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Obecní úřad informuje 
* Dne 11. března 2003 nabyla účinnosti Obecně závazná vyhláška 

obce Krouna č. 18, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na 

veřejných prostranstvích v obcích. 

Někteří nezodpovědní chovatelé je nechávají nezaopatřené volně 

pobíhat po veřejných prostranstvích. Psi pak ohrožují, a dokonce i 

napadají nic netušící spoluobčany i děti. Toto je velmi nebezpečné!!!  
Rada obce na svém zasedání dne 26. 4. 2010 rozhodla, ţe bude 

oznamovat nezodpovědné majitele psů pro přestupek Městskému úřadu 

v Hlinsku k jeho úřednímu projednání.  

Zajistěte si proto prosím své psy tak, aby nemohli volně pobíhat po 

obcích a případně ohroţovat spoluobčany a děti. Za svého psa nese veškerou 

zodpovědnost majitel. Děkuji za pochopení. 

Pavel Ondra, starosta obce 

* Prodejna v Krouně na křiţovatce – chovatelské a zahrádkářské potřeby nabízí 

prodej:  

 granulovaných krmiv, 

 sezónních květin a trvalek, okrasných dřevin, 

 pokojových květin, kaktusů, 

 hnojiv na květiny a zahradu, postřiků proti škůdcům, 

 různých druhů zeminy, 

 dárkové keramiky, 

 andulek a dalších věcí potřebných k chovu zvířat a udrţování zahrady, 

 výkup králičích kůţí. 

Prodejní doba: pondělí, středa, pátek – 9.00 až 15.30 hodin. Těšíme se na 

Vaši návštěvu. 

* Upozornění pro všechny amatérské fotografy, kteří se chtějí zúčastnit 4. 

ročníku fotografické soutěţe VYSOČINA, jak ji vidím já… Příjem fotografií do 

soutěţe bude ukončen 5. července 2010. Kontakt a informace: Pavel Říha, tel. 

777 163 236, pavel.sport@tiscali.cz, www.sphv.net. 

* V měsíci červnu 2010 byly Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správou 

CHKO Ţďárské vrchy Ţďár nad Sázavou, uloţeny pokuty za spáchání přestupku 

„pokácení bez povolení nebo závaţné poškození skupiny dřevin rostoucích mimo 

les“ : 

-   1.000,- Kč + 1.000,- Kč náklady správního řízení 

-   6.000,- Kč + 1.000,- Kč náklady správního řízení 

- 10.000,- Kč + 1.000,- Kč náklady správního řízení. 

* Obecní úřad Krouna upozorňuje, že kandidátní listiny politických stran a 

hnutí k volbám do obecního zastupitelstva je třeba podat na Městský úřad 

v Hlinsku nejpozději 66 dní před termínem voleb. 

Obecní úřad zároveň nabízí politickým stranám a hnutím možnost využívat 

prostory OÚ (jednací místnost) k pořádání předvolebních schůzí a jednání. 

mailto:pavel.sport@tiscali.cz
http://www.sphv.net/
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* Obor školství a zdravotnictví města Hlinska upozorňuje občany, ţe 

Chrudimská nemocnice, a. s. Chrudim bude i pro další období zajišťovat 

dětskou alergologii na poliklinice Hlinsko. 
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Sdělení firmy Prontogass 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
Výročí: 

Duben Červen 

65 let – Bukáček Slavomír 65 let – Sodomková Danuška 

70 let – Šplíchalová Anna  – Šenkýř Jindřich 

75 let – Čáslavská Věra 70 let – Trojtlarová Boţena 

     Benešová Ludmila 

Květen   75 let – Jirušová Jarmila 

65 let – Pešek Miloslav 80 let – Kynclová Marie 

80 let – Jirmásková Růţena 93 let – Makovská Anna 

 

Narození: 
Únor (dodatek) Březen (dodatek) Květen 

Kindlová Nikol Kolářová Andrea Drahošová Michaela 

 

Úmrtí: 
Březen Červen 

Cachová Vlasta Novák Josef 

 Stodolová Eva 

Květen Sodomková Marie 

Pešek Zdeněk  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Oznámení firmy Agro Žamberk 
 

Hledáme 3 pracovníky pro obsluhu čerpací stanice Krouna. Poţadujeme 

samostatnost a zodpovědnost. Výhodou je znalost prodejního sortimentu čerpací 

stanice. Předpokládaný nástup od 1. srpna 2010. Při prvním kontaktu zašlete 

strukturovaný ţivotopis na adresu cs@agrozamberk.cz.  

