
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

List občanů Krouny, Čachnova, František, Oldřiše, Rudy a Rychnova 2/2012 

 

Z obsahu: 

 

Obecní úřad informuje ……………………………………....... 2 

Z naší kroniky …………………………………………………... 2 – 3 

Den oslav aneb 100 let od založení TJ SOKOL Krouna ….. 4 

Společenská rubrika ………………………………………….. 5 

Rozpis pohot. služeb stomatologů na III. čt. 2012 …………. 6 

Varhanní pouťový koncert …………………………………….. 7 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



www.krouna.cz  Krounský zpravodaj 

 

-2- 

Obecní úřad informuje 
 

 V červnu proběhla  v obou našich církvích  velmi zdařilá  akce „Noc 

kostelů“. Děkujeme. 

 Hasiči v Krouně uspořádali  v červnu tradiční regionální soutěž.  

 Hasiči v Oldřiši vybudovali  vlastními silami dětské hřiště. 

 5. července se v Rychnově konal již 7. ročník fotbalového turnaje, který 

pořádali místní hasiči. Na něm také mj. představili svůj nový automobil. 

Hasičům z Krouny, Oldřiše i Rychnova patří poděkování. 

 Pan Josef Pešek a Josef Beneš v Rychnově ochotně a sami opravili přívod 

vody na hřbitov, a to bez nároku na odměnu. Jménem zastupitelstva obce 

děkujeme. 

 Všem spoluobčanům  jménem všech členů ZO přeji krásné a spokojené léto, 

prožité ve zdraví. 

 17. července bude v muzeu v Trhové Kamenici zahájena výstava o druhé 

světové válce, respektive o jejich účastnících v Royal Air Force a 

židovských obětech z řad obyvatel Trhové Kamenice. 

 V neděli 2. září bude v 11:00 hodin před Základní školou v Trhové 

Kamenici odhalen památník příslušníkům Royal Air Force a obětem 

holocaustu z Trhové Kamenice. 

Pavel Ondra, starosta obce 
 

 

 

                  Z naší kroniky 
 

Příspěvek kronikářky pro letní dny 
Krouna na počátku 20. století očima pražských dětí 

V dětském pokoji klouže ranní světlo po červeně 

natřeném krounském nábytku. Paprsek 

slunéčka se svezl ze židle, na které osvítil 

barevné ornamenty, ukryl se za pestře 

vyšívanou dekou na stole, až pomalu se vetřel 

do barevné postýlky a laškovně posvítil 

vyřezaným srdéčkem rovnou do dětské tváře. 

 „Hejsa, to je krásný den,“ ozve se 

děvčátko, když ho pošimralo slunéčko 

na nose a probudilo se. „Ančo, Lorinko, 

vstávejte, dneska jdeme k starostovům 

pro chleba. Honem, ať nám Františka 

neuteče,“ rozčileně budí Mařenka své sestry a 

sama již bosýma nohama běhá po pokoji. 

Netrvalo dlouho a již byly děti ustrojeny a s Gustíkem, malým bratranečkem, 
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svorně stály před domem, kde čekaly na Františku. Chvíli to trvalo, než se 

dočkaly, a proto Gustík nemohl odolat, aby nenakukoval do krámku pana 

Nekvindy, který byl velkým svodem všech.  

Za rozloženými tkalouny, vysokými násadami bičů a všemi potřebami 

venkovského lidu trůnil růžolící kupec za pultem, kde byly rozloženy ty nejlepší 

dobroty. Nejvíc ovšem děti lákaly ty barevné cukrovinky slepené vlhkem a 

horkem k sobě. Pak ovšem také veliké kousky, zvané bandury, a kousky 

zlomkové čokolády notně uprášené. 

 Svorně spočítaly své peníze na dlani a Gustíček šel nakupovat. Přinesl toho 

plné kapsy. Spravedlivě podělil všechny houskou i pamlsky a tu již také zde byla 

Františka. „Copak, zase jste nakupovaly? Kdyby to babička věděla, jak utrácíte, 

ta by se zlobila. Kdepak jste vzaly tolik peněz?“ „Ale Frantí, nezlob se, to my 

jen pár těch cucavých cukrlat a peníze – no, tři šestáčky jsme měly a ještě dva 

jsem zůstal dlužen, ale to ty už nějak uděláš, viď?“ 

 Gustík mile žadonil a mazaně tulil svou tvářičku k sukním tetiným. Ta 

chvíli hubovala: „Že se ale nestydí dělat dluhy, Gustíčku, to je hrozná hanba, co 

by si jen pan Nekvinda o nás pomyslel? Teď abych to šla zaplatit.“ A také hned 

se hrnula do krámku, aby vyrovnala dluh. Po tomto malém přestupku již děti 

svorně sledovaly Františku a dumlaly spokojeně své bonbony. 

Starostovic chalupa byla hned pod kostelíčkem, který seděl na vršku jako 

malý hříbeček pod stromečkem. Do chalupy se šlo přes dvoreček, pak 

přes ovocný sad a po schůdkách na pavlač, kde byly dveře do velké sednice. 

V sednici byla veliká pec v jednom rohu a kolem ní lavice, pěkně po krounsku 

pomalovaná, stůl a židle. V druhém rohu byla postel, vysoko vystlaná peřinami. 

V těchto ležel stařeček s velkými kníry, v kterých se ztrácela troubel fajfky, 

ze které neustále bafal. Byl to otec pana starosty a byl prý již dlouho nemocný, 

jak vysvětlovala statná starostka. 

