. Uvědomme si, že dotace jsou
o 20% nižší, než byly dříve. Formu, jakou obec pomůže, budeme hledat.
Další obavy se točí kolem odpovědnosti za opravy přípojek na veřejné části
v případě různých poruch. V této věci jsem v posledním týdnu hovořil s několika
odborníky, včetně právníka, a zjistil jsem, že ze zákona připadá povinnost
postarat se o veřejnou část přípojky na provozovatele kanalizace, tedy obec či
společnost, která kanalizaci provozuje, takže se nikdo nemusí bát, že by musel
opravovat přípojku pod silnicí.
Chtěl bych také připomenout, že obec občanům pomáhá již teď
s vyprojektováním přípojek. Jednotlivé projekty hradí ze svého rozpočtu a zařídí
také všem, kteří se budou chtít nebo moci připojit, povolení k vybudování
přípojek. Také věcné břemeno v hodnotě cca 1500 Kč za metr pro Správu a
údržbu silnic Pardubického kraje půjde za obcí. Zajistíme také případné vytyčení
sítí a označení výkopů.
Radar v Krouně
Jak si většina našich občanů určitě všimla, od začátku září fungují na Hlinecku
radary na měření rychlosti projíždějících vozidel. Jeden z nich je umístěn také
v Krouně. Radary byly v jednotlivých obcích umístěny za účelem zvýšení
bezpečnosti dopravy, a to hlavně bezpečnosti chodců. Jak mi potvrzuje mnoho
občanů, skutečně se v poslední době provoz na silnici I/34 zpomalil. Mnozí řidiči
totiž raději dodrží povolenou rychlost, než aby platili zbytečně pokutu.
Přesto je i spousta těch, kteří již pravidla porušili. Rekordmanem je řidič
kamionu, jenž projížděl obcí rychlostí 110 km/h.
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Odpady
Neustále se setkávám s tím, že si někteří lidé pletou svozová místa na tříděný
odpad s odkladištěm všech možných věcí. Například v poslední době se vedle
kontejnerů stále častěji objevují velké části rozebrané z automobilů, komunální
odpad v pytlích, které se často roztrhají a zaplavují celé prostranství
nesnesitelným zápachem, nebo třeba celé kartony papírů, jež nikdo nenatrhal a
nevložil do kontejneru, a tak je rozfoukává vítr po okolí.
Nedávno mi také z Technických služeb Hlinsko hlásili stavební suť
v kontejneru, jejíž odvoz a skládkování zaplatíme všichni. Skutečně si přejeme,
abychom měli v některých částech obce nepořádek a platili zbytečně víc za
odpady?
Veřejné osvětlení
Jak jste již většinou zaslechli, energetická společnost ČEZ chystá, že uloží
vedení v některých částech Krouny a v Rychnově do země. Z tohoto důvodu
zastupitelstvo obce schválilo vypracování projektu na rekonstrukci veřejného
osvětlení v těchto částech obcí.
Stručně
 Pravděpodobně ještě na podzim začne firma Empemont Valašské Meziříčí,
která vyhrála výběrové řízení na vybudování bezdrátového rozhlasu,
realizovat tento projekt. Konečně se tak informace z obce snadněji dostanou
k občanům všech našich místních částí. Novinkou bude rozhlas na
Františkách, Čachnově a na Rudě.
 V létě byl opraven povrch místní komunikace na Františkách, která již byla ve
velmi špatném stavu. Cena rekonstruované silnice je něco přes milion korun.
Poděkování patří i Pardubickému kraji, který přispěl sto tisíci korun. Příští rok
se chystá oprava místní komunikace na Rudě.
 Pozemkový úřad zcela rekonstruoval cestu Odleskou, která vede směrem
k Čachnovu, a nyní se pracuje na cestě do Oldřiše, kde svou část postaví také
obec, aby byla Oldřiš s Krounou spojena novou silnicí, tak jako k tomu došlo
loni mezi Krounou a Rychnovem.
 Menší opravy frézinkem a drtí realizovali také zaměstnanci obecního úřadu.
Snažili jsme se tak opravit alespoň některé velmi zničené úseky komunikací.
Mgr. Petr Schmied, starosta obce
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Příspěvek od HZS Pardubického kraje do zpravodaje
obce – 6. díl
Povodně (pokračování)
Příprava na povodeň
Jste připraveni na povodeň? Nikdy u vás nebyla povodeň? To ještě neznamená,
že nemůže jednoho dne přijít. Možnost vzniku povodně vzrůstá se změnami
terénu (např. výstavba parkoviště v blízkosti vašeho domu) i podnebí.
Pro celé území ČR byly zpracovány povodňové plány a mapy, které ukazují
riziková místa.
Informujte se na obecním úřadě, zda se vaše
obydlí, chata, zahrada či pozemek nenachází
v záplavovém (zátopovém) území či v území
ohroženém zvláštní povodní. Informace o možném zasažení povodní naleznete i
na internetu v digitálním povodňovém plánu (grafická část). Dále se informujte o
obcí zřizovaných evakuačních zařízeních, o případné humanitární pomoci a
způsobu varování a informování obyvatelstva při povodni.
Ujasněte si možné ohrožení zdraví a životů rodiny,
svého obydlí, domácích zvířat v případě reálné hrozby
z přirozené a zvláštní povodně a přijměte vlastní
opatření, mějte svůj plán.
Předem si připravte materiál (folie, desky, ucpávky
kanalizace, pytle na písek) na utěsnění nízko položených
dveří, oken, odpadních potrubí, atd. a potřebné nářadí a
vyzkoušejte si jejich montáž a funkčnost.
Proveďte povodňovou prohlídku kolem svého obydlí, chaty a pozemku a
zajistěte, aby neupevněný materiál, ploty, boudy, hranice dříví a další překážky
nebránily volnému průtoku vody a neutvářely druhotné hrázky a ucpávky
vodního toku.
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Zvažte, zda je výhodnější utěsnit budovy nebo umožnit volný průtok vody.
Buďte v pohotovosti, trvale sledujte předpověď počasí,
pokyny povodňových orgánů obce, stav hladiny vodního
toku a rybníka, přehrady (můžou-li vás ohrozit) a řiďte
se pokyny povodňových orgánů obce, policie a
záchranářů.
Při vzniku povodně postupujte tak, abyste ochranná
opatření mohli podle situace zdokonalovat a rozšiřovat. Vytvořte si předem také
dostatečné zásoby pro přežití, evakuační zavazadlo a komunikační plán vaší
rodiny.
Hrozí-li povodeň, je dobré si předem chránit i majetek:
 vytvořením hrází proti stoupající vodě, utěsněním vstupů do budov a
kanalizačních vpustí,
 stěhováním potravin a oblečení, vnitřního vybavení, strojů a zařízení,
surovin a materiálů do výše položených míst,
 uložením cenných věcí a dokumentů na bezpečném místě, případně
jejich dřívější uložení v bezpečnostní schránce a vytvoření kopií,
 odvozem nebo nezávadnou likvidací nebezpečných látek,
 zajištěním ochrany domácímu a hospodářskému zvířectvu,
 včasným vyvezením dopravního prostředku a jeho uvedením
do pohotovosti k odjezdu po bezpečné cestě.
Pamatujte, že povodňový orgán obce ve svých územních obvodech organizuje,
řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi a v případě
potřeby může i od vás při povodních požadovat osobní a věcnou pomoc.
Jak se chovat při povodni?
1. Vyvezte vozidlo z garáže, doplňte pohonné hmoty a zaparkujte ho mimo
záplavové území, nebudete-li jej využívat při evakuaci.
2. Připravte si evakuační zavazadlo pro celou rodinu a vozidlo, budete-li ho
využívat při evakuaci.
3. Přestěhujte potraviny, oblečení nábytek, stroje a zařízení, suroviny a další
materiály a cenné věci, které by mohla zaplavit nebo odnést voda, do
výše položených míst, nebo do vyšších pater budovy.
4. Odvezte nebo nezávadně zlikvidujte nebezpečné látky.
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5. Zajistěte ochranu domácímu a hospodářskému zvířectvu vyvedením
nebo umožněním opuštění míst ustájení v případě nedostatku času.
Domácí mazlíčky vezměte s sebou nebo je přestěhujte do vyšších pater a
zásobte je vodou a jídlem.
6. Při zaplavování budovy nebo i po přerušení dodávky uzavřete hlavní
přívod plynu a vody, vypněte přívod elektrického proudu. Ale POZOR ! Nedotýkejte se elektrických spotřebičů pod proudem, máte-li mokré
ruce nebo stojíte-li ve vodě.
7. V případě zaplavování domu a nezvládání ochrany vlastní silou a
prostředky včas požádejte o pomoc povodňový orgán obce.
8. Nezůstávejte v místě, kde byste mohli ohrozit život svůj a svých blízkých,
zbytečně neriskujte, jednejte v klidu a s rozvahou.
9. Máte-li možnost, přesuňte se k příbuzným nebo známým mimo
zaplavená území.
10. Jsou-li vytvořena evakuační zařízení, bude vám zde lépe než v zatopeném
území a jeho bezprostředním okolí.
11. Prostřednictvím samosprávy a státní správy je organizována účinná
humanitární pomoc.
12. Dodržujte zásady pro opuštění bytu.
Tipy pro pohyb v zaplaveném území:
 Nepřecházejte tekoucí vodu; stačí hloubka cca 15 cm, aby vám proudící

