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Čtvrtý rOČNÍK DĚtSKÉHO
MAŠKArNÍHO KArNEvALU 

Rok uplynul jako voda, a  tak nás po roce 
čekalo uspořádat Maškarní karneval pro 
děti, který jsme v letošním roce (7.  března) 
pojali opět v duchu pirátů z Karibiku. 

U vstupu do sokolovny uvítaly děti a ro-
diče dvě milé pirátky a odložit své věci si 
všichni mohli u dvou statných pirátů v šat-
ně. Při vstupu do sálu si děti nemohly ne-
všimnout nové balonkové výzdoby, která 
se zachovala ještě z plesu městyse.

Já jsem celé odpoledne v kostýmu kapi-
tána Jacka Sparrowa moderoval a pouštěl 
dětem písničky, na které si pěkně zařá-
dily. Rád bych poděkoval svým novým 
plavčicím Dáje, Soně a Nele, které na pó-
diu předtancovávaly na písničky, aby děti 
věděly jak na to – a  zvládly to opravdu 
perfektně.

Akce se zúčastnilo sto dětí v kostýmech, 
což bylo nejvíce za dobu konání našich 
karnevalů, a tak mi věřte, že celá sokolov-
na pěkně hučela. Za svou účast a  krásné 
originální kostýmy si děti odnesly drobné 
dárečky a  také si ukořistily každý nějaký 
ten balonek z výzdoby. 

Děkuji všem dětem a  rodičům za 
účast a  hlavně ze srdce děkuji všem 
sokolíkům, kteří tuto krásnou akci 
pro děti zorganizovali. Těšíme se na 
vás všechny zase v příštím roce.

za TJ Sokol Tomáš Trávníček

Jaro už je tady, 
nemrznou nám brady.
Venku roste kvítí,
na obloze slunce svítí,
venku sníh už taje,
rozmrzly nám kraje.

Přišlo jaro, přišlo zhůry,
vytáhli jsme kolo z půdy.
Sluníčko už dávno svítí,
venku kvete luční kvítí.

Básně doprovázejí ukázky z velikonoční výstavy 
žáků a žákyň základní školy v roce 2019.

Josef Ondráček Adam Trávníček

JARO
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15. rOČNÍK výtvArNÉ SOUtĚŽE „PO StOPácH JANA ZrZAvÉHO“

Vyhodnocení prací dalšího ročníku vý-
tvarné soutěže pro žáky základních škol 
proběhlo 13. února 2020 v  krucemburské 
základní škole, kde jsou také obrázky vy-
staveny. Soutěže se zúčastnily základní 
školy z  Brzkova, Havlíčkovy Borové, Kru-
cemburku, Okrouhlice, Oudoleně, Přiby-
slavi a Sobíňova. 

Sjednotit se na ocenění zaslaných prací 
bylo hodně obtížné. Do užšího výběru ze 
113 zaslaných prací byla vybrána asi jed-
na čtvrtina. V  odborné porotě byly paní 
Jana Zabloudilová ze Základní umělecké 
školy ze Žďáru nad Sázavou a paní Marta 
Rejšková ze ZUŠ v  Krucemburku, za Spo-

lečnost Jana Zrzavého s laickým pohledem 
Miloslava Michalová.

Témata byla dvě: Stromek, strom v kraji-
ně, v obci a Zátiší s knihou a ...

Práce na obrázku do výtvarné soutěže 
může být i zkouškou trpělivosti. Máme za-
dání, zvolili jsme téma a máme před sebou 
čas k malování a prázdný papír. Přemýšlíme 
a máme nápad, začínáme. Jak? Učitelé mo-
hou poradit, snažíme se, jak nejlépe nám to 
jde. Poodstoupíme, díváme se, dokončuje-
me. Možná se k výtvoru vrátíme, ještě mů-
žeme něco pozměnit, opravit, upravit.

Mít trpělivost k jakékoliv práci je tak vý-
sledkem určitého procesu, i když motivace 

může být různá, např. splnění úkolu nebo 
chuť naučit se a vyzkoušet něco nového či 
snaha vyniknout. A tak náš obrázek může 
být kamínkem v mozaice našeho života, ne-
boť jsme k němu využili čas nám svěřený.

Přejeme dětem a  jejich učitelům, aby 
dovednosti a znalosti získané v hodinách 
výtvarné výchovy a při ostatním vyučování 
byly pro ně zajímavé, užitečné a využitelné 
v dalším vzdělávání a v životě vůbec.

za Společnost Jana Zrzavého Krucemburk, z. s. 
Miloslava Michalová

Výsledky podle témat a věku dětí

Téma: Stromek, strom v krajině, v obci
Mladší žáci
1. Eliška Tonarová, 5. tř. Havl. Borová
2. Petr Páša, 1. tř. Krucemburk
2. Bedřich Kopecký, 4. tř. Brzkov
3. Karolína Žáčková, 2. tř. Okrouhlice
3. Pavel Kubát, 1. tř. Oudoleň

Starší žáci
1. Vendula Valecká, 6. tř. Krucemburk
2. Aneta Jiráková, 8. tř. Havl. Borová
3. Anna Kerecman, 6. tř. Havl. Borová

Čestné uznání
Pavla Andresová, 9. tř. Havl. Borová
Aneta Jiráková, 8. tř. Havl. Borová

Téma: Zátiší s knihou a ...
Mladší žáci
1. Jana Lukschová, 4. tř. Okrouhlice
2. Jakub Pečenka, 5. tř. Krucemburk
3. Anna Kadlecová, 4. tř. Okrouhlice

Starší žáci
1. Lucie Höferová, 8.B Přibyslav
2. Tereza Matulová, 7. tř. Krucemburk
3. Dan Krčál, 7.A Přibyslav

Zajíčku, zajíčku,
pojď k nám na travičku.
Na nebi slunce svítí, 
na zahradě roste kvítí,
zahrajem si na honičku.

Karolina Pejchalová

Vendula Valecká, 6. třída

Jakub Pečenka, 5. třída

Terezie Matulová, 7. třída

Petr Páša 1. třída
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Zima letos ne a ne přijít, a tak jsme se pus-
tili do přivolávání paní Zimy u nás ve škol-
ce. V každé třídě děti vyráběly sněhuláčky, 
malovaly zimní obrázky. Různými zimními 
výrobky byla vyzdobena celá školka. Sku-
pina přihlášených dětí si užívala alespoň 
sněhu technického, a to každý pátek v led-
nu a únoru na lyžařském kurzu ve Ski areá-
lu v Hlinsku. Po prvních nejistých krůčcích 
na lyžích děti postupně získávaly jistotu, 
obratnost, dovednost a  na konci výcviku 
již sjížděly celou sjezdovku. Za svůj lyžař-
ský um dostaly pamětní knihu a ve školce 
medaili.

Naše školka se zapojila do projektu „AK-
TIVNÍM POHYBEM KE ZDRAVÍ“ se zamě-
řením na základy bruslení. Tento projekt 
je pro děti od čtyř let věku. Každé úterý 
36 přihlášených dětí odjelo autobusem na 
zimní stadion do Chotěboře, kde pod zku-
šenými trenéry začaly jejich první krůčky 
na ledu. Děkujeme Městysi Krucemburk, 
že se finančně podílel na tomto projektu. 
Za své sportovní výkony děti dostaly di-
plom a medaili.

Zima se blížila ke svému konci a  my se 
moc těšili na karnevalový rej. Celý týden 
jsme pilně vybarvovali obrázky na výzdo-
bu, povídali si o maškarách, o masopustu, 
nacvičovali taneček na vystoupení. Den 
„D“ nastal ve středu 26. února odpoled-
ne. Děti měly na sobě krásné masky, které 
pomohli vymyslet a  dotvořit rodiče. Roz-
pustilý karneval mohl začít. Zaměstnan-
ci MŠ se převlékli za masky jednotlivých 
povolání. Byla promenáda v  maskách za 
mohutného potlesku publika, pak se tan-
covalo a soutěžilo. Všude vládl smích a ra-
dost z pohybu. Děti a zaměstnanci MŠ se 
vyznamenali výborným občerstvením pro 
všechny mlsné jazýčky. Rej v maskách se 
blížil k závěru a dětem se nechtělo domů. 
Při odchodu všechny děti dostaly nafouk-
nutý balonek.

Březen se nesl v duchu pohádkové země, 
a tak jsme se přenesli do království a živo-
ta různých pohádkových bytostí. V  každé 
třídě si děti zahrály pohádku dle svého 
výběru, vyráběly si pohádkové postavičky, 
záložky, vystřihovaly a  lepily si obrázky 

do své vlastnoručně vyrobené knihy. Star-
ší děti navštívily knihovnu ve Ždírci nad 
Doubravou. 

Už je tu jaro a s ním i sluníčko se svým 
čarováním. Děti se seznamovaly s probou-
zející se přírodou, poznávaly první jarní 
kytičky, dělaly různé pokusy a vyzdobily si 
obrázky a  výrobky své třídy. Starší děti si 
vyšláply na celé dopoledne do bledulkové-
ho království na Starém Ransku a  mladší 
děti si vyšly k rybníku Řeka pozorovat jarní 
přírodu.

A co nás čeká dál? K jaru patří Velikonoce 
a s nimi veliké chystání a koledování, také 
společné tvoření rodičů a dětí na jarní dílně 
s posezením a ochutnávkou tradičních veli-
konočních dobrot. Moc se těšíme na vzdě-
lávací projekt „KOSMICKÁ SHOW“ zážitko-
vý stan. Děti získají vědomosti o  vesmíru 
v pohybu a zahrají si kosmické hry.

Všem přejeme hodně radosti ze sluníč-
ka, krásné prožití svátků jara.

Děti a zaměstnanci MŠ

Z DĚNÍ v MŠ
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ZPrávY Z NAŠÍ ZŠ

1 SOU Chotěboř – Soutěž v odborných dovednostech
2 Návštěva na Úřadu městyse
3 LVK Daňkovice
4 Masopustní karneval školní družiny
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Od začátku ledna probíhala řada školních 
a  okresních kol olympiád, sportovních 
soutěží a jiných zajímavých přednášek. 

Proběhlo školní kolo Olympiády v  ang-
lickém jazyce, kde se soutěžilo v kategorii 
I. A a II. A. Žáci předvedli svoje komunikač-
ní schopnosti v popisu obrázku a reakci na 
situaci. Do okresního kola v  Havlíčkově 
Brodu postoupila za kategorii I. A Nikol Do-
stálová ze 7. třídy a za kategorii II. A Zuza-
na Málková z 9. třídy. Nikol obsadila krás-
né 5. místo a Zuzana 12. místo. Úspěšní byli 
v okresním kole Mladého historika chlapci 
Michal Bořil, Marek Bačkovský z  9.  třídy 
a Jan Kasal z 8. třídy. Michal se umístil na 
12. místě, Marek na 21. místě a  Honza na 
32. místě. Michal Bořil se svými znalostmi 
nezklamal ani v okresním kole Olympiády 
v  českém jazyce a  v silné konkurenci se 
umístil na 23. místě. V Pardubicích v labo-
ratořích SPŠCH se uskutečnilo regionální 
finále jednotlivců soutěže Hledáme nej-
lepšího Mladého chemika ČR. Naši školu 
zastupoval René Vašek, který změřil síly 
s  ostatními 34 finalisty z  26 základních 
škol.  Během února 2020 proběhlo první 
kolo soutěže Poznej Vysočinu. Vítězové 
školního kola Vendula Valecká ze 6.  třídy 
a  Šimon Kavalír z  9. třídy reprezentovali 
naši školu v regionálním kole v Jihlavě. 

Tradičně se naši žáci zapojují do Reci-
tační soutěže. Soutěžilo se ve čtyřech ka-
tegoriích. V 1. kategorii (žáci 2. a 3.  třídy) 
získala 1. místo Nela Trávníčková ze 2. tří-
dy a 2. místo Denisa Wagnerová ze 3. třídy. 
Ve 2. kategorii (žáci 4. a 5. třídy) udělila po-
rota 1. místo Martině Dvořákové a 2. místo 
Eleně Vaškové, obě ze 4. třídy. Ze 3. katego-
rie (žáci 6. a 7. třídy) si nejlépe vedla děv-
čata Nikol Dostálová a Terezie Matulová ze 
7.  třídy, proto byla udělena dvě 1.  místa, 
2. místo si vyrecitoval Jan Šulc, rovněž ze 
7. třídy. Z 4. kategorie (žáci 8. a 9. třídy) po-
stoupil pouze jeden žák – Josef Ondráček 
z 8. třídy. Tito výherci reprezentovali naši 
školu v okrskovém kole v Domě dětí a mlá-
deže v Chotěboři.  

Ve školním kole Zeměpisné olympiády 
si nejlépe vedli v kategorii A (žáci 6. třídy) 
Sofie Bencová, kategorie B (7. třída) Michal 
Zrzavý a kategorie C (žáci 8. a 9. třídy) Jan 
Kasal. V okresním kole v Havlíčkově Brodu 
Sofii patřilo 16. místo, Michalovi 12. místo 
a Honzovi krásné 3. místo. V Matematické 
olympiádě žákyně 5.  třídy Rosemarie Bal-
ková zvládla počtářské úkoly velmi dobře, 
v  silné konkurenci obsadila v  okresním 
kole 11. místo.

Žáci naší školy se opět zapojili do sou-
těže Finanční gramotnost. Celkem se zú-
častnilo 22.761 žáků a  studentů základ-
ních a  středních škol ze všech krajů naší 
republiky. V  lednu proběhla školní kola, 

kde soutěžili jednotlivci ze 4.  až 9.  třídy 
ve  dvou kategoriích. Tři nejlepší žáci se 
stali členy školních družstev, která nás re-
prezentovala v okresním kole. V 1. katego-
rii (žáci 1. stupně) to bylo družstvo složené 
z dívek Rosemarie Balková, Tereza Valecká 
z  5. třídy a  Karolína Hocková ze 4.  třídy. 
Děvčata si se záludnými otázkami pora-
dila výborně a umístila se na vynikajícím 
1.  místě. Tím si zajistily účast v  krajském 
kole, které proběhlo v březnu. Ve 2. katego-
rii (žáci 2. stupně) si účast v okresním kole 
vybojovali žáci 9.  třídy Zuzana Málková, 
Michal Sýkora a René Vašek. I oni v okres-
ním kole prokázali velmi dobré znalosti 
z oblasti financí a obsadili pěkné 2. místo. 

Žáci 9. třídy si ověřili své znalosti a do-
vednosti z  matematiky, českého jazyka, 
anglického jazyka a  obecně studijních 
předpokladů v  rámci projektu „Národní 
testování“, které uskutečnila vzdělávací 
společnost SCIO. Celkově se do testová-
ní zapojilo 18.562 respondentů. Výsledky 
jsme obdrželi začátkem ledna a  žáci si 
svoje hodnocení odnesli společně s  polo-
letním vysvědčením. Ve všech testovaných 
oblastech dosáhli žáci velmi dobrých vý-
sledků.

Naši chlapci i dívky, kteří ve florbalovém 
turnaji žáků 1. stupně ZŠ v Chotěboři poda-
li velmi pěkný výkon, měli dva týmy. Tým 
A se umístil na pěkném 7. místě a tým B na 
8. místě. Sportovalo se i po rozdání vysvěd-
čení. Žáci 4.–9. třídy nasedli do autobusů 
a  odjeli na Zimní stadion do  Chotěboře, 
kde se zdokonalovali v  bruslení a  hokeji. 
Žáci 1.  stupně změřili své síly v  netradič-
ních sportovních disciplínách jako na-
příklad skákání v  pytli, krabí chůze, psí 
běh, hod houbičkami na cíl a  běh v  dů-
chodkách. Děti si to nejen užily, ale zažily 
u těchto disciplín i spoustu legrace.

 
4 Potrápit svoje tělo v reji masek při Ma-

sopustním karnevalu školní družiny 
přišla spousta dětí v převlecích princezen, 
kovbojů, pirátů a dalších pohádkových by-
tostí. Kromě tančení se také soutěžilo a do-
vádělo.  

3 Lyžařský kurz pro žáky 7.  a 8.  třídy 
proběhl tradičně v Daňkovicích. Žáci 

se věnovali lyžování, ve Svratce navštívili 
muzeum a  bazén. Večery trávili hraním 
společenských her. Domů se vraceli spoko-
jeni. Na sjezdovce v Hlinsku se uskutečnil 
10. ročník ve slalomu žáků základních 
škol. Náš žák Pavel Šrámek obsadil ve své 
kategorii krásné 3. místo. V březnu proběhl 
ve škole Jarní turnaj ve stolním tenise pro 
žáky 2. stupně. 