Kontaktní osoba: Ing. Martin Pirkl, tel. 605 949 746. 

 

 

 

mailto:cs@agrozamberk.cz
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Z vlastního ovoce - vlastní destilát 

 

Většina z nás má zahradu a na ní nějaký ten strom – třešeň, jabloň, hrušku či 

švestku. Ovoce z nich většinou slouţí pro přímý konzum jako čerstvě utrţené 

jablko přímo ze stromu nebo na kuchyňské zpracování třeba ve formě 

švestkových knedlíků či jako štrúdl s jablky a samozřejmě na uskladnění, aby 

potěšilo v pozdější době. Existuje ještě jeden způsob vyuţití ovoce ze své 

zahrady. Tím je pěstitelské pálení. Pěstitel získá ze svého ovoce jeho zkvašením 

a vypálením královský destilát mezi destiláty – pravý ovocný destilát. Jeho chuť 

a vůně je dána látkami obsaţenými přímo v ovoci a nemusí si pomáhat různými 

náhraţkami a dochucovadly. Je však pravda, ţe široká veřejnost dá dost na 

reklamu, a proto v dnešní době vedou zcela nelogicky různé whisky, vodky nebo 

z kaktusů pálená tequila. Věřím, ţe rozumný zahrádkář alespoň vyzkouší 

moţnost vyrobit si svůj destilát, zvlášť kdyţ k informaci, ţe se opravdu jedná o 

nejchutnější, ale i o nejzdravější formu destilátu se dozví, ţe jde i o moţnost 

získat destilát nejlevněji, protoţe na takto vyrobený alkohol se vztahuje pouze 

poloviční spotřební daň. Z vlastního ovoce jsou dva způsoby, jak je moţno 

destilát získat (nebavím se o třetím – protiprávním – získání destilátu), a to: 

1) Pěstitel si sám z vlastního ovoce připraví kvas, který po vykvašení nechá 

vypálit ve vybrané pálenici. 

2) Pěstitel předá ovoce pálenici a na základě jeho mnoţství obdrţí po jeho 

vypálení pálenici odpovídající mnoţství destilátu. 

Ad 1) Kdyţ uţ se pěstitel rozhodl věnovat čas a práci přípravě vlastního 

kvasu, měl by se řídit vyzkoušenými zásadami, aby na konci práce byl opravdu 

ten vytouţený, zcela osobitý vlastní destilát a ne pouze zklamání.  Vše začíná u 

ovoce. Nejdříve jeho výběr – je zcela nezbytné, aby ovoce bylo vyzrálé, 

nenahnilé, nesmí být plesnivé. Do kvasu by se neměly dostat větvičky, listí ani 

zemina a další nečistoty. Švestky a hrušky musí být odstopkované. Ovoce 

musíme na kvašení připravit – tj. jablka a hrušky podrtit a švestky rozmačkat 

(nerozdrtit pecku). Takto připravené ovoce plníme do kvasných nádob. Kvasné 

nádoby musí být čisté. Nejvhodnější jsou nerezové nebo nejvíce pouţívané 

plastové. Méně vhodné jsou dřevěné, které nikdy dostatečně nevyčistíte. Také 

různé rezavé nebo i natřené barely nejsou vůbec pouţitelné.  Je vhodné nádoby 

naplnit najednou – mnohem lépe pak prokvášejí, nehrozí moţnost zaplísnění, do 

kvasu se nedostává dodatečný kyslík, který pro kvašení není vhodný. Nádoby 

plníme tak do 4/5. Při vlastním plnění nádob je vhodné přidávat kulturní 

kvasinky, které urychlí nastartování kvasného procesu a jsou také odolnější vůči 

alkoholu, takţe vyuţijí veškerý cukr v ovoci a tím zajistí větší výtěţnost (získáte 

např. v pálenici).  Naplněnou nádobu uzavřeme – ideální je pouţít kvasnou 

zátku. Pokud není, pak alespoň uzavřít a co nejmíň s kvasem manipulovat. Při 
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kvašení se uvolňuje oxid uhličitý, který je těţší neţ vzduch a zabraňuje napadání 

našeho kvasu hnilobou a plísněmi. Kvas kvasí nejlépe kolem 15 stupňů Celsia. 