voda podrazila nohy. Musíte-li do vody vkročit, vybírejte si místa, kde je
voda klidnější a kontrolujte si hloubku vody před vámi, např. tyčí.
 Nevjíždějte do zatopených míst. Uváznete-li s vaším vozem v zaplaveném
místě, snažte se co nejrychleji dostat z vozu na vyvýšené místo, je-li to
pro vás bezpečné. Vozidlo může být vodou velmi snadno odneseno
do větší hloubky.
 Neparkujte při nebezpečí vzniku povodně vaše vozidlo na březích potoků,
řek či kanálů.
-----------------------------------------------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
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Oznámení voličům o době a místu konání voleb
do Zastupitelstva Pardubického kraje
Starosta obce Krouna v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o
volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
informuje voliče:
1. Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční
v pátek dne 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 – Krouna
je volební místnost zasedací místnost Obecního úřadu v Krouně, Krouna č. p. 218
pro voliče s trvalým pobytem v místní části Krouna
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 místní části Rychnov
ve volebním okrsku č. 3 – Čachnov
je volební místnost v budově požární zbrojnice v Čachnově, Čachnov č. p. 42
pro voliče s trvalým pobytem v místní části Františky, Čachnov, Ruda
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 místní části Oldřiš.
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.
4. Každému voliči budou dodány 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. 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. Petr Schmied, starosta