1 Žáci 8. a 9. třídy se zapojili do IV. roč-
níku soutěže v  odborných a  praktic-

kých dovednostech na SOU technickém 
v Chotěboři. Pracovali ve skupinách – stro-
jírenství, management, dřevovýroba, elek-
trotechnika, programování, marketing. 
Mezi nejlepšími třemi ve svých oborech se 
umístili: tým strojírenství (D.  Kuzmová, 
K. Horychová, K. Procházková, K. Šulcová, 
B. Coufalová, J. Kasal) – 1. místo, tým dře-
vovýroby (J. Dejl, T. Rykr, V. Dohnal, J. Pi-
lař, B. Šťastníková, N. Součková) – 2. místo 
a tým elektrotechniky (Š. Kavalír, V. Legát, 
M.  Bořil, R.  Vašek, J.  Ondráček, K.  Polív-
ka)  – 3.  místo. V  celkovém součtu s  body 
dalších dvou týmů – tým programování 
(D.  Rykr, M.  Čermák, M.  Sýkora, M.  Bač-
kovský, A.  Král) a  tým managementu 
a  marketingu (Z.  Málková, P.  Culková, 
A.  Pášová, L.  Pospíchalová, R.  Martinov-
ský) – obsadili naši žáci v konkurenci 18 ZŠ 
skvělé 1.  místo. Za tyto úspěchy obdrželi 
řadu hodnotných cen – mimo jiné sportov-
ní náčiní, které využijí v  tělesné výchově, 
a  dílenské nářadí pro využití při pracov-
ních činnostech ve školních dílnách. 

V  rámci projektu Prevence dětských 
úrazů pod záštitou Kraje Vysočina se žáci 
3. a 4. ročníku seznámili s riziky a prevencí 
úrazů ve škole, správným chováním cyklis-
tů a správným vybavením kola, v poslední 
části si formou kvízu ověřili získané vědo-
mosti. Žáci 6.  ročníku navštívili v  hodině 
pracovních činností firmu Elasta – Vestil. 
Dozvěděli se zajímavosti o  výrobě tkané 
pevné a pružné stuhy. Vytvořili na základě 
poznatků svoje prezentace. Žáci 1. a 2. roč-
níku navštívili místní kino, kde pro ně bylo 
připraveno pásmo pohádek.

 
2 V  rámci hodiny výchovy k  občanství 

byli žáci 6.  třídy pozváni panem sta-
rostou Mgr. Otto Kohoutem na Úřad městy-
se Krucemburk, aby se dozvěděli zajímavé 
informace o  fungování městyse. Pan sta-
rosta žáky seznámil i s budoucími investič-
ními plány a rovněž ho zajímalo, jaké mají 
názory na život v Krucemburku děti.

Letošní zima byla trochu bláznivá – 
chvíli sníh, který neměl dlouhého trvání, 
deště a  větry, které meteorologové nazý-
vali různými jmény. Jaro už pomalu klepe 
na dveře, proto věříme, že když zima byla 
aprílová, užijeme si příjemné teplé jaro se 
spoustou barev a  zpěvem ptáků. Všichni 
se také těšíme na nadcházející svátky jara 
– Velikonoce. Našim čtenářům přejeme 
hezké jarní dny a příjemně strávené veliko-
noční svátky.

kolektiv zaměstnanců ZŠ Krucemburk

ZPrávY Z NAŠÍ ZŠ
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SBĚrNý DvŮr KrUcEMBUrK

Změna pracovní doby
po dobu letního času:
(od 30. března)
Středa ........ 14–16 hodin
Pátek ......... 14–17 hodin
Sobota ....... 9–12 hodin

UPOZOrNĚNÍ

INZErcE

Veškeré akce v Krucemburku se bu-
dou konat dle aktuální situace v ČR. 
Do odvolání je také uzavřen sběr-
ný dvůr.

Hledáme pronájem bytu či ro-
dinného domku v  Krucembur-
ku, popřípadě v  okolních obcích 
od července/srpna 2020 na dobu 
přibližně dvou let. Jsme mladá 
rodina se třemi dětmi, nekuřáci, 
bez zvířat. Málkovi, 775 428 480, 
malekx.jiri@seznam.cz

zabývající se zakázkovou výrobou a výrobou strojů  
pro potravinářský průmysl

PřIJME DO PrAcOvNÍHO POMĚrU  
tYtO PrAcOvNÍKY:

Obráběče kovů – horizontáře, CNC, frézaře
160 až 260 Kč/hodinu hrubý příjem dle praxe

Svářeče s praxí – sestavování svařenců, tlakových nádob
180 až 230 Kč/hodinu hrubý příjem

Nabízíme: příspěvek na stravování ve vlastním stravovacím 
zařízení, 5 týdnů dovolené, možnost ubytování na ubytov-
ně nebo získání firemního bytu.

Životopisy prosím zasílejte písemně na adresu:
B e H o spol. s r.o., Staré Ransko 90, 582 63 Krucemburk nebo 
osobně v sídle firmy po předchozím telefonickém nahlášení.

Email: jana.krestanova@beho.cz, tel. 561 20 20 24-25

StrOJÍrENSKá fIrMA Z vYSOČINY
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Do nádoby na bioodpad patří
Veškeré rostlinné zbytky 
Pytlíky s čajem, lógr z kávy
Pečivo, skořápky od vajíček
Lepenka, papírové kapesníky
Popel ze dřeva

Do nádoby na bioodpad Nepatří
Maso, kosti, ani jiné živočišné zbytky
Rostliny, které jsou napadené chorobami
Exkrementy živočišných zvířat
Popel z uhlí
Nedopalky cigaret

ZPrávY Z ÚřADU MĚStYSE

V  pondělí 6.  dubna byl opět zahájen 
pravidelný vývoz BIOODPADU, který 
bude zatím prováděn každé liché pon-
dělí. Pokud bude potřeba zvýšit četnost 
vývozu, budeme se dle situace domlou-
vat se svozovou firmou.

Jen všem připomínám, že stále je tu 
možnost vyvážet větší množství biood-
padu na sběrný dvůr a ušetřit tím místo 
v  hnědých popelnicích, které jsou pri-
márně určeny na odpad z domácností.

Pro přehlednost znovu přikládám ta-
bulku, co do hnědých kontejnerů patří 
a co již ne. Děkuji všem, kdo třídí odpad.

Dagmar Sobotková

Městys Krucemburk dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komu-
nálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou i ekologickou únosnost jeho likvida-
ce. Jelikož biologicky rozložitelný odpad tvoří významné procento (až 60 %) z celkového 
komunálního odpadu, který končí v popelnicích a následně na skládce, rozhodli jsme se 
maximálně podpořit systém DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ.

Rádi bychom každému, kdo projeví zájem, poskytli zcela ZDaRMa kvalitní zahradní 
kompostér. O kompostér mohou žádat i ti občané, co již jeden kompostér mají.

KOMPOStÉr v HOD. 3.500 KČ ZDArMA DO KAŽDÉHO DOMU

BIOODPAD

POZváNKY

Proč kompostovat bioodpad v  zahradním 
kompostéru? Biologický odpad, který je 
vhodný na domácí kompostování, tvoří nej-
větší část komunálního odpadu. Každý, kdo 
má zahradu, jej může jednoduše svépomocí 
zpracovat. 

Během pár měsíců získáte kvalitní kom-
post – Rostlinné zbytky z  přípravy jídel, 
zbytky z pěstování plodin na zahradě nebo 
na poli, větve, listí, posečená tráva atd. – 
to vše můžeme využít na výrobu kvalitního 
kompostu a znovu vrátit do půdy jako pří-
rodní hnojivo s výživnými látkami a orga-
nickou hmotou. 

Zahradní kompostér – elegantní doplněk 
pro vaši zahradu – Již žádné shromažďová-

ní bioodpadu v rohu zahrady, ale efektivní 
a estetický způsob kompostování.  

Bioodpad v  kompostéru nezapáchá – 
Hromada bioodpadu v rohu zahrady vydá-
vá charakteristický zápach způsobený tle-
ním všech zbytků. To se vám v uzavřeném 
kompostéru nemůže stát. 

Zpracovávejte odpad ekologicky i ekono-
micky – Nejenže navracíte organické hnoji-
vo zpět do půdy, ale také nemusíte za tato 
hnojiva platit.

Žádáme o předání vyplněného anketního 
lístku nejpozději do konce dubna. Lístky 
vhazujte do poštovní schránky u vstupu do 
úřadu. Kontejnery budou dodány na jaře 
roku 2021.

V  neděli 31. května 2020
se v areálu sokolovny Krucemburk

uskuteční 
již 20. ročník trhu řemesel

Provoz tržnice od 9.00 hod.

Všechny vás srdečně zve pořadatel
MĚSTYS KRUCEMBURK

ve spolupráci s TJ SOKOL KRUCEMBURK

VÍCE INFORMACÍ PRO PRODEJCE NA: www.krucemburk.cz

Od 30. 5. do 31. 5. 
se koná v Krucemburku 

TRADIČNÍ POUŤ.
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Ing. Vladimír Kubeš – Intermont s.r.o.  ∙ 
pan Karel Losenický – majitel hotelu 
Amade ∙ JUDr. Lubomír Málek Havlíčkův 
Brod ∙ MASTERPLAN projektanti ∙ pan 
David Ptáček Krucemburk ∙ Experting 
spol. s.r.o. Praha ∙ Elasta Vestil a.s. – Kru-
cemburk ∙ pan Dušan Hameder Ždírec 
nad Doubravou ∙ AVE s.r.o  Žďár nad Sá-
zavou ∙ pan Josef Strašil – Pohostinství 
„Pepíno“ ∙ COLAS CZ a.s.  Jihlava ∙ pan 
Novotný IPI Žďár nad Sázavou ∙ paní Jiři-
na Moravcová – obchodní činnost ∙ ELKO 
Elektro s.r.o. Krucemburk ∙ paní Kateřina 
Šrámková Krucemburk ∙ pan Václav Do-
čkal – revize plynových zařízení Ždírec 
nad Doubravou ∙ pan Petr Kohout Vojnův 
Městec ∙ Ing. Pavel Benc – BeHo s.r.o. Sta-
ré Ransko ∙ Zemědělská a.s. Krucemburk ∙ 
pan Karel Losenický – truhlářství Krucem-
burk ∙ pan Jaroslav Joska – holič a kadeř-
ník Krucemburk ∙ paní Lucie Kavalírová 
– masáže Krucemburk ∙ pan Libor Marek 
Krucemburk ∙ paní Monika Mrštíková – 
autoškola Krucemburk ∙ pan Jaromír Mif-
ka – Lesní školka Vortová ∙ COOP družstvo 
Havlíčkův Brod ∙ pan Jan Matějka – Auto-
doprava Ždírec nad Doubravou ∙ pan Jan 
Šlerka – klempíř Ždírec nad Doubravou ∙ 
Ing. František Kubát – Slévárna a  mode-
lárna Nové Ransko ∙ pan František Němec 

Krucemburk ∙ pan Václav Duben – zmrz-
lina Krucemburk ∙ pan Petr Losenický 
Krucemburk ∙ paní Věra Konárová – pedi-
kúra Krucemburk ∙ Restaurace u Lázničků 
– Ždírec nad Doubravou ∙ paní Pavlína 
Junová Malochyně ∙ pan Jan Valecký Kru-
cemburk ∙ OK Comp Patrik Otradovský ∙ 
Stora Enso Timber Ždírec nad Doubravou 
∙ pan Jindřich Hájek Krucemburk ∙ Via-
tronic s.r.o.  Holas Zbyněk Krucemburk ∙ 
lékárna paní Jaroslava Mokrá Krucemburk 
∙ pan Martin Jonáš Hluboká ∙ pan Stani-
slav Kamarád Staré Ransko ∙ pan Miloš 
Losenický Krucemburk ∙ Obchůdek u slu-
níčka paní Hana Losenická ∙ Ondráček 
vodo-topo-plyn s.r.o.  Ždírec nad Doubra-
vou ∙ pan Milan Pečenka Krucemburk 
∙ DMC Havlíčkův Brod ∙ pan Jan Novák 
geodet Žďár nad Sázavou ∙ GaH Ždírec 
nad Doubravou ∙ paní Málková stavebni-
ny Ždírec nad Doubravou ∙ Vlaner glass 
Přibyslav ∙ pan Petr Svoboda Krucemburk 
∙ Česká spořitelna a.s. ∙ pan Vladimír Ka-
sal – podlahy ∙ paní Pešková – kosmetika 
Ždírec nad Doubravou ∙ paní Jana Malá 
– vinotéka Ždírec nad Doubravou ∙ paní 
Dagmar Břeňová Krucemburk ∙ DOSIP 
Servis s.r.o.  ∙ Pivovar Chotěboř ∙ Rema 
systém ∙ paní Gabriela Rubková Benátky ∙ 
Epet – Praha ∙ pan Jiří Kasal – soukromý ze-
mědělec Krucemburk ∙ Koinvest ∙ pan Fric 
∙ kino Krucemburk ∙ Textil Hlinsko paní 
Lidmilová ∙ pan Petr Mrštík Krucemburk ∙ 
Osvětlení a energetické systémy a.s. Praha ∙ 
Poklop systém s.r.o. ∙ pan Jan Kotlas Lučice 
∙ ISTA s.r.o. Praha ∙ Agentura pro ochranu 
přírody Žďár nad Sázavou ∙ WOXI poklop 
servis ∙ paní Soňa Turinská – palačinky 
Krucemburk ∙ pan Emil Staněk – Herálec 
∙ Kavárna s úsměvem ∙ JRK Jakub Uhrecký 
– Modřice ∙ Ing. Jaroslav Rouš ∙ TJ SOKOL 
Krucemburk ∙ Městys Krucemburk.

Děkujeme.

Ke 31. prosinci 2019 mělo v  naší 
obci trvalý pobyt 1.589 obyvatel 
(810 mužů a 779 žen). 

Z toho v Krucemburku mělo trva-
lý pobyt 1.351 obyvatel (684 mužů 
a  667  žen), na Starém Ransku 
181 obyvatel (97  mužů a  84 žen) 
a v Hluboké 57 obyvatel (29 mužů 
a 28 žen). 

V roce 2019 se v naší obci narodi-
lo celkem 21 dětí a zemřelo 15 obča-
nů (nejmladší ve věku 49 let a nej-
starší ve věku 95 let).

INfOrMAcE Z KrONIKY

Děkujeme všem sponzorům za dary do tomboly – ples 2020

V  roce 2019 bylo v  krucemburském kině 
odehráno celkem 70 představení. Navštívi-
lo je 3.024 platících diváků, z toho 21 před-
stavení v letním kině navštívilo 913 diváků. 
Nejúspěšnější byl český film Ženy v běhu – 
zhlédlo jej 589 diváků

Ladislav Polanský

OZNáMENÍ

PODĚKOváNÍ

Čipování psů
Od 1.  ledna 2020 platí pro majitele 
psů povinnost dle zákona o čipování 
psů. Tímto žádáme majitele psů, aby 
donesli na Úřad městyse kód čipu 
svého psa kvůli zanesení do evidenč-
ní karty. Děkujeme

INfOrMAcE Z 22.–27. ZASEDáNÍ rADY MĚStYSE

22. zasedání – 2. 12. 2019
RM schvaluje:
* Ukončení smlouvy na vývoz komunál-

ního a tříděného odpadu s firmou Petr 
Coufal.

* Proplacení faktury za přírodovědný 
průzkum lokality Biocentrum Mlýnské 
rybníky od  firmy Ing. Václav Prášek, 
Ph.D. (Brno) v celkové výši 15.826 Kč.

* Uzavření MŠ v době vánočních prázd-
nin ve dnech 23.–31. 12. 2019. Provoz 
bude zahájen 2. 1. 2020.

* Uzavření smlouvy o  využití Sběrného 
dvora pro účely zpětného odběru a  od-

děleného sběru elektrozařízení, elektro-
odpadu, baterií a akumulátorů se společ-
ností REMA Systém (Praha 4). Za zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení městys 
Krucemburk obdrží finanční příspěvek 
ve výši 0,30 Kč/kg. RM pověřuje místosta-
rostku Dagmar Sobotkovou podpisem 
smlouvy. 

