
 
 

 
 
 
1. Linda a Samuel 
2. Adéla 
3. Bronislav 
4. Jindřiška 
5. Boris 
6. Boleslav 
7. Regína 
8. Mariana 
9. Daniela 
10. Irma 
11. Denisa 
12. Marie 
13. Lubor 
14. Radka 
15. Jolana 
16. Ludmila 
17. Naděžda 
18. Kryštof 
19. Zita 
20. Oleg 
21. Matouš 
22. Darina 
23. Berta 
24. Jaromír 
25. Zlata 
26. Andrea 
27. Jonáš 
28. Václav 
29. Michal 
30. Jeroným 
 

Stoletý kalendář 
Z Pamětní knihy obce Krouny r. 1908 

Podzim krásný, suchý, slunečný. Dobře se sklidilo, semínko 
jetelové, brambory i řepy a zelí, a též se dobře zaselo. 

Co a kde se píše o Krouné  (zapsáno do kroniky v r. 1908) 
 O původu krounského kostela (z dob šerých, dávných. Sestavil 

A. Hlinecký) – Asi uprostřed Krouné stojí na kopečku kostel 
svatého Michala archanděla. V průčelí kostela umístěna jest 
černá koruna, která jest prý upomínkou na železnou korunu 
krále Vladislava, který tudy táhl do Uher a od té koruny i 
jméno Krouné prý pochází. Kostel krounský býval dřevěný 
jen, prý kaple pouhá. To ještě rychnovský les sahal až sem a 
k Otradovu dál. A rohy lovců častěji tu znívaly a chrochtání 
černé zvěře v bažinách. Zas jednou lovil tu sám pán hradu 
rychmburského, zbloudil v lesních houštinách, a tmavá noc 
zabránila družině ho hledati. Na kopečku pod starým bukem 
upravil si vzácný lovec lůžko z mechu a usnul po dlouhém 
bloudění. Ale sny podivné zmítaly jeho duší. Jen jeden utkvěl 
v jeho paměti. Na koni bílém jasně ozářený jezdec s kopím 
vyjíždí a drak hrozný chápe se na něho. Toť archanděl jest 
sám Michael a obluda kopím zasažena padá mrtva.“ 
(Pokračování příště -  v měsíci říjnu) 

 

Pranostika lidu 
Jiljí (1.9.) jasný – podzim krásný. – Prší-li na svatého Jiljí, 
budou otavy shnilý. -  Po Panny Marie narození (8.9.) – 
vlaštoviček rozloučení. – Je-li na svatého Matouše pěkný 
den, mají vinaři naději na dobrou sklizeň. – Po svatém 
Matouši čepici na uši. –   Na svatého Václava každá 
pláňka dozrává.   