Pardubický kraj bude pořádat Olympiádu dětí a
mládeže
Je rozhodnuto!
Český olympijský výbor přidělil Pardubickému kraji pořadatelství Her zimní
olympiády dětí a mládeže v roce 2018. Po neúspěšné kandidatuře na letošní hry,
kdy byl nakonec šťastnější Ústecký kraj, už to tentokrát vyšlo a největší
multisportovní akce v České republice bude u nás. Zúčastnit by se jí mělo až 1600
sportovců. „V roce 2003 jsme pořádali vůbec první Olympiádu dětí a mládeže,
takže se vlastně vracíme ke kořenům. Neúspěšná kandidatura na letošní hry nám
dala cenné zkušenosti, které jsme využili při plánování následující zimní
olympiády. Věřím, že připravíme úspěšné hry, které budou pro jejich účastníky
motivací k dalšímu sportovnímu snažení,“ uvedl hejtman kraje Martin Netolický.
Soutěžit se bude v celkem jedenácti sportech a disciplínách – alpské lyžování,
běžecké lyžování, lední hokej, skicross, snowboarding, biatlon, krasobruslení,
rychlobruslení, lyžařský orientační běh, šachy a tanec. „Už nyní jednáme s
krajskými svazy, městy a obcemi nejen o zabezpečení sportovišť a zázemí, ale
také o přípravě našich sportovců,“ prozradil radní pro sport a volnočasové aktivity
René Živný.
Sjezdařské soutěže se pojedou v Orlických horách. O cenné kovy v alpském
lyžování se bude bojovat ve skiresortu Buková hora, pro skicrossisty a
snowboardisty je připravený areál Větrný vrch na Dolní Moravě. Běžkaři využijí
areál v Letohradě, kde se budou konat i biatlonové závody, a hokejisté sehrají
turnajové zápasy na stadionech v České Třebové a Chocni. Taneční soutěž se
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uskuteční v Litomyšli, kde bude kulturní a společenské centrum her. Slavnostní
zahájení je na programu v hokejové Tipsport areně v Pardubicích.

Informace o vyhlášení 2. výzvy na kotlíkové dotace
v Pardubickém kraji
Pardubický kraj vyhlásil dne 26. 8. 2016 2. výzvu na kotlíkové dotace
v Pardubickém kraji.
Úplné znění výzvy včetně příloh a pokynů k vyplnění žádosti je dostupné
na internetových stránkách www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.
Termíny výzvy a předkládání žádostí:
Datum vyhlášení výzvy: 26. srpna 2016
Datum zahájení příjmu žádostí: 3. října 2016
Datum ukončení příjmu žádostí: 16. prosince 2016 ve 12 hod.
V závislosti na objemu přijatých a zaregistrovaných žádostí může být vzhledem
k alokaci výzvy lhůta ukončení příjmu žádostí zkrácena. Informace o této
skutečnosti bude s dostatečným předstihem oznámena.
Kontaktní osoby:
Ing. Adam Kubíček, tel.: 466 026 644, e-mail: adam.kubicek@pardubickykraj.cz
Ing. Eva Izáková, tel.: 466 026 325, e-mail: eva.izakova@pardubickykraj.cz
Ing. Jana Nováková, tel.: 466 026 489, e-mail: jana.novakova@pardubickykraj.cz
Ing. Ivana Musilová, tel.: 466 026 340, e-mail: ivana.musilova@pardubickykraj.cz
Ing. Milan Bodeček, tel.: 466 026 643, e-mail: milan.bodecek@pardubickykraj.cz
Mgr. Lucie Angelová, tel.: 466 026 343, e-mail: lucie.angelova@pardubickykraj.cz
Bc. H. Kápičková, tel.: 466 026 409, e-mail: helena.kapickova@pardubickykraj.cz
Ing. Eva Izáková,
vedoucí oddělení programové pomoci EU, odbor rozvoje fondů EU, cestovního
ruchu a sportu Krajského úřadu Pardubického kraje
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Podzimní divadelní předplatné v Hlinsku
I v letošním roce pokračuje pravidelné divadelní předplatné v Hlinsku. Stejně jako
v loňském roce jsou abonentky stále k dispozici, a proto bychom vám chtěli
nabídnout možnost zakoupit si divadelní předplatné do hlineckého
Multifunkčního centra na podzimní část sezóny 2016/17.
Předplatné obsahuje 5 divadelních titulů, díky nimž prožijete neopakovatelný a
bezprostřední zážitek, s nímž se u žádného jiného média nesetkáte. Máte-li chuť
stát se divadelním předplatitelem a vidět na prknech takové osobnosti jako
Terezu Kostkovou, Janu Krausovou, Nelu Boudovou, Miroslava Vladyku, Radka
Holuba, Boleslava Polívku společně s jeho dcerou Annou a další, neváhejte a
kontaktujte nás na tel. čísle 469 311 101 nebo mailem petr.sedlak@hlinsko.cz.
Podrobný program a všechny potřebné informace naleznete na našich stránkách
www.mfc-hlinsko.cz.
Těšíme se na setkávání s vámi.
Za MKK Hlinečan Petr Sedlák