* Záměr pronájmu nebytových prostor 
v budově zdravotního střediska v I. NP – 
garáž.

* Záměr pronájmu nebytových prostor 
(garáž) parc. č. 205/1 v k. ú. Krucemburk.

* Uzavření Darovací smlouvy s Dětským 
domovem Nová Ves u  Chotěboře na fi-
nanční dar ve výši 6.409 Kč. Tento dar 
byl vybrán při akci Rozsvícení vánočního 
stromu 1. 12. 2019.  

RM doporučuje:
* ZM schválit podmínky prodeje parcel 

v lokalitě „Pod Včelínem“. 

RM navrhuje:
* Zahrnout do rozpočtu na rok 2020 nákla-

dy na projekční práce na úpravu bytu 
pro zubního lékaře.

MAŠKArNÍ PLES 

KINO

V sobotu 15. února se v sokolovně konal již 
jubilejní 20. maškarní ples. Letos byla so-
kolovna slavnostněji vyzdobená a v hlavní 
půlnoční tombole se losovalo 20 cen. Tra-
dičně se sešlo hodně masek a  ty nejlepší 
byly oceněny – bezkonkurenčně vyhrály 
paví ženy, které dostaly od přítomných 
hostů nejvíce hlasů. Naše tradiční kapela 
Jarry-Kurri Band hrála do brzkých ranních 
hodin ke spokojenosti všech zúčastněných.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
všem sponzorům za dary do tomboly, bez 
nichž by ples nemohl být, a zároveň všem, 
kdo se na organizaci plesu podíleli.
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23. zasedání – 16. 12. 2019
RM schvaluje:
* Znění záměru prodeje parcel „pod Vče-

línem“, vzoru kupní smlouvy a  závaz-
ných regulativů výstavby RD. 

* Ukončení nájemní smlouvy s JUDr. Ire-
nou Tůmovou (Chotěboř) na pronájem 
nebytových prostor nacházejících se 
v  čp. 13 Krucemburk – malá zasedací 
místnost ÚM k 31. 12. 2019.

* Uzavření Smlouvy o  dílo s  firmou EN-
VIREX (Chotěboř) na odběr a  rozbory 
vzorků z ČOV pro rok 2020. Cena jednoho 
vzorku činí 950 Kč bez DPH.

* Nákup cen ve výši 2.000 Kč na pořádání 
11. ročníku turnaje v křížovém mariáši 
„Krucemburský flek“ o putovní pohár.

* Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 3C 
v bytovém domě čp. 454 s paní H. J. doho-
dou k 29. 2. 2020.

* Použití rezervního fondu na pokrytí 
nákladů vymalování učeben 1.  stupně 
a školní družiny ve výši 45.000 Kč.

* ZŠ přijetí daru ve výši 13.500 Kč na ná-
kup vizualizeru od firmy TECHNOCON 
(Havlíčkův Brod).

* Poskytnutí finančního daru Chrámové-
mu pěveckému sboru ve výši 3.000 Kč na 
uspořádání vánočního koncertu 26. 12. 
2019 v kostele sv. Mikuláše. 

RM neschvaluje:
* Poskytnutí finančního příspěvku na rok 

2020 na provoz sociální služby Linka dů-
věry STŘED pro žadatele STŘED (Třebíč).

RM pověřuje:
* Starostu jednáním se správou CHKO Žďár-

ské vrchy o  budoucím využití rybníka 
„Doleček“ a jeho příslušenství na pozem-
cích parc. č. 99 a 98 v k. ú. Hluboká.

24. zasedání – 30. 12. 2019
RM schvaluje:
* Rozpočtové opatření č. 14/2019.

25. zasedání – 6. 1. 2020
RM schvaluje:
* Sponzorské dary formou věcných darů 

2  ×  1,5  m3 palivového dřeva do tomboly 
na Myslivecký ples, 2 × 1,5 m³ palivového 
dřeva na Farní ples a 1 × 4 m³, 2 × 1 m³ pa-
livového dřeva na ples Městyse Krucem-
burk. 

* Záměr prodeje pozemku parc. č. 513/81 
o výměře 112 m2, odděleného geometric-
kým plánem č. 826-101/2019 od pozemku 
PK (EN) č. 352 v k. ú. Krucemburk.

* Uzavření příkazní smlouvy s  firmou 
Ing. Miloslav Chaloupka (Hlinsko) na 
zabezpečení výkonu funkce koordiná-
tora bezpečnosti a  ochrany zdraví při 
práci na staveništi při realizaci staveb 
„Obytný soubor 14 RD Krucemburk – 
Lokalita Pod Včelínem“ a  „Vybudování 

parkoviště v  Městysi Krucemburk“ (par-
koviště u zdravotního střediska) za cenu 
8.000 Kč/měsíc bez DPH.

RM pověřuje:
* Místostarostku zadáním projekčních 

a  restaurátorských prací na pomníku 
padlých na náměstí.

RM bere na vědomí:
* Informace o  projekčních pracích ko-

munikace v průmyslové zóně.
* Informace o vyznačení míst pro umís-

tění sloupů veřejného osvětlení na ná-
městí a  návrh byl předán projektantovi 
k dopracování.

26. zasedání – 20. 1. 2020
RM schvaluje:
* Záměr prodeje pozemku parc. č. 513/85 

o výměře 181 m2, odděleného geometric-
kým plánem č. 863-147/2019 od pozemku 
PK (EN) č. 513 v k. ú. Krucemburk.

* Závazné ukazatele pro MŠ na rok 2020. 
Celková výše závazných ukazatelů je 
1.008.000 Kč.

* Závazné ukazatele pro ZŠ na rok 2020. 
Celková výše závazných ukazatelů je 
1.300.000 Kč.

* Uzavření nájemní smlouvy na proná-
jem tenisových kurtů v  Krucemburku 
s  TJ Sokol Krucemburk na dobu určitou 
20 let. Výše nájmu činí 1.000 Kč/rok.

* Uzavření nájemní smlouvy na proná-
jem garáže v ulici Dr. Drbálka 193 s pa-
nem M. K. (Krucemburk). Výše nájmu činí 
500 Kč/měsíc.

* Uzavření nájemní smlouvy s  panem 
A. S. (Krucemburk). Bude tím zachováno 
využití prostoru ke garážování vozidla. 
Výše nájmu činí 500 Kč/měsíc.

* Podání žádosti o  dotaci na Minister-
stvo zemědělství z  dotačního titulu 
„Údržba a  obnova kulturních a  venkov-
ských prvků“ – oprava křížků v Krucem-
burku a Hluboké. 

* Podání žádosti o dotaci z Fondu Vyso-
činy na realizaci projektu „Sportoviště 
2020“ – oprava tenisových kurtů v  Kru-
cemburku. Maximální výše poskytované 
dotace činí 100.000 Kč.

* Podání žádosti o dotaci z Fondu Vyso-
činy na realizaci projektu „Cyklodoprava 
a cykloturistika 2020“, podprogram „Pro-
jektová dokumentace“ – projektová do-
kumentace cyklostezky na Staré Ransko. 
Maximální výše poskytované dotace činí 
300.000 Kč.

* Uzavření Smlouvy o dílo na rekonstruk-
ci akce „Provozní a  hygienické zázemí 
šaten učitelů v ZŠ Krucemburk“ s firmou 
Pavel Ondráček (Ždírec nad Doubravou) 
ve výši 399.674 Kč včetně DPH.

* typ světel na osvětlení náměstí v Kru-
cemburku. 

RM bere na vědomí:
* Žádost na koupi pozemků v  k. ú.  Hlu-

boká. RM provede místní šetření a žádost 
bude předmětem dalšího jednání.

* Žádost na koupi nemovitosti a  části 
pozemku v  k. ú.  Hluboká. RM provede 
místní šetření a žádost bude předmětem 
dalšího jednání.

* Podání žádosti na poskytnutí dotace 
na technickou infrastrukturu pro parcely 
v lokalitě „Pod Včelínem“.

 
27. zasedání – 19. 2. 2020

RM schvaluje:
* Rozpočtové opatření č. 1/2020.
* Střednědobý výhled rozpočtu příspěv-

kové organizace MŠ na roky 2021–24.
* Uzavření smlouvy o  budoucí smlou-

vě o zřízení věcného břemene a dohodu 
o  umístění stavby zařízení distribuční 
soustavy (kabelové vedení nn a pojistko-
vé skříně SS) se  společností ČEZ Distri-
buce (Děčín IV  Podmokly). Za omezení 
vlastnického práva v  důsledku výstavby 
zařízení a  zřízení věcného břemene za-
platí společnost ČEZ Distribuce jednorá-
zovou náhradu ve výši 9.740 Kč bez DPH.

* Umístění sídla spolku na adrese Nám. 
Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk pro 
Spolek zahrádkářů Krucemburk.

* Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
– příspěvku na vyrovnávací platbu za po-
skytování služeb obecného hospodářské-
ho zájmu pro DPS Krucemburk s Krajem 
Vysočina ve výši 560.000 Kč. 

* Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3C 
(1+kk) v  bytovém domě Školní 454 s  p. 
L. K. (Krucemburk) a p. E. K. (Vestec).

* Objednání architektonických prací na 
pomníku padlých na náměstí v celkové 
výši 20.500 Kč, zhotovitel David Ptáček 
(Krucemburk).

* Objednání skříní a  montovaného sys-
tému do šaten učitelů v ZŠ od firmy Mi-
chal Starý (Ždírec nad Doubravou). 

* Zveřejnění ankety, která bude podkla-
dem pro podání žádosti o dotaci na poří-
zení domácích kompostérů.

RM neschvaluje:
* prominutí nájmu nebytových prostor 

v  ulici Mikuláše Střely 420 využívaných 
ke kadeřnické a holičské činnosti za rok 
2020.

RM bere na vědomí:
* Výpověď z nájmu nebytových prostor 

v  ulici Mikuláše Střely 420 využívaných 
ke kadeřnické a  holičské činnosti. Pro-
tože je nájemní smlouva uzavřena se 
dvěma nájemci, jsou nutná další jednání 
i s druhým nájemcem a stanovení podmí-
nek ukončení nájemní smlouvy.

Pokračování – Zasedání RM
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INfOrMAcE ZE 7.–9. ZASEDáNÍ ZAStUPItELStvA MĚStYSE

7. zasedání – 4. 12. 2019
ZM schvaluje:
* Rozpočtové opatření č. 13/2019.    
* Rozpočet pro rok 2020 jako schodko-

vý. Schodek ve výši 17.998.660 Kč bude 
financován z přebytku minulých let. 

* Finanční příspěvek ve výši daru 
21.330  Kč a  uzavření darovací smlouvy 
mezi Městysem Krucemburk a  Svazkem 
obcí Podoubraví.

* prodej pozemku parc. č. KN 141/9 v k. ú. 
Krucemburk o  výměře 45 m2 žadatelům 
Ing. J. Č. a PaedDr. M. Č. (Mikulovice) za 
cenu 80 Kč/m². Veškeré náklady spojené 
s koupí pozemku včetně daně z převodu 
nemovitosti hradí kupující. 

* Koupi pozemku parc. č.  PK 1767 
v k. ú. Krucemburk, odděleného geome-
trickým plánem č. 834-240/2019, o výmě-
ře 173 m2 a uzavření kupní smlouvy mezi 
společností Lesy České republiky a Měs-
tysem Krucemburk za cenu 14.290  Kč 
včetně DPH. Veškeré náklady spojené 
s koupí pozemku včetně daně z převodu 
nemovitosti hradí kupující. 

* prodej části pozemku parc. č.  412/4, 
díl a) v  k. ú.  Hluboká, odděleného dle 
GP č.  153-221/2019 od pozemku parc. 
č. 412/4 v k. ú. Hluboká, o výměře 98 m2 
za cenu 80 Kč/m2 kupujícím J.  a P.  D. 
(Stan). Veškeré náklady spojené s  koupí 
pozemku včetně daně z převodu nemovi-
tosti hradí kupující.

* prodej pozemku parc. č. 3/23 v k. ú. Hlu-
boká, odděleného dle GP č. 154-222/2019 
od pozemku parc. č. 3/7 v k. ú. Hluboká, 
o  výměře 30 m2, dále prodej pozemku 
parc. č.  3/25 v  k. ú.  Hluboká, oddělené-
ho dle GP od pozemku parc. č. 3/8 v k. ú. 
Hluboká, o  výměře 31 m2 a  dále prodej 
části pozemku parc. č. 3/8 v k. ú. Hlubo-
ká, odděleného dle GP, o výměře 169 m² 
žadateli B. F. (Zbečno) za cenu 80 Kč/m2. 
Veškeré náklady spojené s koupí pozem-
ku včetně daně z  převodu nemovitosti 
hradí kupující. 

* prodej pozemku parc. č.  513/80 
v  k.  ú.  Krucemburk, odděleného dle GP 
č.  826-100/2019 od pozemku parc. č.  KN 
513/1 v k. ú. Krucemburk, o výměře 128 m² 
žadatelům J.  V. a  V. V.  (Krucemburk) za 
cenu 80 Kč/m2.Veškeré náklady spojené 
s koupí pozemku včetně daně z převodu 
nemovitosti hradí kupující. 

* prodej pozemku parc. č.  513/78 
v  k.  ú.  Krucemburk, odděleného dle GP 
č.  826-98/2019 od pozemku parc. č.  KN 
513/1 v k. ú. Krucemburk, o výměře 46 m2 
za 80 Kč/m2 kupujícím L. a E. P. (Krucem-
burk). Veškeré náklady spojené s  koupí 
pozemku včetně daně z převodu nemovi-
tosti hradí kupující. 

* prodej pozemku parc. č. 513/76 o výmě-
ře 10 m2 za cenu 80 Kč/m2 a parc. č. 513/77 

v  k. ú.  Krucemburk o  výměře 6  m2 
za  cenu 80 Kč/m2, odděleného dle GP 
č.  826-97/2019 od pozemku parc. č.  KN 
513/1  v  k.  ú. Krucemburk, žadateli L.  H. 
(Krucemburk). Veškeré náklady spojené 
s koupí pozemku včetně daně z převodu 
nemovitosti hradí kupující. 

* prodej pozemku parc. č.  513/79 
v  k.  ú.  Krucemburk, odděleného dle GP 
č.  826-99/2019 od pozemku parc. č.  KN 
513/1 v k. ú. Krucemburk, o výměře 81 m2 
za cenu 80 Kč/m2, žadatelé B.  a J.  K. 
(Krucemburk). Veškeré náklady spojené 
s koupí pozemku včetně daně z převodu 
nemovitosti hradí kupující. 

* Uzavření Smlouvy o  poskytnutí dota-
ce č. 6/2019 mezi Městysem Krucemburk 
a Římskokatolickou farností Krucemburk 
ve výši 90.500 Kč. Účelem dotace je pří-
spěvek na akci Restaurování malovaných 
vitráží v kostele sv. Mikuláše.

* Pro 1. kolo prodejní cenu parcel v loka-
litě „pod Včelínem“ ve výši 430 Kč/m² 
včetně DPH + cena za přípojky, pilíř a re-
zervovaný příkon, která bude stanovena 
v návrhu kupní smlouvy.

* Následující podmínky prodeje parcel 
v lokalitě „Pod Včelínem“ v 1. kole:

 – trvalý pobyt současný nebo bývalý 
minimálně 5 let;

 – věk žadatelů 18–40 let;
 – kauce 50.000 Kč.

* Systém přidělování parcel a  snížení 
kauce v 1. kole. Do stanoveného termínu 
budou přijímány žádosti bez konkrétní-
ho výběru parcely. Po ukončení příjmu 
žádostí bude na zasedání ZM losováno 
pořadí (1–13), v jakém si budou žadatelé 
vybírat konkrétní parcelu. V případě více 
žádostí: 14. a  další vylosovaný bude ve-
den jako náhradník. Podmínkou pro za-
řazení do slosování je přítomnost žada-
tele na zasedání ZM, na němž proběhne 
losování pořadí a  následně i  výběr kon-
krétní parcely. Nevratná kauce byla sní-
žena na 30.000 Kč.

* pro 2. kolo vyvolávací cenu parcel v lo-
kalitě „Pod Včelínem“ ve výši 500 Kč/m² 
včetně DPH + cena za přípojky, pilíř a re-
zervovaný příkon, která bude stanovena 
v návrhu kupní smlouvy, a výši nevratné 
kauce ve výši 30.000 Kč.

