
 

                          
 

r. 1913                                                             

Požár na evangelické faře                                     
 
 V úterý dne 25. února 1913 večer ve čtvrt na 10 hod. zazněl hasičský 
signál, že hoří v místě. Ku podivu všech vypukl oheň v kolně evangelické fary, 
patrně od popele. Oheň sám sebou bezvýznamný, ale v okolnostech jaké v tu 
chvíli byly, v první chvíli velice děsivý. Vál totiž velice prudký vítr jižní přes 
školu na d. Krounu a potok zamrzlý byl na dno. Největší obava byla, chytí-li 
vedlejší dům Tausikův. Na půdě tohoto domu prádlo již hořelo, uhasil je velitel 
hasičů František Vostřel. Na prostředku a na části d. Krouné snášeli lidé z půd 
věci cennější a připravovali žebříky na střechy. Kolna při faře shořela, od té 
chytila pavlač, oheň vnikl pod plechovou střechu a shořela prkna pod plechem a 
trámy v pravém sev. rohu budovy. 
       Oheň rozšířil se v této míře, že nebylo vody. 5 minut se stříkalo slabě a zase 
se muselo čekati, až se trošek vody natáhne.  
  

r. 1920 
Občanská škola v Krouně    
 

Samostatnost státu našeho přivodila nové snahy ku vzdělávání národa a 
ministerstvo vyučování podporuje zřizování nových škol občanských... Dne 12. 
února 1920 byli voláni zdejší členové místní školní rady do Vysokého Mýta ku 
slibu a zde jim okresní inspektor vyložil důležitost školy občanské, uvedl, že 
v Krouně rozhodně o školu žádati musí, že tak příznivá doba, jaká jest nyní 
nemusí dlouho trvati a žádal všecky členy, aby v obecním zastupitelstvu se 
zasadili o příznivé usnesení... Má tudíž hlavní zásluhu o zřízení občanské školy 
zde okresní inspektor p. Josef Novák... O zřízení zdejší měšťanské školy 
usiloval zvláště starosta obce Krouny a předseda místní školní rady p. Jan 
Nekvinda, rolník pokrokový a uvědomělý, povahy ušlechtilé. Měšťanská škola 



v Krouně založena byla výnosem zemské školní rady z 9. září 1920, o čemž 
okresní školní rada zpravila místní školní radu výnosem z 22.září 1920. Škola 
obecná, dosud pětitřídní, zredukována současně na čtyřtřídní... Výnosem 
zemské školní rady z 16. února 1921 ustanoven definitivním ředitelem Vojtěch 
Santholzer, dosavadní odborný učitel měšťanské školy ve Skutči. 
 

 
 

 
 
 

 
 