„Vyprávění“ o Dobrém rodáku - pokračování
Kdo byl MUDr. Josef Bartůněk?
Ve funkci primáře chirurgického oddělení pracoval do 30. listopadu 1973, od 1.
12. 1973 pracoval jako přednosta nově zřízeného urologického oddělení OÚNZ
Chrudim. O vybudování tohoto oddělení se zásadním způsobem zasloužil. Toto
oddělení vedl až do odchodu do důchodu, kdy 15. 7. 1975 byl odvolán z funkce.
Od 1. 8. 1975 pak pracoval na tomto oddělení jako samostatný lékař - jako
brigádník - důchodce. Od 1. 1. 1977 pak na tomto oddělení pracoval jako
samostatný lékař - jako brigádník - důchodce, na zkrácený pracovní úvazek.
Ke dni 31. 12. 1974 byl ředitelem OÚNZ Chrudim po dohodě odvolán z funkce
okresního chirurga (?!).
Zemřel 21. 4. 1980.
Již jako medik tíhnul k chirurgii. Během studia medicíny si stále uvědomoval,
že by jej interní obory příliš nebavily. Chtěl dělat něco rukama, to znamená
chirurgii. Nutno ještě poznamenat, že jako mladý muž chtěl studovat technické
obory, např. stavět přehrady a podobné stavby, ale zdravotní problémy rozhodly,
že začal studovat medicínu. Technické znalosti a jeho prozíravost v tomto oboru
ho pak provázely celým životem, velmi schopně je využíval vždy ku prospěchu
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věci.
Za druhé světové války v roce 1944 se oženil s Růženou Strouhalovou, se
kterou spolu vychovali dvě dcery, Janu (narozenou v roce 1948) a Rut (narozenou
v roce 1945). V každé době je u pana primáře cítit sílu sociálních vazeb na rodinu.
Pohyboval se prakticky celý život v chrudimské nemocnici a zejména pak
na chirurgii, kde samozřejmou součástí každodenní činnosti je lidská bolest,
utrpení a neméně často i smrt, které navíc předchází zjevná trýzeň nemocných, je
nezbytné nalézt prostředek k relaxaci s jediným cílem, jímž je restituce duševních
sil. Relaxaci nacházel pan primář v zahrádkaření u svého domu, chataření a i
chalupaření. Cit. rodiného příslušníka: "Mnohokráte svlékl zástěru, sundal
promaštěný klobouk (na který mu nikdo nemohl sáhnout) a pádil do nemocnice".
Jako šéf vyžadoval pořádek. Nikdy ho však neviděli křičet. Jeho přísnost byla
v dikci slov. Díky své přímosti velmi rychle získával osobní vazby a přátele. Mezi
jeho přátele patřil např. MUDr. H. Wechsberg, krounský lékař, nebo akademik
Bedrna, významný český kardiochirurg a jeden ze zakladatelů lékařské fakulty UK
v Hradci Králové.
Každopádně to byl přísný i noblesní šéf, který vyžadoval pořádek a zejména
přívětivé jednání s pacienty. Mnoho a mnoho pacientů i zaměstnanců nemocnice
na něho dodnes vzpomíná s úctou. V posledních letech jej evidentně těšil úžasný,
neskutečný pokrok v mnoha oblastech medicíny. Je otázkou co by tomu řekl pan
primář v současné době, kdy jsou pokroky v medicíně ještě daleko větší.
Tenkráte v začátcích jeho chirurgické praxe třeba neexistovaly např.
širokospektrá antibiotika, protišokové léky atd.
Třikrát týdně stojí čtyři, šest i osm hodin, výjimečně i déle, za operačním
stolem. Odpočívat moc neumí. Pořád musí něco dělat, třeba kopat na zahrádce.
O adrenalinové sporty se moc nezajímá. Tvrdil, že místo takových nervních sportů
má chirurgii. "To je obor nevyzpytatelný, nebezpečný, často musíte rozhodovat
o životě a zdraví pacienta v několika vteřinách. Adrenalinu mám dost
na chirurgii".
Odpoledne operuje a ráno již běží na oddělení s určitým napětím, jestli je stav
pacienta dobrý.
Jistě, existují nějaké medicínské historky, které provázejí profesní život
primáře Dr. Bartůňka. Ano jsou veselé i smutné. Jednu takovou nabízím. Bohužel
tu neveselou, pro operatéra i personál chrudimské chirurgie.
Dne 19. května 1944 obklíčilo pražské gestapo spolu s pardubickými
příslušníky a hlavním konfidentem Jaroslavem Nachtmanem dům pana Marka čp.
170 pod známou nasavrckou kaštankou. Dům obklíčili večer v pozdních hodinách
a o půl čtvrté ráno vnikli do domu. Tato akce gestapa byla provedena na základě
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anonymního udání, kde bylo gestapu sděleno, že v domě je přechováván
parašustista. Při této akci byl postřelen (údajně neúmyslně gestapákem
Neupertlem) jeden účastník akce. Tento byl okamžitě převezen do chrudimské
nemocnice a dostal se na operační stůl pana primáře Bartůňka. Operatérovi bylo
jméno oznámeno až později - Václav Král. Pod tímto jménem je veden v operační
knize. Ve skutečnosti se jednalo o velitele paravýsadku Intransitiv nadporučíka
Václava Kindla, rodáka z Dašic. Tento měl z Anglie konspirační jméno Václav
Procházka. Bohužel po zradě a svém zatčení na Čachnově již delší dobu pracoval
pro gestapo bez jakýchkoliv morálních zábran. Jednalo se dle knihy provedených
operací o těžké střelné zranění břicha, velkou ztrátu krve, šokový stav atd. Přes
dlouhotrvající operaci a transfuzi se život tomuto muži panu primáři zachránit
nepodařilo. Byl to pro operatéra a ostatní personál chirurgie velmi stresující čas.
Nervózní, nedůvěřiví i vyhrožující pobíhající gestapáci, kteří v těch okamžicích
žádali nemožné, přihlíželi, zda se zraněnému dostává kvalifikovaného ošetření.
Dašický rodák, "obyvatel" Zaječic nebo Chrasti, "dělník" na čachnovské pile,
Nasavrky, zachraňující chirurg MUDr. Bartůněk, rodák z nedalekého Rychnova,
chrudimská nemocnice. Kruh se uzavřel. Nadpor. Václav Kindl, alias Václav
Procházka, alias Václav Král tentýž den tj. 20. května 1944 zemřel (úmrtní kniha
č.2438/44 jako Václav Král z Prahy XIII, ul. Krále Jiřího). O koho šlo, se ve
skutečnosti Dr. Bartůněk dozvěděl až v květnu 1945. Za své služby Gestapu dostal
V. Kindl zaplaceno dávkou ze samopalu.
Odborná práce MUDr. Bartůňka, přesnost a obětavost je vážena jak
u veřejnosti, tak i u spolupracovníků a byla za jeho života oceněna řadou
vyznamenání, která mu byla udělena státními nebo společenskými institucemi.
Byl mj. nositelem medaile University Karlovy za dlouholetou obětavou práci.
Použité zdroje:
Archiv ministerstva zdravotnictví Praha
Soukromý archiv rodiny Bartůňkových
Archiv BSMV Brno-Kanice
Ing. Jan Věrtelář
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Báseň Josefa Pražana
U nás v Krouně
Pod jednou střechou,
v jedné čisté dílně,
vrní soustruh, jako v kolébce spokojené malé dítě.
To šikovné ruce dlátem ve dřevě,
tvarují švarné panenky,
husárky, kteří na koníky skočí.
A jako bys obracel listy dávného snáře.
O kus dále pod jinou střechou,
v jiném domě,
v tichu jako v chrámu.
Na stoličce jako u verpánku,
nožem jako knejpem,
jako chirurg, tvůrce rukou jistou,
jako při operaci,
řeže tenké plátky peří ze dřeva oživlé holubici.
Tak to u nás v Krouně,
odnedávna chodí.
Zde můj verš končí,
můj dík skromným tvůrcům,
mé ohlédnutí …
Josef Pražan