* podmínky návrhu kupní smlouvy pro 
prodej parcel v lokalitě „Pod Včelínem“: 

 – předkupní právo obce;
 – využití pozemku pro stavbu rodinné-
ho domu;

 – kolaudace do 5 let pod sankcí 
500.000 Kč;

 – podmínka trvalého pobytu v obci, kte-
rá bude upřesněna v záměru prodeje.

* podání žádosti o dotaci na MMR z pod-
programu Technická infrastruktura. Do-
tace je poskytována až do výše 80.000 Kč 

na jeden zainvestovaný stavební poze-
mek. Příjem žádostí do 21. 1. 2020 – rea-
lizace projektu v roce 2020.

* Obecně závaznou vyhlášku městyse 
Krucemburk č.  1/2019, kterou se ruší 
Obecně závazná vyhláška č.  3/2011 ze 
dne 14. 12. 2011 O  místním poplatku ze 
vstupného. 

* Obecně závaznou vyhlášku městyse 
Krucemburk č. 2/2019 O místním poplat-
ku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů, kterou 
se ruší Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 
ze dne 16. 12. 2015 O místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a  odstraňo-
vání komunálních odpadů.

* Obecně závaznou vyhlášku městyse 
Krucemburk č. 3/2019 O místním poplat-
ku ze psů, kterou se ruší Obecně závaz-
ná vyhláška č. 6/2011 ze dne 14. 12. 2011 
O místním poplatku ze psů.

* Obecně závaznou vyhlášku č.  4/2019, 
kterou se ruší Obecně závazná vyhláška 
č. 2/2011 ze dne 14. 12. 2011 ve znění vy-
hlášky č. 3/2013 ze dne 19. 6. 2013 O míst-
ním poplatku za lázeňský nebo rekreační 
pobyt. Vyhláška O  místním poplatku za 
lázeňský nebo rekreační pobyt je od roku 
2020 nezákonná.

* Obecně závaznou vyhlášku č.  5/2019 
O místním poplatku z pobytu, kterou se 
ruší Obecně závazná vyhláška č.  7/2011 
ze dne 14. 12. 2011 O  místním poplatku 
z ubytovací kapacity.

* Vymáhání náhrady škody po paní Ing. 
Jitce Plíštilové prostřednictvím podání 
žaloby k soudu za pochybení v rámci ad-
ministrace výběrového řízení na akci za-
teplení OÚ Staré Ransko.

* Uzavření Smlouvy o  zřízení věcné-
ho práva stavby k pozemku parc. č.  st. 
1 v k. ú. Staré Ransko se spolkem Perun 
Hluboká.

ZM neschvaluje:
* Pro 1. kolo prodejní cenu parcel v loka-

litě „pod Včelínem“ ve výši 350 Kč/m² 
včetně DPH + cena za přípojky, pilíř a re-
zervovaný příkon, která bude stanovena 
v návrhu kupní smlouvy.

* Pro 1. kolo prodejní cenu parcel v loka-
litě „pod Včelínem“ ve výši 400 Kč/m² 
včetně DPH + cena za přípojky, pilíř a re-
zervovaný příkon, která bude stanovena 
v návrhu kupní smlouvy.

ZM bere na vědomí:
* Usnesení ze  zasedání ZM č.  4/2019/6  ze 

dne 11. 9.  2019. ZM konstatuje, že body 
z posledních usnesení byly splněny.

* Rozpočtová opatření č. 9/2019, 10/2019, 
11/2019, 12/2019, která byla schválena RM. 
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* Výsledek dílčího přezkoumání hospo-
daření městyse Krucemburk za období 
1. 1. 2019 až 30. 9. 2019. Přezkumem neby-
ly zjištěny chyby a nedostatky. 

ZM stanovuje:
* Ve výdajové části rozpočtu nesmí být 

příkazcem operace překročen stanovený 
objem běžných a  kapitálových výdajů 
dle jednotlivých paragrafů schváleného 
rozpočtu roku 2020. V  rámci paragrafů 
se však změna v  jednotlivých položkách 
rozpočtu povoluje. Rozpis schváleného 
rozpočtu do plného třídění rozpočto-
vé skladby dle vyhlášky 323/2002 Sb. je 
v  kompetenci správce rozpočtu (hospo-
dářky městyse) po schválení starostou.

ZM zmocňuje:
* RM ke schválení rozpočtového opatře-

ní č. 14/2019.

8. zasedání – 6. 2. 2020
ZM schvaluje:
* Doplnění seznamu žadatelů o  koupi 

stavebního pozemku v  lokalitě „Pod 
Včelínem“ o  Ing. V.  V. a  A. V.  Žadatelé 
splňují kritéria veřejné soutěže. Z důvodu 
pozdního podání žádosti nebudou zařa-
zeni do losování o přednostní výběr po-
zemku, ale budou vybírat pozemek jako 
poslední z 11 žadatelů.

* prodej pozemků v  k. ú.  Krucemburk 
na základě veřejné soutěže uskutečně-
né 6. 2. 2020 následujícím žadatelům, a to 
za cenu 430 Kč/m² včetně DPH:

* prodej pozemku parc. č. 513/81 o výmě-
ře 112 m2, odděleného geometrickým plá-
nem č. 826-101/2019 od pozemku PK (EN) 
č. 352 v k. ú. Krucemburk, žadatelům F. B. 
a M. B. (Krucemburk) za cenu 80 Kč/m². 
Veškeré náklady spojené s koupí pozem-
ku včetně daně z  převodu nemovitosti 
hradí kupující. 

* prodej pozemku parc. č. 513/85 o výmě-
ře 181 m2, odděleného geometrickým plá-

nem č. 863-147/2019 od pozemku PK (EN) 
č. 513 v k. ú. Krucemburk, žadatelce V. F. 
(Krucemburk) za cenu 80 Kč/m². Veškeré 
náklady spojené s koupí pozemku včetně 
daně z převodu nemovitosti hradí kupu-
jící.

* podání žádosti o koupi pozemku parc. 
č. 371/6 v k. ú. Hluboká o výměře 164 m² 
od Úřadu pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových. Kupní cena bude sta-
novena na základě znaleckého posudku.

* pořízení změny č. 2 Úp Krucemburk na 
návrh společnosti INTERMONT, s.r.o. po-
řízení změny č. 2 Úp Krucemburk zkrá-
ceným postupem podle §55a zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

* Souhlas s realizací Strategie komunit-
ně vedeného místního rozvoje území 
(SCLLD) místní akční skupiny Havlíčkův 
kraj na období 2021–27 na svém správním 
území.

* Podání žádosti o dotaci na opravu kul-
turní památky sochy Jana Nepomucké-
ho na náměstí v Krucemburku.

* Vymáhání náhrady škody ve výši 50.000 
Kč po paní Ing. Jitce Plíštilové prostřednic-
tvím podání žaloby k soudu za pochybení 
v  rámci administrace výběrového řízení 
na akci zateplení OÚ Staré Ransko.

ZM bere na vědomí:
* připravovaný dokument projektových 

záměrů na období let 2021–27. Projekty 
budou doplněny a  schváleny na dalším 
ZM.

* Návrh osvětlení náměstí, včetně typu 
světel pro osvětlení schodů a  náměstí, 
vizualizaci a  vypracovanou projektovou 
dokumentací, která byla schválena RM.

* Koncept rekonstrukce pomníku pad-
lých na náměstí. Starosta zajistí na Mi-
nisterstvu kultury ČR úpravu památkové 
ochrany pomníku tak, aby byla v souladu 
s připravovaným projektem.

* Výsledek přezkoumání hospodaření 
městyse Krucemburk za rok 2019. Přezku-
mem nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

ZM ukládá:
* Mgr. Otto Kohoutovi uzavřít s  uvede-

nými žadateli kupní smlouvy, a  to za 
podmínek uvedených v  Záměru prodeje 
pozemků pro výstavbu rodinných domů 
ze dne 19. 12. 2019.

ZM pověřuje:
* RM přípravou podmínek prodeje sta-

vebních pozemků parc. č.  341/17 (poř. 
č. 12) a parc. č. 341/18 (poř. č. 13) a vypsá-
ní záměru prodeje stavebních pozemků 
pro 2. kolo.

ZM určuje:
* Starostu Mgr. Otto Kohouta jako pověře-

nou osobu k projednání změny č. 2 ÚP 
Krucemburk.

ZM podmiňuje:
* Pořízení změny č. 2 úplnou úhradou ná-

kladů navrhovatelem změny, tj. společ-
ností INTERMONT, s.r.o. 

9. zasedání – 4. 3. 2020
ZM schvaluje:
* Nabytí 1/2 spoluvlastnického podílu 

pozemku v  dražbě č.  PK 1406/22 v  k. 
ú. Krucemburk, a to za max. cenu 455.000 
Kč. Zároveň pověřuje advokátní kancelář 
JUDr. Málka (Havlíčkův Brod), aby u draž-
by této nemovitosti za městys činil podání 
až do výše ceny 455.000 Kč. Jednotlivé pří-
hozy budou max. ve výši 5.000 Kč.

* Provedení zateplení severozápadní 
stěny objektu ZŠ – I. stupeň v alternativě 
č. 1. RM provede výběr zhotovitele akce.

* Konání filmového festivalu ve dnech 11. 
a 12. září 2020. Městys Krucemburk bude 
hlavní pořadatel.

* přesun knihovny z budovy ZŠ do míst-
nosti bývalé hasičské a skautské klubov-
ny ve zdravotním středisku a  propojení 
s místností bývalé kosmetiky.

* Starostu jednáním o odkupu nebo smě-
ně pozemku č. st. 268 v k. ú. Staré Ransko 
včetně stavby zapsané pod č.  ev. 51 jako 
občanská vybavenost. Majetek je zapsán 
na katastru nemovitostí v majetku podíl-
nických obcí Lesního družstva obcí Přiby-
slav a jedná se o dřevěné kabiny, sociální 
zázemí a restauraci na rybníku Řeka.

Publikovány jsou upravené verze usnesení 
Rady a  Zastupitelstva městyse z  důvodu do-
držení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č.  101/2000 
Sb. o ochraně osobních údajů v platném zně-
ní. Úplná verze zápisu je v souladu s § 16, 17 
a 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích k nahléd-
nutí v sekretariátu starosty.

pořadové č. 
parcely

parcelní 
číslo

Výměra 
v m²

Kupující trvalé bydliště

1 341/6 1.046 Ing. M. K. a Ing. H. B. Krucemburk, Žďár nad Sázavou
2 341/7 906 Ing. O. M. a J. M., DiS Krucemburk, Krucemburk
3 341/8 910 Ing. V. V a A. V. Krucemburk, Krucemburk
4 341/9 936 H. Z. Krucemburk
5 341/10 955 Ing. M. P. a Mgr. M. K. Krucemburk, Vysoké Mýto
6 341/11 953 Ing. O. Z. a R. Z., DiS Krucemburk, Ždírec n. Doubravou
7 341/12 1.086 Ing. J. M. a Bc. A. M. Krucemburk, Krucemburk
8 341/13 1.051 P. R. a H. R. Krucemburk, Krucemburk
9 341/14 953 Ing. I. K. a Ing. P. K. Krucemburk, Příjemky

10 341/15 1.107 Mgr. M. K. a L. K. B. Krucemburk, Krucemburk
11 341/16 1.094 P. S. Krucemburk
12 341/17 1.072
13 341/18 1.110

Pokračování – Zasedání ZM
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první leden připadl na úterý. Bylo zata-
ženo, drobně mžilo, bylo však teplo (ráno 
2 °C, přes den 3 až 4 °C). Následující den se 
ochladilo (3.  ledna bylo i přes  den -5 °C) 
a začaly sněhové přeháňky, silný vítr, kte-
rý začal foukat už na Nový rok, vytvářel 
sněhové jazyky. 5.  ledna vrstva sněhu či-
nila 20–25 cm, teploty se poté pohybova-
ly kolem nuly. Husté sněžení pokračovalo 
zejména 8., 9., 10. a 12. ledna, kdy spadlo 
celkem přes půl metru sněhu, sněžení bylo 
doprovázeno větrem. Po mírném oteplení 
13. ledna opadal sníh z větví stromů: ranní 
teploty se pohybovaly kolem nuly, denní 
mírně nad nulou. 18. ledna se vyjasnilo 
a  večer se prudce ochladilo: nastalo nej-
chladnější období letošní zimy. 19., 21., 22. 
a 23. ledna byla arktická rána, kdy se tep-
lota na různých místech obce pohybovala 
mezi 12 až 15 stupni pod nulou, přes den 
bylo kolem -5  °C, občas drobně sněžilo. 
Koncem ledna se denní teploty pohybovaly 
kolem nuly, noční teploty klesly mírně pod 
nulu (do -5 °C), jen výjimečně rtuť teplomě-
ru klesla níže (30. ledna bylo na některých 
místech Krucemburku arktické ráno s tep-
lotou nižší než -10 °C). 

Únor začal silným větrem a  vzápětí 
oteplením, 3.  února doplněným deštěm; 
sníh začal tát. 4.  února se zatáhlo a  opět 
sněžilo (8 cm). V dalších dnech se střídalo 
jasno a zataženo. Teplé počasí vyvrcholilo 
koncem první dekády (9. února bylo 8 °C), 

sníh postupně tál. V  polovině měsíce se 
vyjasnilo a  denní teploty se dostávaly až 
k  10 °C, na jižních stranách se sněhová 
pokrývka stávala nesouvislou. Po ochla-
zení 23. (noční teplota -10 °C) a 24. února 
se opět oteplilo a posledního února denní 
teplota vystoupila na 13 °C  (na některých 
meteostanicích padaly teplotní rekordy). 
Srážkově byl měsíc suchý.

Od začátku března se střídalo polojas-
né až oblačné počasí s častými dešťovými 
nebo sněhovými přeháňkami (12. března 
napadlo téměř 10 cm sněhu, následují-
cí den však roztál). Ranní teploty po celý 
březen byly většinou mírně nad nulou, 
přes den bylo v  první polovině měsíce 
4–10 °C.  10. března zasáhl i  naši oblast 
silný vítr (na Sněžce měl rychlost 190 km/
hodinu), výraznější škody však – na roz-
díl od jiných oblastí – nenadělal. Větrné 
polojasné až oblačné počasí pokračovalo 
i v dalších dnech. Od poloviny měsíce bylo 
polojasno až jasno, teplé počasí vyvrcho-
lilo 23. března, kdy teplota vystoupila nad 
15°C (na některých meteostanicích padaly 
rekordy – nad 20 °C). Poté se ochladilo 
(v noci kolem nuly, přes den kolem 5 °C), 
bylo zataženo s  přeháňkami, 25. března 
se sněhovými (nesouvislá pokrývka přes 
den roztála). Poslední tři dny byly sluneč-
né a velmi teplé: v noci byl sice mírný pří-
zemní mráz, odpolední teploty vystoupily 
nad 15 °C. 

Slunečné a  teplé počasí pokračovalo 
i  v  dubnu (denní teploty dosahovaly 
15 °C a někdy i více), bylo však občas do-
provázeno silným větrem (hlavně 4.  dub-
na). Začátkem druhé dekády se ochladilo: 
noční teploty klesly pod nulu, denní se 
pohybovaly pod 10 °C. Chladné počasí vy-
vrcholilo na Květnou neděli (14. dubna), 
kdy dopoledně sněžilo, sníh však hned 
tál. Postupně se přes den oteplovalo, rána 
byla stále chladná (kolem nuly, v polovině 
měsíce však na některých místech Krucem-
burku poklesly na -5 °C).

Velikonoce. Bylo slunečné a  teplé po-
časí. Noční teploty se pohybovaly kolem 
5  °C, přes den se postupně oteplovalo: 
na  Zelený čtvrtek (18. dubna) bylo 15 °C, 
v dalších dnech však teploty vystouply přes 
20 °C. Na Velikonoční pondělí začal foukat 
silný vítr a v úterý přinesl mraky a slabé pře-
háňky. Další den se vyjasnilo a  25.  dubna 

Na stránkách našeho časopisu občas při-
pomínáme některé výrazné povětrnostní 
odchylky. 