Doba vlastního kvašení můţe být velmi rozdílná. Ovlivňuje ji nejvíce teplota, 

nastartování vlastního kvašení, druh ovoce.  Nejkratší je u letního ovoce, cca 3- 

4 týdny, hrušky 5 – 6 týdnů, jablka 6 – 7 týdnů, švestky 8 týdnů. Zda je kvas 

vykvašen, zjistíte nejlépe cukroměrem (pokud jej nemáte, změří vám cukr 

v pálenici – většinou bezplatně). Po vykvašení je nutné co nejdříve kvas vypálit. 

Před vlastním pálením je dobré zkontrolovat kvas – většinou je nutné odstranit 

zoxidovaný, někdy i více znehodnocený povrch kvasu (tzv.„deku“). Termín 

pálení je nutné si domluvit s obsluhou pálenice a domluvit se i na dalších 

podmínkách. Je téţ dobré pálenici navštívit i předem a zjistit si, zda je zde 

dodrţována čistota, jaká se pouţívá technologie … 

Ad 2) Pokud nemáte dostatečné mnoţství ovoce na výrobu vlastního kvasu 

nebo nechcete riskovat nebo podstupovat vše výše popsané, je moţné dovést 

ovoce přímo do pálenice nebo na sběrná místa vámi vybrané pálenice a pak si 

jen po čase vyzvednout vypálený destilát. I zde však platí, ţe ovoce musí být 

vyzrálé, nenahnilé, čisté a hrušky a švestky odstopkované. 

 
Závěrem mi jako provozovateli jedné takové pálenice v Lubné u Poličky 

dovolte, abych vás všechny pozval na Lubenskou šťopičku, kterou pořádáme 

s obcí Lubná 25. 9. 2010 od 10 hodin. Kromě toho, ţe si budete moci ochutnat 

zde pálený destilát nebo se podívat na vlastní technologii výroby, je pro vás 

nachystán bohatý kulturní a vzdělávací program (cimbálovka, dechovka, módní 

přehlídka, přednáška odborníka, bohatá tombola a hlavně košt zaslaných vzorků 

destilátů). Pokud jiţ zkušenosti s pálením máte a chcete zaslat vzorek svého 

destilátu do soutěţe (o hodnotné ceny, ale hlavně o zjištění jak chutná ostatním), 

pak budeme rádi, kdyţ nám do pálenice zašlete 0,7 l destilátu s popisem – rok 

pálení, druh ovoce, pálenice, kde se pálil, adresa soutěţícího – to vše nejpozději 

do 20. 8. 2010 na adresu pálenice – Lubná 106, 569 63 Lubná u Poličky. 

A úplně závěrem - od 29. 8. 2010 bude kaţdou neděli od 13 do 18 hod. 

moţno předat ovoce k vypálení i na novém sběrném místě: SKUTEČ Bílý 

kopeček 217, tel.: 603 889 085. 

Spoustu informací o dané problematice: www.palenica.cz. 

 

http://www.palenica.cz/


www.krouna.cz  Krounský zpravodaj 

 

-8- 

Jméno vodníka 
 

Vodník sedící na stromě pod obecním úřadem a střeţící řeku Krounku 

konečně dostal svoje jméno. Zastupitelé obce 

na svém jednání dne 28. 6. 2010 posoudili 

návrhy vzešlé z ankety mezi dětmi školy 

i širokou veřejností a po dlouhé diskuzi a 

s přihlédnutím ke skutečnosti, ţe kaţdý, a to 

i vodník, musí mít své jméno, rozhodli, jedno 

z navrţených jmen vodníkovi dali a on jej  s 

klidem typickým pro vodníky přijal. 

 

 O hlasování byl pořízen zápis a také 

záznam do kroniky obce Krouna. 

 

Asi Vás teď bude zajímat, jak se vodník 

ode dneška jmenuje. Po dohodě mezi ním a 

zastupiteli si na odpověď ale budete muset 

počkat aţ do zahájení nového školního roku, 

kdy proběhne slavnostní odhalení desky s jeho 

jménem a také naučné tabule popisující řeku 

Krounku od pramene přes povodí, flóru aţ po 

faunu v jejím okolí. Při této příleţitosti bude 

také předána cena autorovi (autorům) 

vítězného jména. 

 

Mgr. Josef Kyncl 
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