Začátek moštování
Zahrádkáři z Krouny oznamují, že moštování ovoce zahajují v pátek 30. 9. 2016
v 16.00 hodin.
Ovoce musí být prané, nenahnilé a nemoučnaté.
Moštování bude pokračovat každý pátek od 16.00 hodin až do vyhlášení
ukončení.
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Zájemci o tuto službu, neodkládejte příchod na pozdější hodinu!
Děkujeme za pochopení.

´
Anketa Strom roku
Na naši školu se obrátil pan Ludvík Plašil z Hlinska s následující žádostí:
Jak již asi víte, lipecká lípa u Horního Bradla se dostala do finále soutěže
Nejkrásnější strom roku. Je to jediný strom z Pardubického kraje, který se
do soutěže dostal. Má úžasnou historii. Je stará 800 let, obvod kmene je 904
cm. Váže se k ní několik pověstí. Mezi nejznámější patří, že pod ní tábořil Jan
Žižka a před cestou do Holandska se tam ukrýval i Jan Amos Komenský.
Prosím na arch, který posílám vyplnit "Lipecká lípa, strom číslo 8". Moc a moc
prosím o získání co nejvíce podpisů. Za každý podpis je 1 hlas pro lípu. Přinesouli a odevzdají-li děti nebo kdokoliv jiný starý nefunkční mobil dostane za něj
lípa 20 hlasů.
Doporučuji také návštěvu lípy, je nádherná. Děti okouzlí nejen romantická
příroda, ale současně se budou moci i dozvědět něco z její historie. Sto metrů
na východ je od ní starý kdysi slavný zámek (dnes bohužel ve špatném stavu).
Asi padesát metrů na západ je hrobka z 13. století lipeckých vladyků a rodu
Kustošů. Ve středověku k lipeckému panství patřilo přes 30 vesnic. Myslím si, že
je dobré dětem vštěpovat tradiční hodnoty a obzvlášť z našeho kraje.
Předem děkuji za získání podpisů a případně donesené mobily. V příloze zasílám
arch a foto lípy.
S pozdravem
Ludvík Plašil,
fotograf
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Podpisové archy jsou ve vstupních prostorách školy a jsou k dispozici žákům i
dospělým.

Mgr. Kyncl Josef, ředitel ZŠ
GO pobyt šesté třídy v Daňkovicích
Penzion Selský dvůr v Daňkovicích u Sněžného je již několik let ideálním místem
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pro naše aktivity na počátku každého šestého ročníku. Cílem je vzájemné
seznámení se žáků s novým třídním učitelem a nastavení pravidel pro vzdělávání
na 2. stupni základní školy. Pobyt děti absolvovaly v doprovodu Mgr. Jitky
Urbanové a metodika prevence Mgr. Romana Tlapáka.