Letošní meteorologická zima (prosinec 
2019 až únor 2020) byla velmi teplá. V Čes-
ké republice byla s  průměrem 2  °C druhá 
nejteplejší od roku 1961 – teplejší byla jen 
zima 2006–2007 (průměr 2,7  °C). Ve srov-
nání s průměrem let 1981–2010 byla teplej-
ší o 3,3  °C. Velmi teplý byl únor (průměr-
ná teplota 3,7 °C) – odchylka od normálu 
4,6 °C, byl však bohatý na srážky (spadlo 
203 % normálu). Průměrná teplota za pro-
sinec byla oproti normálu vyšší o  2,8  °C 
a za leden o 2,3 °C. 

Teplá zima byla také podle měření 
v  pražském Klementinu – s  průměrem 
5,1 °C druhá nejteplejší od počátku měření 
roku 1775. Teplý byl zejména únor s  prů-
měrnou teplotou 6,9 °C.

Podle Koperníkovy služby pro klimatic-
kou změnu (C3S) byla v Evropě nejteplejší 
zima od začátku měření, průměrná tep-
lota byla o  1,4 °C vyšší než během dosud 
nejteplejší zimy 2015–16, kdy působil jev 
El Niňo. Ve srovnání s  průměrem za roky 
1981–2010 byla tuto zimu průměrná teplota 
vyšší o 3,4 °C.

Teplá zima byla i  v  Krucemburku. Pokud 
bychom vyšli z teplot uváděných ČHMÚ pro 
naši oblast a z amatérských měření, pak by 
průměrná teplota letošní zimy byla asi 1,2 °C 
– v prosinci 1,3 °C, v lednu 0 °C a v únoru 
2,2 °C. V prosinci byly 4 ledové dny (teplota 
přes den nevystoupila nad nulu), v  lednu 
byly 3 ledové dny, v únoru žádný. V letošní 
zimě nebylo žádné arktické ráno (teplota by 
byla nižší než -10 °C). Zřejmě nejtepleji bylo 
na přelomu ledna a února, kdy denní teplo-
ty vystoupily nad 10 °C. 

Na přelomu první a druhé únorové deká-
dy se nad Evropou přehnal orkán Sabine, 
který nadělal velké škody zejména v  Ně-
mecku. Západní Čechy zasáhl již 9. února 
večer a další části republiky o den později. 
Jejím výsledkem byly vyvrácené stromy, 
přerušené letecké a  železniční spojení, 
přes 300.000 domácností bez proudu, str-
žené střechy, smrtelné nehody a  zranění 
včetně dětí. Zřejmě nejhůř dopadla obec 
Rohozná na Jihlavsku: vítr zde poškodil 
střechy na 46 budovách, některé – ze-
jména hospodářské budovy – musely být 
zbourány. Ve státních lesích poškodil vítr 
asi milion plnometrů dříví – stromy zlomil 
nebo vyvrátil.

V  Krucemburku byl ještě ráno 10. února 
klid. Dopoledne se oteplilo (8 °C), vítr měl 
rychlost 7 m/s, v nárazech 16 m/s. Kolem 
poledne vítr doprovázený prudkým deš-
těm zesílil na rychlost 14 m/s, v nárazech 
až na 30 m/s. Větší škody však nenadělal. 
Studený vítr foukal ještě další dva dny, 
jeho intenzita slábla, i když ještě 12. února 
měl rychlost 8 m/s a v nárazech 19 m/s; zá-
roveň přivál mokrý sníh.

Silný vítr – orkán Julie – foukal také o tý-
den později, v  neděli 23. února. Největší 
nárazy větru byly v neděli večer na polské 
straně Sněžky (223 km/h), na české straně 
180 km/h.  I když nadělal značné škody, 
v  Krucemburku, kde měl sílu 12 m/s, ani 
on větší škody nezpůsobil.

Letošní rok je přestupný. Nejvyšší tep-
lota byla v tento den naměřena roku 1960 
v Neumětelích (17,3 °C), nejnižší roku 1996 
na stanici Kvilda-Perla (-25,5 °C), z nižších 
míst roku 1888 v  Opavě (-21,5  °C). V  Kru-
cemburku bylo letos zataženo, sníh z pře-
dešlého dne zůstal, denní teplota byla mír-
ně nad nulou.

Jiří Zeman

JAKá BYLA ZIMA 2019–20

POČASÍ rOKU 2019 v KrUcEMBUrKU Zajímavosti kolem počasí
V roce 2019 bylo 34 letních dnů. První 
letní den 25. dubna, poslední 1. září. 
Byly 4 tropické dny (26. června, 24.–
26. července). Bylo také neobvykle 
velké množství tropických nocí (12): 
první 1. června a poslední 28. srpna. 
Poslední mráz byl 14. května: na ně-
kterých místech Krucemburku byly 
naměřeny při zemi -2 °C. 20. září byl 
ráno první mráz -1 °C. Nejtepleji bylo 
26. června, a to 35 °C.
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bylo opět velmi teplo (na některých místech 
obce přes 25 °C). 26. dubna večer se ochladi-
lo; v dalších dnech bylo polojasno až oblač-
no, denní teploty klesly pod 15 °C. Chladno 
vyvrcholilo 29. dubna (přes den jen 6  °C) 
a konečně přišly dešťové přeháňky: duben 
byl srážkově silně podprůměrný, začal být 
pociťován nedostatek vláhy. 

Květen byl velmi chladný a  bohatý na 
srážky, které srovnaly negativní bilanci 
z března a dubna. V první polovině měsíce 
se střídalo polojasno a oblačno s dešťový-
mi přeháňkami. Denní teploty se pohybo-
valy kolem 10 °C, ranní mírně nad nulou. 
Chladné počasí vyvrcholilo 7. května, kdy 
byl ráno přízemní mráz (u  potoka klesla 
teplota na -5  °C): na některých místech 
republiky byla rána 7.  a 8.  května mrazi-
vá a  vznikly velké škody na rozkvetlých 
ovocných stromech. Po mírném oteplení 
na přelomu dekády (přes den až 15 °C) se 
zase ochladilo: 14. května byl ráno přízem-
ní mráz (-2 °C) a o den později přes den jen 
5  °C. Začátkem druhé poloviny měsíce se 
začalo oteplovat (noční teploty kolem 10 
°C, denní mezi 15 a  20 °C), bylo oblačno 
s  přeháňkami (22. května spadlo 50 mm 
deště) a  od počátku třetí dekády se opět 
ochladilo (24. května byly ráno jen 2 °C).

Krucemburská pouť se konala v neděli 
26. května. Již od pátku bylo slunečno a tep-
lo (přes den 20 °C), jen v  soboru večer se 
přehnala dešťová přeháňka. Od 27. května 
odpoledne bylo zataženo a pršelo. Ochladi-
lo se a až do konce měsíce bylo oblačno.

Začátkem června bylo velmi teplo – 
přes den kolem 25 °C. 5. (večer) a 6. červ-
na (v  noci) se přehnaly bouřky se silným 
deštěm (napršelo 60 mm). Na konci první 
dekády se opět oteplilo: bylo jasno až po-
lojasno občas (13. a 15. června) s bouřkou 
a deštěm. Teplá byla i druhá polovina mě-
síce: ranní teploty kolem 15 °C, denní čas-
to i přes 25 °C. Občas se přehnala bouřka 
s  deštěm (20., 23. června), který pomohl 
zemědělských plodinám. Vedra vyvrcholi-
la 25. a 26. června tropickými dny (až 35 °C) 
a  nocemi (26. června byl naměřen český 
teplotní rekord pro červen – v Doksanech 
na Litoměřicku bylo 38,9 °C).

Červenec začal první den silnou bouř-
kou s  deštěm a  pokračoval chladnějším 
počasím (v noci kolem 10 °C, přes den do 
20 °C); suché počasí ukončily 12.–14. čer-
vence přeháňky. Až na konci druhé dekády 
se začalo oteplovat (teploty kolem 25 °C), 
v  polovině třetí dekády vedra vyvrcholila 
(kolem 30 °C). 27. července se mírně ochla-
dilo a přišly mírné dešťové přeháňky.

V  první polovině srpna bylo polojasno 
až oblačno s  přeháňkami, ranní teploty 
nad 15 °C, denní mezi 20 a 25 °C. V polo-
vině měsíce se ochladilo: přes den kolem 
20 °C (15. srpna bylo ráno jen 7 °C), občas-
né přeháňky. Oteplilo se opět v posledním 

týdnu: od 24. srpna bylo velmi teplo, ranní 
teploty mezi 17 a 20 °C, denní 25 °C a více. 
29. srpna večer se přehnala bouřka s prud-
kým deštěm.

Září začalo přeháňkou s bouřkou. V dal-
ších dnech bylo polojasno až oblačno 
s častými přeháňkami. Bylo chladno: noč-
ní teploty kolem 10 °C, odpolední kolem 
15 °C. Počátkem druhé dekády se přes den 
oteplilo až na 20 °C. Od poloviny září bylo 
proměnlivé počasí, střídalo se polojasno 
a oblačno s přeháňkami: zprvu se ochladi-
lo až na 10 °C (20. září byl ráno první mráz 
-1 °C), od počátku třetí dekády se oteplilo – 
přes den bylo okolo 15 °C, v noci 10 °C. Po-
slední den zasáhl i  naši oblast silný vítr: 
např. na silnici mezi Ždírcem a  Hlinskem 
shodil strom na kabinu kamionu a  zranil 
řidiče, v obci však větší škodu neudělal.

říjen začal slunečným a teplým počasím 
(odpoledne bylo téměř 20 °C). Hned druhý 
den se prudce ochladilo: teploty přes den 
spadly pod 10 °C  (7.  října byl ráno mráz), 
převažovalo oblačné počasí s přeháňkami. 
Začátkem druhé dekády se vyjasnilo a při-
šlo „tereziánské babí léto“ – odpolední 
teploty se blížily k 20 °C (13. a 21. října byl 
na jihu Čech letní den – přes 25 °C, v praž-
ském Klementinu byl 13. října překonán 
teplotou 23,3  °C o  jednu desetinu stupně 
rekord z  roku 1791!). Teplé počasí vyvr-
cholilo 27.  října – denní teplota se blížila 
k 20 °C. 28. října se ochladilo: přes den bylo 
jen kolem 6  °C, poslední dva říjnové dny 
byl ráno mráz (31. října -6 °C).

Listopad začal oblačným počasím s pře-
háňkami a  silným studeným větrem. Ten 
přestal foukat koncem třetího dne a otep-
lilo se: ranní teploty byly mírně nad nulou, 
odpolední se nejčastěji pohybovaly kolem 
9 °C. Na přelomu dekád se krátce ochladi-
lo: ráno byl mírný mráz, odpoledne mírně 
nad nulou; den po sv. Martinu padal vlhký 
sníh. 15. listopadu začal foukat čerstvý ji-
hovýchodní vítr: přinesl oteplení, sníh roz-
tál. Teplé počasí s občasnými přeháňkami 
trvalo i nadáte (přes den kolem 9 °C), bylo 
doprovázeno čerstvým větrem. Před sv. Ka-
teřinou se ochladilo: bylo převážně oblač-
no nebo zataženo s přeháňkami a větrem, 
teploty mírně nad nulou.

Poslední den v  listopadu se ochladilo, 
začátkem prosince se pak střídalo jasné 
a  zatažené počasí s  drobným sněžením 
a  teplotou kolem nuly. Chladno vyvrcholi-
lo 5. prosince (přes den -4 °C). Mikulášské 
mírné oteplení začalo 7.  prosince ranním 
náledím. Na začátku druhé dekády přinesl 
úplněk ochlazení s  drobnými sněhovými 
přeháňkami (denní teploty kolem nuly), po-
cit chladna násobil studený vítr. Oteplilo se 
v polovině měsíce (i ranní teploty byly nad 
nulou) a oteplení vyvrcholilo koncem deká-
dy, kdy teplota atakovala 10 °C (18. prosince 
padaly na Moravě teplotní rekordy: odpole-

dní teplota vystoupala nad 15 stupňů). Sil-
ný vítr 20. prosince přivál mírné ochlazení: 
bylo zataženo s  dešťovými přeháňkami, 
teploty mírně nad nulou.

Vánoce byly opět beze sněhu. Na Štědrý 
den bylo zprvu zataženo, po poledni polo-
jasno se slunečním svitem (6 °C), sníh z ve-
černí drobné přeháňky záhy roztál. Boží hod 
přinesl dešťové přeháňky (5 °C), na Štěpána 
bylo oblačno s  teplotou 3 °C. Hned po Vá-
nocích se ochladilo se sněhovými přeháň-
kami: noční teploty klesly pod nulu, denní 
se pohybovaly kolem nuly. 29. prosince 
večer se vyjasnilo a teplota klesla na -8 °C. 
Slunečné počasí následujícího dne přines-
lo oteplení – sněhový poprašek roztál. Rok 
2019 se rozloučil oblačným počasím s 3 °C.

Celková charakteristika počasí roku 2019
Loňský rok byl velmi teplý. Podle informa-
ce Českého hydrometeorologického ústavu 
byl v  České republice rok 2019 s  průměr-
nou teplotou 9,5  °C druhý nejteplejší od 
roku 1961, odkdy se tato teplota sleduje 
na celém území republiky. Teplejší byl jen 
rok 2018 s průměrnou teplotou 9,6 °C. Tře-
tí příčku obsadily shodně roky 2014 a 2015 
s průměrnou teplotou 9,4 °C. 

Mimořádně teplý byl loni červen (od-
chylka od normálu z  let 1981–2010 je 
4,9  °C), únor (2,6  °C), březen (2,7  °C), lis-
topad (2,7 °C) a prosinec (2,8 °C), částečně 
duben (1,5 °C), srpen (1,6 °C), říjen (1,4 °C) 
a červenec (1,0 °C). Naopak velmi studený 
byl květen (odchylka -2,3 °C). Také v Kraji 
Vysočina byl loni mimořádně teplý červen 
(odchylka od normálu z  let 1981–2010 je 
4,9 °C), únor (2,8 °C), březen (2,9 °C), listo-
pad (2,9 °C) a prosinec (2,8 °C), naopak vel-
mi studený byl květen (odchylka -2,4 °C).

Srážkově byl loňský rok průměrný (92 % 
úhrnu srážek normálu let 1981–2010). Bo-
hatý na srážky byly leden (145 %) a květen 
(132 %), suché byly duben (60 %), červen 
(67 %), červenec (66 %) a prosinec (76 %). 
Obdobná situace byla v  Kraji Vysočina 
(96  %): Srážkově nadnormální byl leden 
(166 %) a  květen (151 %), suché byly mě-
síce duben (37 %), únor (76 %), červen 
(73 %) a červenec (68 %).

Rok 2019 byl také v pražském Klementi-
nu druhý nejteplejší od počátku pravidel-
ného měření (1775) s  průměrnou teplotou 
12,6  °C (teplejší byl jen rok 2018 s  prů-
měrnou teplotou 12,8  °C). Proti normálu 
z  let 1981–2010 byl teplejší o  1,8  stupně, 
odchylka od dlouhodobého průměru let 
1775–2014 činila 3,0 stupně.

Podle sdělení Světové meteorologické 
organizace (WMO) byly uplynulé desetiletí 
(2010–19) a pětiletí (2015–19) nejteplejšími 
v historii měření.

Na základě vlastních pozorování, 
sdělení krucemburských občanů 

a informaci z tisku zpracoval Jiří Zeman

Pokračování – Počasí roku 2019
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SráŽKY v rOcE 2019

V  roce 2019 spadlo v  Krucembur-
ku 115,5  cm sněhu, z  toho v  lednu 
93,5  cm, v  únoru 12 cm, v  březnu 
8 cm a v  listopadu 2 cm. Za 24 ho-
din napadlo nejvíc sněhu 10. led-
na – 20 cm. První sníh začal padat 
2. ledna (12 cm) a vydržel až do 14. 
března. V roce 2019 napršelo v Kru-
cemburku 805,8 mm srážek, a to:

Nejvíc srážek spadlo 6. června 
(46 mm za 24 hodin), nejvíc v květ-
nu (130,5 mm). V období od 3. srpna 
do 1.  září bylo zaznamenáno šest 
bouřek.