 Mladá selka vesele uvítala děti s Františkou. „To jsou k nám hosti. No, 

pěkně vítáme, ráčejí se posadit, aby spaní nevynesli.“ Zástěrou přetřela 

omalované židle čistotou jen zářící. Děti i Františka se upejpaly. „Ale kdepak, 

nás nohy nebolí, vždyť je od nás nedaleko a hned zase musíme jít.“ 

 „A to by bylo pěkné, aby místo u nás nepřijmuli,“ rozhorlila se selka, a 

tak si děti sedají na krajíček židle, jak se sluší a patří. Mladá panímáma hned 

také přinesla dětem jejich obvyklou pochoutku, kvůli které sem tak rády chodily. 

Byl to chléb, do kterého byly zapečeny švestky a jablka, někdy i hrušky. Selka 

těmto malým chlebům dávala podobu miminek. Místo očí měly rozinky a 

z pusinek se šklebily mandlové zoubky. Jejich vypečená kůrčička chrupala jako 

perník, takže žádný dortíček nemohl být chutnější. 
 

(Z deníku „Rodinné vzpomínky“ Anny K. R., která před 100 lety pobývala 

v Krouně na letním bytě se svými rodiči a sourozenci.) 

Připravila Hana Moravcová 
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Den oslav aneb 100 let od založení TJ SOKOL Krouna  
 

Termín:  4. 8. 2012       

Místo:   areál fotbalového hřiště 

 

PROGRAM AKCE 

 11 – 12 hod. fotbalové utkání předpřípravky -     TJ 

Sokol Krouna – MFK Chrudim 

 12 – 13 hod. fotbalové utkání mladší přípravky - TJ 

Sokol Krouna – Mars Svratka 

 13,30 – 15 hod. fotbalové utkání starých gard -       TJ 

Sokol Krouna – FK Proseč 

 16 – 20 hod. ARABELA SHOW 

 

 fotbalové utkání, TJ Sokol Krouna – Arabela tým 

Sestava Arabela týmu: 

Antonín Panenka, Luděk Sobota, Ivo Knoflíček, Martin Tankwey, Jaroslav 

Sypal, Roman Skamene, Leoš Noha, Stanislav Hložek, Pavel Novotný, 

Tomáš Vlasák, Míša Nosková, Jiří Rámeš  

 kulturní blok 

 vystoupení Míši Noskové – písničky 

 rozhovor s Tomášem Vlasákem 

 vystoupení Romana Skamene 

 rozhovor s Antonínem Panenkou a Ivo Knoflíčkem 

 vystoupení Luďka Soboty 

 rozhovor s Pavlem Novotným a Leošem Nohou 

 vystoupení Martina Tankweye – písničky 

 vystoupení Jaroslava Sypala 

 vystoupení Stanislava Hložka – písničky 

 

 Od 20 hod. taneční zábava  - skupina Quattro. Již od pátku 3. 8. a 

po celý den oslav budou v areálu hřiště probíhat tradiční pivní slavnosti 

/Kozel, Radegast, Plzeň, Gambrinus/. 

 

Srdečně Vás zvou pořadatelé TJ Sokol Krouna a Obec Krouna 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
Výročí: 

Červenec Září 

65 let – Mlynářová Věra 65 let – Pytlíková Marie 

 – Hrdličková Marta 70 let – Pešek Josef 

90 let – Homolková Anna 85 let – Malý Vladimír 

      

Srpen    

65 let – Popelka Jaromír    

 – Škroch Vlastimil    

 – Bukáček Miloš    

70 let – Nadrchal Josef    

Narození: 
Duben Květen 

Chlupáčová Laura Popelka Matouš 

Adámková Tereza  

Drahoš David  

Švanda Michal  

Úmrtí: 
Březen Červen 

Tomášek Josef Kysilková Hana 

 Kučerová Jarmila 

Květen  

Müllerová Emilie  

Bukáčková Marta  

Janko Josef  
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Rozpis pohot. služeb stomatologů na III. čtvrtletí 2012 

Datum Jméno Místo pohotovostní služby Pozn. 

5. 7. MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova 568 @ 

6. 7. MUDr. Zdena Janovská Trh. Kam. Hlinecká 64  

7. 7. MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64  

8. 7. MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64  

14. 7. MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386  

15. 7. MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386  

21. 7. MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 # 

22. 7. MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 # 

28. 7. MUDr. Michael Chlud  Skuteč Smetanova 568 @ 

29. 7. MUDr. Michael Chlud  Skuteč Smetanova 568 @ 

4. 8. MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64  

5. 8. MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64  

11. 8. MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 $ 

12. 8. MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 $ 

18. 8. MUDr. Eva Krejčí Krouna 350  

19. 8. MUDr. Eva Krejčí Krouna 350  

25. 8. MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590  

26. 8. MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590  

1. 9. MUDr. Michael Chlud  Skuteč Smetanova 568 @ 

2. 9. MUDr. Michael Chlud  Skuteč Smetanova 568 @ 

8. 9. MUDr. Zdena Janovská Trh. Kam. Hlinecká 64  

9. 9. MUDr. Zdena Janovská Trh. Kam. Hlinecká 64  

15. 9. MUDr. Jan Konývka Hlinsko Nádražní 548 # 

16. 9. MUDr. Jan Konývka Hlinsko Nádražní 548 # 

22. 9. MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401  

23. 9. MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401  

28. 9. MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 # 

29. 9. MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386  

30. 9. MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386  

* = ETA Hlinsko, $ = Zdr. Středisko, # = Polikl. Hlinsko, @ = U Botany 

 
Pohotovostní služby jsou od 9.00 do 13.00 hodin. 
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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. 
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