Mgr. Josef Kyncl, ředitel ZŠ
Mateřská škola na výletě do Polničky
Nový školní rok má za sebou první měsíc, a tak jsme se rozhodli zpestřit dětem
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pobyt ve školce výletem. Vydali jsme se v úterý 20. 9. 2016 „za vláčkem“ a
zvířátky do Polničky. Cesta nebyla dlouhá, počasí na výlet ideální, tedy ani velké
teplo, ani zima, výlet se prostě vydařil. Jízda vláčkem s otevřenými vagonky a
zvláště pak tunelem dala průchod nefalšované dětské radosti, smíchu, výskání a
nakonec bezprostřednímu skandování „ještě“, kterým si děti vyprosily za velkého
nadšení jízdu navíc. Prohlídkou mini ZOO jsme pobyt v Polničce zakončili a vydali
se zpět do školky, kde na nás již čekal připravený oběd a lehátka k odpočinku.

Mgr. Irena Kavková, ředitelka MŠ

Návštěva Azylového domu pro těhotné ženy v tísni v Hamrech
V pátek 15. 7. 2016 jsme s maminkami a dětičkami navštívily Azylový dům
pro těhotné ženy v tísni v Hamrech nedaleko Hlinska. Domov není k dispozici jen
pro těhotné ženy, ale též pro matky s dětmi do sedmi let. Má kapacitu 14 lůžek,
ale v době naší návštěvy nebyl plně obsazen, tak nám pracovnice Lucie Bártová
mohla ukázat všechny prostory domova, včetně pokojíčků pro ubytované. Lucie
nám také vysvětlila vše o fungování a pravidlech domova a podmínkách pobytu
zde. Celý domov je zrekonstruovaný a má krásný prostorný sál, kde se pořádají
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různé kulturní akce. Objevíte zde také „Obchůdek na jevišti“, kde zaměstnanci
domova prodávají darované ošacení za symbolickou cenu 10,-Kč, což byl náš
směr návštěvy  – levně nakoupit krásné a zachovalé věci jak pro děti, tak i pro
dospělé a také podpořit a přispět na dobrou věc. K domovu patří také rozlehlá
zahrada vybavena právě pro děti všemi možnými atrakcemi (houpačky,
skluzavka, pískoviště, tříkolky, …), kterou jsme, po umoudření počasí, navštívili a
děti se zde vyřádily. Nechybí zde ani vlastní slepičky, o které se zaměstnanci
domova starají.
Velice děkujeme za krásně strávené dopoledne, jen velice nerady jsme s plnými
taškami „nového“ oblečení v rukách, zaháněly děti do autobusu.
Už teď se těšíme na další návštěvu 

Výlet do Perníkové chaloupky v Pardubicích
Jeden červencový pátek, 29. 7. 2016, jsme podnikli s našimi dětičkami další výlet
a to tentokráte za perníkem do Perníkové chaloupky do Pardubic. V autobuse
jsme litovali toho, že jsme nevzali dětem pláštěnky a sobě deštník. Ale než jsme
před prohlídkou chaloupky dosvačili, tak na nás začalo vykukovat sluníčko, a tak
jsme se na prohlídku a na den strávený pod a na Kunětické hoře začali těšit.
V chaloupce plné krásných perníků nás prováděl pomocník Ježibaby, který nám
dával velice cenné rady, jak na babu „zapůsobit“. Děti moc dobře znaly pohádku
O perníkové chaloupce, takže jsme u Ježibaby strávili jen chvíli a potom jsme
prošli nebem i peklem a v pořádku jsme se vrátili na zem.  Samozřejmostí byly
na památku perníčky, do kterých se děti s chutí zakously, i když byly právě
po svačině. 
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Dále jsme potom pokračovali krásnou vyhlídkovou jízdou Kunětickým expresem
na samotný vrchol hory, kde jsme se prošli po nádvoří hradu, opět posvačili a
poté se svezli expresem zpět dolů do údolí na dětské hřiště a podívat se na
zvířátka. Po chvilce řádění na hřišti se ale opět vrátilo ranní počasí, tak jsme byli
nuceni přeskákat kaluže do teplého a suchého autobusu a vyrazili jsme mokří, ale
velice spokojení a unavení, zpět k domovu 

Výlet za koníčky a zmrzlinou do Slatiňan
I v srpnu jsme se vydali na další společný výlet a to v úterý 16. 8. 2016
do Slatiňan na koníčky a zmrzlinku. Tentokrát se počasí opravdu vyvedlo,
sluníčko nám dopřávalo, a tak sladká tečka a zchlazení bylo opravdu potřeba. Ale
před výbornou zmrzlinou jsme nejdříve navštívili místní hřebčín, kde jsme šli
na prohlídku stájí, kočárů, sedel, dokonce jsme měli možnost si pohladit krásné
malé hříbátko a nakonec jsme se podívali i na koně, kteří jsou ve výcviku. Cestou
na zmrzlinu jsme samozřejmě strávili hodně času u ohrady, kde si koníčci chodili
pro pohlazení.  Cestou na zmrzlinu jsme se na chvíli zastavili na dětském hřišti,
kde se děti ještě vyřádily, a pak už byla ta slibovaná a dlouho očekávaná
zmrzlinka a návrat domů. 
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SKOTAČENÍČKO začíná !
Srdečně zveme maminky s dětičkami na skotačeníčko – cvičení dětí i maminek. 
Začínáme 3. 10. 2016 od 16,00 hodin. V případě změny nebo zrušení cvičení je
ihned informace na stránkách www.mc-krouna.webgarden.cz/ nebo
na www.facebook.com/MCKrouna

-------------------------------------------------------------
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pořádá a zve širokou veřejnost na