Jan Moravec

Měsíc déšť (mm) sníh (cm)
Leden 32,0 93,5
Únor 40,5 12,0
Březen 80,5 8,0
Duben 27,5
Květen 130,5
Červen 90,5
Červenec 63,6
Srpen 81,9
Září 77,5
Říjen 61,5 1,0
Listopad 56,3 2,0
Prosinec 63,5

Vážení přátelé a  všichni, kteří milujete 
přírodu, vítám vás na toulkách přírodou 
a chci vás opět jako každoročně seznámit 
s  Ptákem roku. V  roce 2020 navrhla na 
tento titul Česká společnost ornitologická 
Jiřičku obecnou. Je to nejen proto, že ten-
to druh máme velice oblíbený, ale že chce 
ČSO upozornit širokou veřejnost na důvo-
dy úbytku těchto opeřenců.

Většina z nás to zná: úbytek je způsoben 
především nedostatkem vhodného místa 
na zahnízdění u nových staveb a také po-
užíváním chemikálií v  zemědělství, které 
snižují množství potravního hmyzu. Sa-
mozřejmě k  tomu přispívá i  úbytek naší 
dříve klasické pestrosti krajiny. V  mnoha 
státech, až na výjimky, si tito ptačí oby-
vatelé užívají pozornosti a ochrany a  jsou 
velmi oblíbení. Hlavně my starší se těšíme 
na jejich přílet, baví nás pozorování jejich 
rychlého a neúnavného letu. 

Při odletu se s nimi smutně loučíme, když 
se chystají na dalekou cestu. Při pozo-
rování vlaštovek a  jiřiček vznikla lidová 
pranostika pro předpověď počasí. Tato 
předpověď je docela přesná: když tito ptáci 
létají vysoko, bude hezké počasí, když níz-
ko, může přijít déšť. Vysvětlení je jedno-
duché. V  pěkném počasí vzdušné proudy 
zdvíhají hmyz do výšky, pokud se však zvý-
ší vzdušná vlhkost, tenká křidélka drobné-
ho hmyzu vlhnou a  hmyz se spouští níže 
k zemi a hledá úkryt.

JIřIČKa OBeCNÁ (DeLICHON URBICa)

Rod: Delichon – jiřička
Čeleď: Hirundinidae – vlaštovkovití
Velikost: délka cca 13 cm,  
 rozpětí křídel 26–29 cm.
Hmotnost: kolem 18 g. 
Výskyt: vyskytuje se v  celé Evropě, střed 
Asie až Japonsko a severozápadní Afrika.
Stanoviště: jiřičky dříve hnízdily na skal-
ních stěnách v horách a strmých mořských 
pobřežích, nyní spíše na rozdíl od vlaš-
tovek staví hnízda na vnějších stěnách 
domů, kůlen, pod balkony, římsami nebo 
převisy střech. Často se vyskytují ve vět-
ších koloniích.
Hnízdo: hnízdo jiřičky stavějí z měk-
kého bláta, které nabírají z  louží, 
břehů řek a rybníků. Tuto směs smísí 
se slinami a lepkavou hmotu lepí po 
kuličkách do řad nad sebe. Hnízdo 
je poté uzavřené, s malým vletovým 
otvorem v  horní části. Vystýlka je 
z kousků slámy a peří. Stavba hnízda 
trvá 10–14 dní. Stejné hnízdo obývají 
vlaštovkovití i několik let a vracejí se 
obyčejně na stejné místo.
potrava: jiřička obecná je hmyzožra-
vá, hmyz loví za letu. Potravou jsou 
mouchy, mšice, jepice i ostatní léta-
jící hmyz. Při lovu dokáže letět rych-
lostí přes 75 km v hodině.
Zbarvení: ocas je mělce rozeklaný, 
chybí jí však protažená krajní rýdo-
vací pera, typická pro vlaštovku. Je 
černobíle zbarvená, má bílý spodek 
těla, hrdlo i bílý kostřec.
Hlas: za letu zní jako ,,čirp – čirp“, 
jejich zpěv připomíná švitoření.

Rozměry vajec: 16,1 až 21,6 × 11,5 mm. Vej-
ce jsou čistě bílá. Doba sezení na vejcích je 
14–16 dní, mláďata vylétnou ve stáří 20–23 
dní. Ptáci odlétají v září nebo v říjnu a vra-

cejí se koncem dubna nebo počát-
kem května, déle než vlaštovky.

Jak můžeme pomoci jiřičkám?
Ptáci, tedy i  jiřičky, jsou u  nás chrá-
nění podle §5a zákona č.  114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny. Proto 
bychom jim neměli shazovat a ničit 
hnízda, vyhneme se tak postihu. Po-
kud nám jejich hnízdo vadí při zne-
čišťování omítek, stačí umístit pod 
hnízdo podložku na záchyt trusu. 
Můžeme jim pomoci i v období sucha 
při hledání stavebního materiálu, 
postačí k tomu na zahradě umístěná 
nádoba se zalitou hlínou. Rovněž jim 
můžeme po poradě s odborníky po-
moci s  umístěním umělého hnízda. 
V  blízkosti hnízdišť odstraňujeme 
vlající překážky, síťoviny a jiné, které 
mohou ohrozit život jiřiček i  jiných 
ptáků.

František Coufal 

PtáK rOKU 2020

Přílet vlaštovek 9. dubna 2016 – 18.16 hodin
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KvĚtNOvÉ DNY rOKU 1945 v KrUcEMBUrKU

Když skončila druhá světová válka, bylo mi 
více než 10 let, a tak se mohu pokládat za 
pamětníka událostí, které se v mé blízkosti 
odehrály.

Vše začalo ráno 5.  května. Krucembur-
kem projížděla ustupující německá armáda. 
Pod našimi okny na chodníku se sešli strýc 
Ladislav Soukup, pan Josef běloušek a pan 
Fiedler. Z  jednoho projíždějícího transpor-
téru mezi ně německý voják hodil granát, 
který vybuchl a zranil je. Pan doktor Drbá-
lek měl mnoho práce při odstraňování stře-
pin. Naše okna byla vysklená, tak se zavřela 
ta vnitřní. Do přízemí, do bývalé kovárny, 
vnikli němečtí vojáci, ,,půjčili“ si kola rodi-
čů a ujeli. Daleko však asi před Rusy neujeli.

V Praze vypuklo povstání a  rozhlas vo-
lal o pomoc. Radiopřijímač byl umístěn ve 
výkladu holičství pana Jandy, a  tak jsme 
vše slyšeli, co se v Praze děje. Sousedé to 
pokládali za konec protektorátu a  vyvě-
šovali státní vlajky. Naši žádnou neměli, 
proto mi matka dala několik kusů látek 
a poslala k sestřenici Lídě Matoušové, kte-
rá byla v Praze zaměstnána jako krejčová, 
aby vlajku ušila. A tak jsme vlajku vyvěsili 
i my. Jenže v poledních hodinách prochá-
zela Krucemburkem od Vojnova Městce ně-
mecká armáda a vojáci každou vlajku od-
střelovali, proto sousedé vlajky sundávali. 
Patrně to byla Schörnerova armáda, kterou 
u  Sobíňova a  Slavětína mladíci, kteří ne-
měli žádné zkušenosti s boji s nepřítelem, 
napadli. Dopadlo to katastrofálně. 

Večer, již za tmy, zastavilo auto nebo dvě 
u  našeho domu a  někdo tloukl na naše 
vrata. Otec šel otevřít. V tu dobu pracoval 
jako obecní hrobník za pana Uhmana, kte-
rý jako Němec musel narukovat na frontu. 
Otec musel otevřít márnici, kam se složily 
rakve s mrtvými. Když se otec vrátil, říkal, 
že rakve byly stlučeny z  neohoblovaných 
prken. Dostal jen seznam, kde chyběla 
nějaká jména, a  jako identifikace sloužilo 

jen to, že mrtvý měl kravatu takové a tako-
vé barvy, v čem byl oblečen, měl zlatý zub 
apod. Bylo to hrozné čtení.

9.  května ráno už škola byla bez ně-
meckých vojáků, zato vodní nádrž napro-
ti u Zvolánkovy pivnice byla plná munice 
a  všeho možného. Otec nás chtěl vzít za 
humna na kopec, ale když jsme vycházeli 
brankou, přiřítil se džíp s německými vo-
jáky, kteří se nemohli dostat dál, protože 
cesta končila – dál už byly dokola jen ploty 
zahrad. Ještě že otec uměl německy a mohl 
jim vysvětlit, že se musejí vrátit zpět. Byla 
ve mně maličká dušička. 

Na kopci za Fajtovými a  Zrzavými poli 
byli otcové rodin s  dětmi a  viděli jsme, 
jak Němci prchají po silnici všemi směry. 
Najednou se na obloze od Hluboké objevi-
ly dvě řady letadel. Všichni mávali, volali 
„Ivani“. Letadla letěla nízko, a tak jsme vi-
děli, jak z letadel padají malé válečky. Otec 
zakřičel: „K zemi, to jsou bomby,“ a zalehl 
mne i bratra Jiřího v příkopu. Jen pan Se-
cký s dítětem v náručí neposlechl a říkal, 
že musí domů za Mařenkou, aby se jí nic 
nestalo. Nikdo ho nebyl schopen zadržet. 
Zem se otřásala a po odletu bylo všade čer-
no. Utíkali jsme domů a po cestě jsme našli 
pana Seckého i s Jarouškem v náruči – oba 
mrtvé. Ti starší jen konstatovali, že nebyl 
na vojně a že měl udělat to co ostatní. Než 
jsme došli domů, viděli jsme ještě těžce 
zraněné stařenky paní Fajtovou a Zrzavou, 
které za humny pásly husy; nakonec svým 
zraněním podlehly. 

Po prvním náletu budova školy, na kte-
rou byl nálet veden především, nebyla 
zasažena, zásah dostala až při opětovném 
bombardování. Ale to už jsme byli všichni 
schováni ve sklepě, objímali jsme se, mod-
lili a slibovali s pláčem rodičům, že už bu-
deme hodní a nebudeme zlobit. 

Ten nálet byl úplně zbytečný, stejně tak 
jako byly bombardovány v  ten samý den 

Hrotovice u  Třebíče, kde lidé na náměstí 
oslavovali osvobození, a  sovětská letadla 
na ně shazovala bomby. 

V Krucemburku bylo náhodně zabito jen 
několik německých vojáků. Nálet ale dobře 
posloužil komunistům před volbami v roce 
1946, když bez uzardění obvinili Ameri-
čany, to že oni zabíjeli naše spoluobčany. 
Dnes to zní úsměvně, ale tenkrát tomu 
uvěřilo mnoho lidí a komunisty volili. Vše 
bylo uvedeno na pravou míru až v 60. le-
tech, kdy v  tisku byl kratičký článek, že 
sovětská letadla ,,omylem bombardova-
la Krucemburk a  Ždírec nad Doubravou“. 
Kdyby podle komunistů bombardovali obě 
obce Američané, tak by nezůstal kámen na 
kameni: jejich bomby udělaly z  Německa 
ruiny, kdežto bomby, které použili Ruso-
vé, z  poloviny nevybuchly. Patrně to byly 
bomby určené pro německá letadla a naši 
dělníci i jiných národností, kteří byli totál-
ně nasazeni v  reichu i  jinde, tuto výrobu 
sabotovali a vždy v nich něco chybělo, tak-
že neexplodovaly. Nám padla jedna bomba 
na chodník, nevybuchla a  jen se roztrhla 
a poškodila vodovodní potrubí.

Rusové spolu s  Rumuny se dostali do 
Krucemburku až 10. května. Sousedili jsme 
s farskou zahradou a po zatčení a odeslání 
pana děkana Wiesnera a jeho bratra Zdeň-
ka do koncentračního tábora byli na faře 
vlasovci. Po válce na zahradě byli němečtí 
zajatci. S bratrem jsme je skrz plot pozoro-
vali. Najednou někteří z nich uměli i česky 
a prosili nás, jestli bychom jim nepřinesli 
brambory, že mají hlad. Tak jsme jim ně-
jaké přinesli. Jeden z  nich nám přes plot 
hodil balík látky. Když jsme balík donesli 
domů a řekli, od koho je, matka balík vy-
hodila na silnici plnou rozbitých tašek ze 
střech se slovy, že od Němců nic nechce. 
Nevzala to ani jako kompenzaci za ta dvě 
Němci ukradená kola.

Josef Soukup, Česká Třebová

Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás 
seznámila s  některými případy trestné 
činnosti, k  nimž došlo v  průběhu měsíců 
ledna a  února 2020 v  teritoriu obvodního 
oddělení PČR Chotěboř. 

Krádeže vloupáním
•	 Neznámý pachatel v  době od 17 hodin 

7.  ledna do 6  hodin 8.  ledna ve Ždírci 
nad Doubravou (v ulici Na Balkáně) vni-
kl nezjištěným způsobem do oploceného 
nezabezpečeného areálu Zemědělského 
družstva a.s.  Krucemburk. V  budově 
střediska mechanizace vypáčil vstupní 
dveře jídelny a vnikl dovnitř. Z místnos-
ti přípravny jídel odcizil na stole odlo-

ženou obálku s  finanční hotovostí a  ze 
zásuvky stolu krabičku cigaret zn. Win-
ston. Zemědělskému družstvu a.s.  Kru-
cemburk způsobil škodu 3.792 Kč. 

•	 Neznámý pachatel v  době od 20 hodin 
24. února do 6.45 hodin 25. února ve Ždír-
ci n. D. (v ulici Nad Řekou) se pokusil vlou-
pat do trafiky firmy Traficon Ivest u super-
marketu Albert. Nezjištěným předmětem 
poškodil skleněnou výplň vchodových 
dveří opatřených bezpečnostní fólií, do 
prostor vlastní prodejny se mu vniknout 
nepodařilo. Poškozené společnosti způ-
sobil škodu v odhadnuté výši 7.000 Kč.  

•	 Neznámý pachatel v době od 15.30 hodin 
27. února do 6.30 hodin 28. února v Kru-

cemburku (v  ulici K  Dolcům) vylomil 
uzamykatelné plastové víčko palivové 
nádrže u  zaparkovaného pracovního 
stroje zn. Komatsu. Z  nádrže stroje od-
čerpal a odcizil 50 litrů motorové nafty. 

poškození cizí věci
•	 Neznámý pachatel v  době od 12 hodin 

19. února do 7.30 hodin 20. února v obci 
Sobíňov poškodil nezjištěným způso-
bem či předmětem skleněnou výplň 
pátých dveří odstaveného osobního mo-
torového vozidla zn. Dacia Lodgy. Poško-
zené způsobil škodu ve výši 7.000 Kč.  

pprap. Marie Perková, vrchní asistent

POLIcIE Čr INfOrMUJE
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 váLEČNÉ UDáLOStI PřED 75 rOKY

Vraťme se zpátky do roku 1945 a připomeň-
me si události, které se zde staly. 

Po lednovém zatýkání spolupracovníků 
partyzánů zde panovaly obavy, co bude dál. 
Rodiny zatčených měly obavy o osud svých 
nejbližších. V  únoru sem bylo z  Chotěbo-
ře převeleno jagdkommando s  velitelem 
gestapákem Rüpperem. Příslušníky jagd-
kommanda byli sovětští, většinou ukrajin-
ští zajatci, kteří přešli na německou stra-
nu. Podle svého velitele generála Vlasova 
se jim říkalo vlasovci. Vlasovci chodili po 
okolí a vydávali se za uprchlé ruské zajatce. 
Běda těm lidem, kteří jim uvěřili a nabídli 
pomoc, byli okamžitě zatčeni. V únoru byl 
jimi zatčen Alois Málek a  krucemburský 
evangelický farář Bohumil Lopour.

Také zde byla ponechána jednotka SS 
v počtu asi dvě stě mužů, která se zde zú-
častnila zatýkání. Později byla vyměněna 
za jinou a  poslána do bojů na Ostravsko. 
Začátkem května se její vojáci vrátili zpět 
do Krucemburku. Partyzáni oddílu Mistra 
Jana Husa odešli na Přibyslavsko a štábní 
skupina na Kutnohorsko a Ledečsko.

Jako odvetu za zatýkání v Krucemburku 
chtěli partyzáni vypálit německou osadu 
Karlov a  Janáčkovu strojírnu na Starém 
Ransku. Naštěstí k tomu nedošlo, mělo by 
to pro obyvatele tragické následky.