DĚTSKÝ BAZÁREK
Kdy: v sobotu 22. 10. 2016 od 9,00 – 17,00 hodin
Místo konání: ZŠ Krouna – sál v přístavbě (zadní vchod do jídelny a družiny)
Chcete prodat podzimní či zimní věci, ze kterých už Vaše děti odrostly?
VOLEJTE nebo PIŠTE SMS na číslo 602 22 99 52 (Pavla) !!!
Maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, tetičky a strejdové přijďte se podívat a
nakoupit něco hezkého svým dětem,
vnoučátkům, neteřím či synovcům. 
TĚŠÍME SE NA VÁS!
-------------------------------------------------------------

Srdečně zve všechny občany na

„SVĚTÝLKOVOU PROCHÁZKU“
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Kdy: 27. 10. 2016 od 17,00 hodin
Sraz: u ZŠ Krouna, na školním hřišti (zezadu školy)
S sebou vezměte vyrobené či zakoupené lampionky, abychom prosvítili celou
Krounu.
TĚŠÍME SE NA VÁS!
Pavla Kučerová, MaCeK

Církev evangelická
Slavnost v Ostravě
V neděli 19. června 2016 jsme se v evangelickém kostele v Ostravě
zúčastnili krásných hudebních bohoslužeb, které vedl synodní senior
Daniel Ženatý. Těmito bohoslužbami se završilo tříleté studium 13 varhaníků naší
církve. Pod vedením celocírkevního kantora Ladislava Moravetze se
zdokonalovali ve hře na varhany a vedení sborového zpěvu. Velmi nás těší, že
mezi úspěšnými absolventy tohoto tříletého studia byly také dvě naše varhanice
Andrea Boháčová a Jaroslava Pražanová. Samozřejmě jim k úspěšnému završení
studia blahopřejeme a těšíme se, že to, co se naučily, budou předávat dál nejen
v našem sboru při varhanním doprovodu bohoslužeb i vedení našeho malého
pěveckého sboru.
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Fotbalová kopačka
Rekonstrukce kabin pokračuje
Přes léto pokračovaly práce na rekonstrukci kabin. Vše začalo bouráním.
Odřezalo se zabradlí, vybourala se venkovní betonová podlaha, o něco později se
zbourala klubovna a venkovní sezení. Bourání nebylo jednoduché z důvodu
vzpomínek na prožité časy zde na hřišti…

Na bourací práce navázaly práce stavební. Podařilo se vybudovat novou
základovou desku pro klubovnu a sezení/zázemí pro fanoušky. Postavily se
obvodové zdi pro novou klubovnu. A to hlavní je, že kabiny jsou nyní
pod střechou.

V současné době se pracuje na elektrice, jsou objednaná okna a dveře a brzy
příjdou na řadu omítky.
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Velké díky všem, kteří pomáhají a podílejí se na realizaci pro nás takto obrovské
rekonstrukce!
Rozpis utkání TJ Sokol – podzim 2016
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Akce podzim/zima 2016-2017
- 1. 10. 2016
- 10. 12. 2016
- 28. 1. 2017

-

zábava III. Cenová
čertovská zábava III. Cenová
sokolský ples Quatro
Miloš Vaňák

Hasičská stříkačka

Luděk Bělský

Činnost SDH Oldřiš v roce 2016
V letošním roce opět hasiči v Oldříši uspořádali již tradiční společenské
akce, které se již staly nedílnou součástí života obce.
V roce 2016 se mohli místní poprvé setkat na dětském karnevalu, který
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se konal 14. 2. v hasičárně. Na děti čekalo spoustu soutěží, cen a nechybělo
společné tancování. Účast opět nezklamala a sál byl plný rozesmátých děti.
Na konci dubna jsme vítali jaro pálením čarodějnic, tedy v našem případě
pouze jedné, na naši mini hranici. Děti i dospělí si po upálení čarodějnice mohli
opéci buřty, které děti dostaly zdarma. Nechyběl nazlátlý mok a spousta her a
drobných odměn. Přes chladnější počasí jsme se u ohně ohřívali do pozdních
večerních hodin.
Prvního dne měsíce července jsme s radostí uvítali začátek prázdnin. Dětí
se opět sešlo dost a dost. O něco méně přišlo dospělých. To nám ale radost
nezkazilo a děti opět s radostí plnily soutěže a radovaly se z odměn. Všichni si
mohli pochutnat na tradičních špekáčcích.
Po roce jsme se opět rozhodli uspořádat Rodinný hasičský výlet.
Po loňském úspěchu Polničky jsme chtěli zamířit do podobného zabavného
parku. Výlet jsme moc dopředu neplánovali a cca měsíc před výletem jsme se
rozhodli vyrazit do Chlumce nad Cidlinou, kde je nově otevřený Fajnpark.
Na programu v případě hezkého počasí bylo i místní krásně zrekonstruované
koupaliště.
Vyrazili jsme v téměř plném autobusu (45 osob) 7. 8. ráno, abychom stihli
začátek otvírací doby v 10 hod. Po úvodní společné fotografii jsme si dali do 14
hodin rozchod po areálu parku. Bylo nám hned jasné, že některým to do 14 hodin
nebude stačit. Areál je plný atrakcí, které jsou po zaplacení úvodního vstupu,
zdarma. Čekaly na nás všemožné trampolíny, skákací hrady, plážový areál, různě
velké motokáry a auta, menší dinopark či ,,zvířátkov“. Další zajímavá část parku
byl ,,Bosov“, kde jsme si mohli vyzkoušet chůzi na boso po různém podkladu.
Pro více hravé děti byla zajímavá část s vodními a balonkovými děly či hudební
koutek a pro nejmenší zmenšené městečko plné domečku a různých vozítek. Ani
hlady tam člověk netrpěl. Po cestě se nacházeli různé stánky s více či méně
zdravými potravinami a nápoji. 
Ve 14 hodin jsme se domluvili, že část zájezdu se přemístí na místní
koupaliště, kde jsme se ještě krásně osvěžili po nakonec docela teplém dni.
Společně jsme pak odjížděli před 17 hodinou a po cestě domů většina z nás
unaveně klimbala.  Někteří z nás ještě po příjezdu na našem oldříšském hřišti
dojídala zbytky z výletu a vše zapíjela kvalitním mokem. Výlet se tedy opět vydařil
a už se těšíme na příští rok.
Téměř na konci prázdnin, 19. 8., jsme se sešli při další tradiční akci –
pouťové grilování. Opět nám počasí přálo a přes počáteční rozpaky
nad přítomným počtem spoluobčanů, se nás nakonec sešlo dost a snědlo se
téměř 50 steaků. Ani děti nezahálely a soutežily jako o život, a to především
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u tradičních soutěží jako je skákání v pytli či jízda v kolečku, do které se zapojili i
rodiče. 
V letošním roce nás ještě čeká, opět již tradiční, Čertovská obchůzka
místních dětí, pro které čerti hasiči připravují každoročně balíčky s dobrotami.
S pomocí místních hasičů a OÚ Krouna dále probíhá diskuze ohledně zastaralého
areálu bývalé požární nádrže. Doufáme, že se v nejbližší době budoucnost těchto
prostor vyřeší, aby mohla opět co nejlépe sloužit pro všechny spoluobčany.
Pokud máte zájem se podívat na fotky ze života Oldřiše, mrkněte
na webové stránky: www.sdholdris.rajce.idnes.cz
Mgr. Andrea Boháčová,
jednatelka SDH Oldřiš