Začátkem března přepadli partyzáni 
z  oddílu Zarevo Janáčkovu strojírnu: po-
škodili elektrorozvodnu a  vyzvali pra-
covníky závodu, kteří v  závodní jídelně 
nacvičovali divadelní představení, aby sa-
botovali zbrojní výrobu. 26. března byl ob-
klíčen v  lese u  Leškovic štáb partyzánské 
brigády Mistra Jana Husa, po marném po-
kusu uniknout z obklíčení zvolili partyzáni 
27. března smrt z vlastních rukou. Ke zkáze 

štábu přispěla zrada. Velitelem brigády se 
stal komisař Pich Tůma.

Fronta z východu se rychle blížila, Rudá 
armáda a  armády spojenců dobývaly Ně-
mecko. Na přelomu měsíce března se zde 
objevili vystěhovalci, říkalo se jim také ná-
rodní hosté. 

V  dubnu partyzáni oddílu Zarevo pře-
padli zdejší četnickou stanici, odzbrojili 
četníky a svlékli je z uniforem do spodního 
prádla. Z  Baťovy prodejny obuvi odnes-
li boty. Chtěli také zlikvidovat gestapáka 
Rüppra, ale nebyl zde přítomen. Někte-
ří zdejší četníci se přidali k  partyzánům. 
Místní obyvatelé byli v dubnu a začátkem 
května posláni na kopání zákopů a proti-
tankových zátarasů na silnici. Pod Binko-
vými dolci byl vykopán široký a  hluboký 
okop. Někteří lidé se domnívali, že to měl 
být společný hrob pro obyvatele Krucem-
burku za jejich pomoc partyzánům. 

Partyzáni začali také provádět destrukce 
na železnicích a  napadali vojenská auta 
na silnicích. Husovci se rovněž dvakrát 
neúspěšně pokusili zapálit ždíreckou pilu, 
kde se vyrábělo tak zvané tankové dřevo, 
špalíčky do generátorů německých auto-
mobilů, neboť chyběl benzín. Německá ar-
máda počítala s tím, že v prostoru Ždírce, 
Sobíňova, Studence a Krucemburku vybu-
duje postavení těžkého dělostřelectva, kte-
ré mělo zabránit v postupu Rudé armádě.

V  poledních hodinách 5.  května se na 
vlnách pražského rozhlasu ozvala prosba 
Prahy o pomoc, v té době tam vypuklo praž-
ské povstání. Místní občané hromadně za-
čali vyvěšovat státní vlajky, doposud pečli-
vě ukryté. Pan doktor Drbálek po poslechu 
rádia se rozhodl jít k německým vojákům 
a veliteli jagkommanda do školy a chtěl je 

vyzvat, aby složili zbra-
ně. Cestou se  k  němu 
přidal zástupce starosty 
Karel Losenický. Se zlou 
se však setkali.

Okamžitě byli zatčeni a  s  nimi jako ruko-
jmí byli zadrženi Bohuslav Čepl a Jaroslav 
Hertl. Později byli propuštěni s  tím, že se 
musí každé dvě hodiny hlásit na velitelství 
ve škole. Gestapák Rüpper nařídil také sta-
žení státních vlajek pod trestem zastřelení 
a  vyhlásil v  Krucemburku stanné právo. 
Panu Losenickému se podařilo ukrýt v ko-
želužně a později ve skleníku Bílé vily. Pan 
doktor Drbálek, vědom si svých lékařských 
povinností, odjel po propuštění do Hor-
ního Studence k pacientovi. Potom se za-
stavil ve Ždírci, aby ošetřil nemocné dítě. 
Když se chtěl vrátit zpět, byl varován rodi-
nou dítěte, aby se do Krucemburku nevra-
cel, že je tam vyhlášené stanné právo a že 
mu hrozí zatčení. 

Doktor Drbálek se chtěl vrátit, aby byl 
k  dispozici pacientům. Proto jej dopro-
vodil příbuzný rodiny, bývalý německý 
voják, ždírecký občan A. H., který ačkoliv 
měl české občanství, musel narukovat do 
německé armády proto, že se narodil v Ra-
kousku. Dostal se do amerického zajetí 
v Bavorsku, z kterého uprchl, přešel frontu 
a ukrýval se u své rodiny ve Ždírci a u své 
manželky ve Starém Ransku. Když došli 
na okraj Krucemburku, byli oba zadržení 
hlídkou a odvedeni do školy. Tam gestapák 
Rüpper odsoudil doktora Drbálka k trestu 
smrti zastřelením, protože se nechodil hlá-
sit. V té době tam byli zadržení bratří Janů 
z Hlinného na Žďársku, kteří se vraceli do 
svého domova. Byly u nich nalezeny triko-
lory a ty rozhodly o jejich osudu: večer byli 
zastřeleni u parku. Doktor Drbálek byl na-
konec propuštěn a vrátil se domů.

Německé vojenské sklady na Bílku byly 
vydány a  obsazeny českými bojovníky 
5.  května. Dostala se tam zpráva, že ve 
Ždírci a Krucemburku němečtí vojáci vraž-
dí naše lidi. Proto tam byla vyslána ná-
kladní auta s dobrovolníky na pomoc. Na 
železničním přejezdu u Sobíňova auta byla 
zastavena partyzány s varováním, že pro-

VYStĚHOVaLCI

Vystěhovalci nebo také národní hosté – tak se říka-
lo uprchlíkům německé národnosti z Polska, Slezska 
a Ostravska před Rudou armádou na jaře 1945. Byli to 
většinou zemědělci, kteří se svými koňskými povozy 
prchali na západ. 

Při svém útěku se zastavili také v  Krucemburku, 
bylo to na přelomu března a dubna. Místní obyvatelé 
jim museli z mála, co měli, dát potraviny, zemědělci 
krmení pro koně a navíc jim museli poskytnout noc-
leh. Vzpomínám si, že u mých rodičů, kteří bydleli za 
války u  Vašíčků, spala jakási žena s  malými dětmi 
na podlaze, dětem jsem nerozuměl, neboť mluvily 
německy. Jak vzpomínal můj táta, měli kočár s koly 
z osobního automobilu.

Uprchlíci byli většinou staří lidé, ženy a děti. Muži 
– pokud nepadli nebo nebyli v  zajetí – bojovali na 
frontě. Skupinu vozů na krucemburském náměstí vy-
fotografoval pan Jaroslav Dobrovolný. Vystěhovalci 
pokračovali dál na své strastiplné cestě na západ do 
Německa.

Útěk německých vystěhovalců před ruskou frontou
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ti nim jede německá kolona. Velitel akce 
štábní kapitán Honický však nařídil jet dál. 
Auta zastavila až místech, kde se říká u Do-
čekalovy vody. Kapitán Honický zbaběle 
utekl s  tím, že jde pro pomoc. Velení se 
ujal poručík v záloze Dvořák a vyslal k ně-
meckým vojákům parlamentáře. Mezitím 
však jeden z bojovníků nešťastně vystřelil 
a potom začal masakr. Jednotka SS začala 
útočit na bojovníky. Výsledek střetnutí byl 
tragický: bojovníci se neměli možnost kde 
ukrýt, jen několika se podařilo zachránit, 
mezi nimi i poslednímu žijícímu účastníku 
tohoto střetnutí Karlu Janáčkovi ze Sobíňo-
va, který ač zraněn, se zachránil.

Ti, kteří se vzdali, byli okamžitě zastřele-
ni nebo utlučeni pažbami pušek. Část mrt-
vých sobíňovských občanů byla odvezena 
do ždírecké hasičské zbrojnice a  druhého 
dne převezena dopoledne do Krucembur-
ku, kde byli pohřbeni před katolickým 
kostelem. Během této přestřelky padlo na 
třicet českých občanů. Jednotka němec-
kých vojáků po střetnutí pokračovala do 
Chotěboře. Cestou vraždila ještě na Bílku 
a  na okraji Chotěboře. Její vojáci obsadili 
Chotěboř.

Část bojovníků odjela v podvečer z mu-
ničních skladů nákladním autem do Cho-
těboře, jeli přes Marieves. Před nádražím 
bylo auto německými vojáky zastaveno 
a ti, kteří měli zbraně, byli okamžitě odve-
deni do lesíka před nádražím a tam zastře-
leni, zbytek bojovníků uprchl. Některým 
se tuto popravu podařilo přežít. Zahynulo 
zde šest občanů a sedmý byl zastřelen dru-
hý den ráno.

 V  noci obsadili němečtí vojáci zpátky 
vojenské sklady, kde zůstali důstojníci npr. 
Pohanka, por. Mazec a št. rotmistr Bartoň, 
aby je Němcům odevzdali. Bylo jim zaruče-
no bezpečí. Místo toho byli zatčeni, s nimi 
dva chlapci ze Střížova Halík a  Novotný. 
Později byli společně s  dvěma brodskými 
občany zastřeleni v Hurtově háji u Věže.

Že je gestapák Rüpper schopný všeho, se 
ukázalo ráno 6. května. Neznámý partyzán 
vyzval slavětínské občany, aby šli dělat 
záseky ze stromů na silnici na Německý 
Brod. Připojili se k nim i občané z Oudole-
ně. Část bojovníků po ústupu z muničních 
skladů obsadila s kulometem Kavkův vrch 
u křižovatky na Slavětín. Zastavili náklad-
ní auto, v němž jeli němečtí civilisté, a na-
lezli v něm vojenskou pušku. Jeden občan 
si jí chtěl vyzkoušet a  vystřelil z  ní proti 
lesu, odkud vzápětí začali vystupovat ně-
mečtí vojáci. Byli to vlasovci z Krucembur-
ku posíleni vojáky SS. Ti lidé, kteří dělali 
záseky, neměli možnost se zachránit – byli 
zastřeleni. Kulomet se bojovníkům zasekl. 
Někteří, kterým se podařilo uprchnout do 
Slavětína, se stali oběťmi vlasovců: ti obsa-
dili vesnici, kde zapálili Medovu stodolu, 
a občané, u kterých našli mokré a zabláce-

né boty, byli okamžitě zastřeleni. O život na 
křižovatce a ve Slavětíně přišlo třináct sla-
větínských a čtyři oudolenští občané, mezi 
nimi Marie Smejkalová a čtrnáctiletý Josef 
Horák. Téhož dne byl ve Ždírci zavražděn 
student Josef Froš z Pardubic. 

Všeobecný ústup německé armády na-
stal 7.  května. Z  Krucemburku němečtí 
vojáci odešli 8.  května, s  nimi také jagd-
kommando.

Nálet na Krucemburk a Ždírec 
9. května 1945
Ještě dopoledne byl Krucemburk plný 
ustupujících německých vojáků, kteří od-
hazovali zbraně a  výstroj a  nechávali zde 
techniku. Po desáté hodině nastal mezi 
vojáky zmatek a většina jich překotně ode-
šla. Od Vojnova Městce sem přijela další 
skupina německých vojáků, zůstali stát 
na náměstí. Posléze dostali jakousi zprávu 
a ve spěchu opustili Krucemburk. Zde zů-
stala jen menší skupina vojáků před evan-
gelickým kostelem. 

Po desáté hodině se na obloze objevilo 
malé průzkumné ruské letadlo. Od Ko-
houtova a Nového Ranska po něm Němci 
stříleli a  letadlo odletělo směrem na vý-
chod. Krátce po půl dvanácté se na obloze 
z  jihovýchodního směru objevila skupina 
letadel s  rudými hvězdami na křídlech, 
lidé na ně nadšeně mávali. Jaké bylo jejich 
zděšení, když z letadel začaly padat pumy.

O příčině náletu, kdo ho objednal a kdo 
ho provedl, panovaly zkreslené informace. 
Dokonce ho přisuzovaly Američanům. Jas-
no v tom udělal známý autor knih s letec-
kou tématikou Michal Plavec: ten se dostal 
do archivu sovětské armády. Ve své knize 
Smrtonosná oblaka a letecká válka mezi La-
bem a Orlickými horami píše také o náletu 
na Krucemburk a  Ždírec. Je v  ní uvedena 
jakási svodka – plán leteckých operací na 
9. května 1945 218 letecké divize.

Jsou zde uvedeny cíle leteckých nále-
tů na tento den – Velká Bíteš, Křižanov, 
Velké Meziříčí, Žďár na Moravě, Svratka 
a silnice z Krouny na Hlinsko, je zde také 
Ždírec. Ve svodce jsou uvedena jména ve-
litelů skupin letadel a  jejich navigátorů 
a také časy a výška letadel při náletu. Nálet 
provedla bombardovací letadla americké 
výroby Douglas A 20G, byla doplněna stí-
hačkami JAK 9. Letadla k náletu startovala 
z rakousko-slovenského pomezí. Při nále-
tu došlo zřejmě chybou navigátora prvního 
letadla k záměně cílů. Krucemburk jako cíl 
náletů ve svodce jmenován nebyl. Letadla, 
která sem přilétala, viděla větší seskupení 
domů, tovární komíny, věž kostela, a  tak 
byl lehce dohledán cíl.

Teprve potom letadla bombardovala Ždí-
rec, přilétala tam zatáčkou přes ranecké 
lesy a nalétala na starou zástavbu Ždírce, 
dnešní ulicí Chrudimskou letěly na kři-

žovatku u  Lázničků. Střed Ždírce byl v  té 
době nezastavěn. Bombardována nebyla 
ani křižovatka na Pikulce, nádraží, pila 
a domy v okolí. Ke Krucemburku přilétala 
letadla od Hluboké, bombardovala ulici 
Hlubockou, domy ve středu Krucembur-
ku, školu, administrativní budovu Štillovy 
tkalcovny a  domy v  okolí evangelického 
kostela. Nálet se opakoval ve třech vlnách. 
První začala po půl dvanácté, o osm minut 
později byl druhý nálet a třetí o 40 minut 
později. Nejhorší byt třetí nálet, byl navíc 
doplněn střelbou stihaček. Ta nadělala 
velké škody na kostelích a hřbitovech.

Následky náletu byly tragické: zahynulo 
při něm dvacet šest krucemburských ob-
čanů, velké množství jich bylo zraněno, 
někteří těžce. Zcela zničeno bylo 32 domů 
včetně měšťanské školy. Poškozeno jich 
bylo 152. Občanům vznikly velké materiál-
ní škody.

Ve Ždírci zahynulo 23 občanů, 40 jich 
bylo těžce zraněno. Ždírec byl zničen 
z 80 %. Zcela zničeno nebo poškozeno bylo 
58 domů, lehce 35 domů. Přesné ztráty ně-
meckých vojáků nejsou známy. U evange-
lického kostela zahynuli vojáci rakouské 
národnosti. Ve Ždírci bylo zabito několik 
vojáků a jeden důstojník.

Obětavou pomoc poskytli zraněným 
MUDr. Václav Drbálek, MUDr. Nebesář, 
který byl zde přítomný, dentista František 
Crha a zdravotníci Červeného kříže. Rych-
lým zásahem a  pomocí bylo zachráněno 
mnoho zraněných. Zranění byli odvezeni 
auty Janáčkovy strojírny do lazaretu v Cho-
těboři, někteří pak do nemocnice v Čáslavi 
nebo do Eckhardtky, kde byla vybudována 
provizorní nemocnice.

Nálet na Krucemburk a  Ždírec neměl 
prakticky žádný význam. Německých vojá-
ků zde bylo málo. Oběťmi byly jen civilní 
osoby. Němečtí vojáci ustupovali ještě ce-
lou noc na 10. května. Lidé se se strachem 
ukrývali ve sklepích svých domů.

Dopoledne 10. května přišli do Krucem-
burku první vojáci Rudé armády. Hrůzná 
válka skončila. Společný pohřeb obětí 
náletu z obou obcí se uskutečnil před ka-
tolickým kostelem. Obětí náletu bylo 49. 
Narychlo byly kopány hroby. Smuteční ob-
řad provedl farář Josef sedlák, který zastu-
poval vězněného děkana Karla Wiesnera. 
Potom byly oběti rozvezeny na jednotlivé 
hřbitovy podle náboženského vyznání. Ob-
čané začali odstraňovat škody po náletech. 
Rodiny občanů zatčených v  lednu čekaly 
na jejich návrat z Terezína. 

Někteří občané, kteří přišli o své domo-
vy, odešli do pohraničí. Po letech hrůzy, 
teroru a utrpení nastal mírový život. 

Podrobněji se o  těchto událostech do-
čtete v  knize Partyzáni Vysočiny a  krvavý 
konec války. 