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Výročí:
Říjen
65 let 85 let 90 let -

Narození:
Červenec
Bořivoj Pavliš, Krouna 
------------------------------------------

Vrňáková Stanislava
Svobodová Jiřina
Šenderová Věra

Srpen
Jan Vaňák, Krouna 
-----------------------------------------

----------------------------------------------Listopad
65 let Nekvindová Danuše
70 let Zástěra Jan
80 let Borovec Slavoj
85 let Hubená Milada
Zeman Josef
----------------------------------------------Prosinec
65 let Hladíková Jitka
Filipiová Dana
70 let Bártová Jana
80 let Štorek Jaroslav
90 let Hromádko Jan
91 let Brdíčko Oldřich
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Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
na IV. čtvrtletí 2016
Datum
Jméno
Místo pohotovostní služby Pozn.
1., 2. 10. MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64
8., 9. 10. MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31
$
15., 16. 10. MUDr. Tomáš Mrkvička Proseč
Zahradní 240
$
22., 23. 10. MUDr. Jiří Janovský
Hlinsko Wilsonova 590
28. 10. MUDr. Hana Mrkvičková Proseč
Zahradní 240
$
29., 30. 10. MUDr. Michael Chlud
Skuteč
Smetanova 568 @
5., 6. 11. MUDr. Zdena Janovská Trh. Kam. Hlinecká 64
12., 13. 11. MUDr. Eva Konývková
Hlinsko Nádražní 548
#
17. 11. MUDr. Yvona Chludová Skuteč
Smetanova 568 @
19., 20. 11. MUDr. Hana Mrkvičková Proseč
Zahradní 240
$
26., 27. 11. MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401
3., 4. 12. MUDr. Eva Krejčí
Krouna 350
10., 11. 12. MUDr. Josef Cimburek Skuteč
Tyršova 386
17., 18. 12. MUDr. Petr Foltan
Herálec 81
22. 12. MUDr. Zdena Janovská Trh. Kam. Hlinecká 64
23. 12. MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401
24. 12. MUDr. Jiří Janovský
Hlinsko Wilsonova 590
25. 12. MUDr. Mário Votruba
Hlinsko Nádražní 548
#
26. 12. MUDr. Petr Foltan
Herálec 81
27. 12. MUDr. Eva Krejčí
Krouna 350
28. 12. MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64
29. 12. MUDr. Yvona Chludová Skuteč
Smetanova 568 @
30. 12. MUDr. Eva Konývková
Hlinsko Nádražní 548
#
31. 12. MUDr. Tomáš Mrkvička Proseč
Zahradní 240
$
1. 1. 2017 MUDr. Josef Cimburek Skuteč
Tyršova 386
$ = Zdr. středisko, # = Polikl. Hlinsko, @ = U Botany
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Pohotovostní služby jsou od 9.00 do 13.00 hodin.
S ohledem na možnost výměny služeb mezi lékaři doporučujeme předem telefonicky ověřit aktuální
stav na příslušném stomatologickém pracovišti.

Inzerce:

Diakonie Broumov
sociální družstvo
Více na www.diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek












Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy, časopisy





VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek
znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční:
ve dnech: 17. 10. až 6. 11. 2016
místo: Krouna č. p. 68 - přízemí, 2. dveře vpravo
(bývalé zdravotní středisko)

Bližší informace Vám rádi sdělíme:
Tel.: 491 524 342, 739 999 112
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