Pavel Vomela

Pokračování – Válečné události
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U  příležitosti letošního 130. výročí naro-
zení dvou přátel z  Vysočiny – Jana Zrza-
vého (*5.  11. 1890) a  Bohuslava Martinů 
(*8.  12. 1890) si příznivci české kultury 
připomínají tato dvě jména. Mezi oběma 
těmito čelnými představiteli české i světo-
vé kultury 20. století lze rozpoznat mnohé 
styčné body v  oblasti umělecké i  lidské. 
Snad právě tyto podobnosti tvořily dobrý 
základ pro jejich pevné přátelství. 

Oba umělci byli narozeni roku 1890 na 
Vysočině. Rodiště obou nesou znaky jisté 
výjimečnosti. Poličská věž – jako místo zro-
zení B. Martinů – už udivuje tímto faktem 
sama o sobě. V dnešní době by se takováto 
mimořádnost, jež ozvláštnila Bohuslavovi 
Martinů jeho příchod na svět, mohla při-
hodit už málokomu. Jan Zrzavý, ten zase 
po celý svůj život neměl jasno, zda byla 
jeho rodištěm Okrouhlice nebo sousední 
Vadín. Školní budova, kde se jako synek 
řídícího učitele narodil, stála na pozemku, 
o který se radní obou sousedících obcí prů-
běžně „přetahovali“. A  tak škola patřila 
jednou k Okrouhlici, jindy zase k Vadínu. 

Oba umělci z Vysočiny vzešli, a přestože 
jejich životní pouť vedla vzdálenou cizi-
nou, jsou také oba na Vysočině pocho-
váni. Tento úmysl sice nebyl přímočarý, 
ale nakonec tomu u  obou osud tak chtěl. 
Na poličském hrobě Bohuslava Martinů 
i na krucemburském hrobě Jana Zrzavého 
lze spatřit stopy Francie – země, v  níž se 
utvářelo ve 20. a 30. létech 20. století krás-
né přátelství obou umělců. Společně se 
skladatelem sní svůj věčný sen v  Poličce 
také jeho francouzská manželka Charlotta. 
Náhrobek Jana Zrzavého v  Krucemburku 
byl zhotoven dle návrhu samotného malíře 
jako výraz inspirace jeho tolik milovanou 
a malířsky prožívanou Bretaní. 

V životě i v díle Bohuslava Martinů i Jana 
Zrzavého zaujímala výsadní postavení je-
jich láska k vlasti – nikoliv však sentimen-
tálně nebo formálně proklamovaná, nýbrž 
niterně prožívaná u  vědomí poznané krá-
sy jak ve vlastní domovině, tak i  v cizích 
zemích. Jan Zrzavý to sám vystihl těmito 
slovy: „Právě že jsem žil mnoho v  cizině, 
uvědomil jsem si mnohem více svoje češ-

ství... rozpoznal jsem, co je v nás a ve mně 
bytostně české, co přijaté a co napodobené 
a jalové.“  

Když Bohuslav Martinů skládal svou 
kantátu Otvírání studánek, kouzelné dílo, 
které se rázem vlilo do srdce národa jako te-
kuté stříbro, psal svému příteli do Poličky: 
„Něco o naší Vysočině, něco věčně pravdivé-
ho, na čem je možno spočívat s  jistotou; to 
je ono tajemství, jež jsem si odvezl do ciziny 
od nás, to je víra v člověka, nezlomná víra.“ 

Jan Zrzavý i Bohuslav Martinů často mě-
nili místa svého pobytu, zejména manželé 
Martinů bývali jako „tažní ptáci“. Avšak 
paralelně s  touto životní proměnlivostí 
neustále tíhli k  domovu – ke své život-
ní konstantě. Ať to bylo kdekoliv, museli 
mít oba umělci pevný středobod, o  nějž 
bylo možno se opřít a  jemuž bylo možno 
věřit. U Zrzavého to byly památné věci po 
jeho milované mamince (např. džbánečky, 
ubrusy, památníček, jednotlivé kusy ná-
bytku) a  také jeho nerozlučitelné dřevěné 
loutky z dětství.  Bohuslav Martinů – kromě 
obrázku poličské věže a odznáčku českého 
lvíčka, který zdobil klopu jeho saka – by-
tostně potřeboval mít nablízku svůj klavír, 
jímž mohl vyzpívat to, co cítil, tedy i  svůj 
vztah k domovu. Paní Charlotta o tom píše 
ve svých vzpomínkách takto: „...veledůleži-
té pro něj bylo mít klavír na dosah ruky, klid 
k práci a nemuset se starat o praktické denní 
záležitosti...“ Janu Zrzavému i Bohuslavovi 
Martinů byla také blízká láska ke květinám, 
které vnímali téměř jako pozdrav z domova. 
Chvíle, které při svých pobytech ve Francii 
společně trávili na zahradě, byly pro ně du-
chovní vzpruhou a zdrojem inspirace.

U Bohuslava Martinů i u Jana Zrzavého 
se projevovalo jejich nadání už v dětství. 
Z  poličské věže zvučela hudba malého 
houslisty a v okrouhlickém rodinném po-
koji vznikaly obdivuhodné dětské ilustrace 
k pohádkám. Ve školách to však bylo jiné. 
Tam se jim nedařilo. Bohuslav Martinů 
„byl propuštěn z  konzervatoře pro nena-
pravitelnou nedbalost“ a  Jan Zrzavý „byl 
propuštěn z uměleckoprůmyslové 
školy pro špatnou docházku a di-
voké malování.“

Navzdory školní neúspěšnosti 
a  díky jejich vnitřnímu ustroje-
ní, osobní odvaze, poctivosti, 
samostudiu a  cílevědomosti vy-
rostli z obou velcí umělci, které 
ocenil celý národ. Jak moudře 
vyznívají slova Bohuslava Mar-
tinů, která později napsal do 
poličské školy, nesoucí jeho 
jméno: „Nic není nedostižného, 
chceme-li to doopravdy a máme-
-li trpělivost toho dosíci...neodsu-
zujte žáka, který ihned neprojeví 
schopnost, mladá duše je plná 

problémů a záhad... je mnoho věcí, a zvláš-
tě v  hudbě, které žák musí nalézt sám.“ 
A tak slovy samotného skladatele můžeme 
směle říci, že pro Bohuslava Martinů stejně 
jako pro Jana Zrzavého opravdu nic nebylo 
nedostižného, protože to chtěli dooprav-
dy a měli trpělivost toho dosíci.  Podobně 
k nám promlouvají i slova Jana Zrzavého: 
„Ničím se nedat vázat a všeho se odvážit...“  

Umělecké dílo Bohuslava Martinů i Jana 
Zrzavého bylo samovolně přijímáno náro-
dem, ale státní mocí bylo často znevažová-
no. Fašisté se např. dívali na obrazy Jana 
Zrzavého jako na „zvrhlé umění“. Komuni-
stický totalitní režim zase nenacházel ani 
v hudbě Bohuslava Martinů ani v obrazech 
Jana Zrzavého onen proklamovaný sociali-
stický realismus. Přesto však umění bylo 
hlavním životním posláním obou těchto 
umělců. Jan Zrzavý o tom napsal: „Falešné 
skromnosti neuznávám. Mé umění je pod-
statou, jediným důvodem a  chtěním mého 
života, jím trvám i padám.“ Dílo Bohuslava 
Martinů a Jana Zrzavého nelze jednoznač-
ně zařadit do žádného přesně vyhraněné-
ho uměleckého směru. Jan Zrzavý se sice 
„dotkl“ např. kubismu, surrealismu a Bo-
huslav Martinů byl ovlivněn hudbou Paříž-
ské šestky, Igorem Stravinským a novokla-
sicismem, ale přesto zůstávají oba umělci 
„sví“. Jejich umění je nezaměnitelně 
„zrzavovské“ a „martinůovské“.

Pro oba umělce byla typická jejich tvůrčí 
všestrannost. Bohuslav Martinů pěstoval 
všechny formy hudebního umění – píseň, 
komorní hudbu, symfonii, koncert, operu, 
balet, kantátu, oratorium. Jan Zrzavý byl ma-
lířem, grafikem, ilustrátorem i scénografem. 

Oba umělci měli plaché povahy, které 
se však vyznačovaly nezaměnitelnými spe-
cifickými kontrasty. U  Bohuslava Martinů 
to byl např. vyhraněný smysl pro zdravou 
ironii a u Jana Zrzavého jeho občasná sve-
řepost, zděděná snad po jeho krucembur-
ských předcích. Jaromír Zemina charakte-
rizoval Jana Zrzavého velmi výstižně jako 
„samotáře milujícího lidské společenství“. 

JAN ZrZAvý A BOHUSLAv MArtINŮ – PřátELStvÍ UMĚLEcKÉ A LIDSKÉ

Jan Zrzavý a Bohuslav Martinů, Francie

Charlotta Martinů, B. Martinů a J. Zrzavý, Francie
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Paní Charlotta psala o  „něžném srdci pří-
tele Zrzavého“, když jednou prodal obraz, 
aby jí mohl poslat peníze na cestu z Paříže 
do Čech. Bohuslava Martinů rovněž vy-
stihují citlivá slova paní Charlotty: „Vždy 
bral ohledy na jiné, nebyl schopen hrubého 
nebo násilného gesta nebo slova... byl velmi 
skromný...“ 

Velké přátelství mezi Janem Zrzavým 
a  Bohuslavem Martinů se vyvinulo až 
v průběhu 20. a 30. let ve Francii. Hloubku 
tohoto přátelství snad kromě koresponden-
ce a fotografií dokladuje i ta skutečnost, že 
Jan Zrzavý daroval novomanželům Bohu-
slavovi a Charlottě Martinů k jejich svatbě 
roku 1931 jednu z verzí svého slavného ob-
razu Milosrdný samaritán. Bohuslav Mar-
tinů zase do partitury své kantáty Kytice 
vepsal věnování Janu Zrzavému. Když se 
po mnichovské zradě Jan Zrzavý vrátil do 
své vlasti a manželé Martinů následně emi-
grovali do USA, osobní kontakty sice byly 
znemožněny, ale přátelství trvalo. V  tom 
byli oba umělci setrvalí. V  prosinci 1948 
píše Bohuslav Martinů z  New Yorku Janu 
Zrzavému: „Myslíme na Vás často, a zvláště 
v posledních dobách; málokdo od nás píše, 
a tak víme též velmi málo. Co stále děláte? 
Učíte v té Olomouci? Co malujete? Potřebu-
jete barvy nebo kafe? Litovali jsme, že jste 
nemohl přijet. Mohli jsme si požvanit...“ 
Smutný přídech má dopis, který psal Bo-
huslav Martinů v květnu roku 1959 Miloši 
Šafránkovi a v němž je zmínka o Janu Zrza-
vém: „Vyřiď Zrzavému, že je velká možnost, 
že budeme okolo 26. září také v Benátkách, 
paní Weber tam hraje můj koncert, a tak je 
naděje, že nás vezmou s sebou, tak bychom 

se moc těšili na setkání s tím starým fousa-
tým...“ 28. srpna 1959 však zasáhl osud – 
Bohuslav Martinů po těžké nemoci zemřel.  
Přátelství však žilo svým způsobem dále. 
Jan Zrzavý byl věrným průvodcem paní 
Charlotty při všech jejích pozdějších po-
bytech v  Čechách – ať už šlo o  pietní akt 
v Poličce roku 1959 nebo o jmenování paní 
Charlotty čestnou občankou Poličky v roce 
1975 či o  založení Společnosti Bohusla-
va Martinů v  roce 1977. Při jedné z  těchto 
návštěv také paní Charlotta, velká milov-
nice květin, přivezla Janu Zrzavému kytici 
růží. Nebyla to však ledajaká kytice! Byly 
to květy doslova symbolické. Jan Zrzavý 
o tom r. 1975 novinářům pověděl toto: „To 
mně dovezla paní Martinů ze své zahrádky 
ve Vieux Moulin, vesničky u Paříže, kde teď 
paní Charlotta bydlí, česky je to Starý Mlýn. 
A věříte, že ty růže pocházejí vlastně z mých 
keřů? Když jsem si před léty postavil v Paříži 
domek, hned jsem si taky koupil růže a za-
čal je pěstovat. Ale nedařily se mně, skomí-
raly. Byl jsem z toho tenkrát moc smutný, ale 
nevěděl jsem, co s nimi mám dělat. Pak byl 
u mě jednou na návštěvě Bohuslav Martinů 
s paní a já jsem si jim postěžoval, jak se mi 
pěstování růží nedaří. Oni se mi nabídli, že 
je přesadí na zahrádku ve Starém Mlýně. 
Tam se růžím dařilo, krásně rostly i kvetly. 
A vidíte, kvetou tam dodnes. To už je let!“ 

Dílo Bohuslava Martinů a  Jana Zrzavé-
ho stále žije. Jejich umělecké poselství jde 
přes generace, překračuje století. Snad je 
to proto, že jejich umělecká tvorba byla 
a stále je moderní, ale současně i hluboce 
oduševnělá. Zdá se, že tato kombinace je 
velmi životaschopná. Zájem kulturní ve-
řejnosti o  dílo Bohuslava Martinů a  Jana 

Zrzavého nejenže trvá, ale má vzestupnou 
tendenci. Je zajímavé, že ani jeden ze jme-
novaných umělců se ve své době nestaral 
o  to, aby se zavděčil moderním trendům, 
nezajímal se o  estetické diskuse, nýbrž 
poctivě tvořil a byl „svůj“. Jan Zrzavý tuto 
skutečnost vysvětloval krásnou myšlen-
kou svého oblíbeného literáta Julia Zeyera: 
„Dílo umělce vyrůstá ze samých hlubin jeho 
bytosti, a  ježto nutně je dítětem své doby, 
nemůže býti nemoderním…“

Duchovní rozměr umělecké tvorby Jana 
Zrzavého a  Bohuslava Martinů je snad 
tím nejvýznamnějším styčným bodem 
obou zmíněných osobností. Jana Zrzavého 
v tomto smyslu velmi výstižně charakteri-
zoval někdejší majitel nakladatelství Aven-
tinum Otakar Štorch-Marien, když řekl, že 
Jan Zrzavý je „kouzelník, který umí nama-
lovat duši“. 

Když Bohuslav Martinů roku 1959 umí-
ral, paní Charlotta řekla tiše knězi, který 
byl také přítomen v  nemocničním pokoji: 
„Jsme oddáni jen na radnici, nikoliv církev-
ně.“ A ještě před tím, než bylo manželství 
Bohuslava a  Charlotty Martinů dodateč-
ně v  nemocnici posvěceno také církevně, 
odpověděl kněz paní Charlottě: „Madam, 
muž, který složil ‚Gilgameše‘, má právo na 
nebe...“

I když hudební dílo Bohuslava Martinů 
a malířský odkaz Jana Zrzavého si přisvo-
jil celý náš národ a  v jistém slova smyslu 
i  celý svět, naše Vysočina, ta ví o  těchto 
dvou přátelích své. Ta ví, že jejich srdce 
patřilo právě jí. 

PaedDr. Jitka Měřinská, 
Společnost Jana Zrzavého

Pokračování – Jan Zrzavý

Slavnostní otevření Památníku Bohuslava Martinů v Poličce r. 1973 (Jan Zrzavý v 1. řadě)

Jan Zrzavý a Charlotta Martinů, Praha
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Milí spoluobčané, chci vás ve stručnosti 
informovat o  plánované opravě interié-
ru našeho farního kostela sv. Mikuláše 
v  tomto roce. V  souhrnu bude provedena 
kompletní oprava elektroinstalací a osvět-
lení kostela a budou dokončeny zednické 
opravy. V  týdnu po Velikonoční neděli 
(12.  dubna) budeme s  farníky postupně 
vyklízet mobiliář kostela. Kostel se proto 
od úterý 14. dubna 2020 uzavře. Nejprve se 
budou provádět přípravné práce pro reali-
zaci nové elektroinstalace v celém kostele. 
Potom následují práce na realizaci kabe-
lových tras a vlastní instalace kabelů. Sta-
vební firma pana Strašila poté nahodí nové 
vápenné omítky interiéru kostela tam, kde 
jsou dosud otlučené plochy. Po kratší pau-

ze k  vyschnutí bude zkompletována elek-
troinstalace. Budeme jednat o  provedení 
alespoň částečného restaurátorského od-
kryvu v  presbytáři kostela, ale pravděpo-
dobnější je realizace odkryvu až v příštím 
roce. Předpokládáme, že kostel bude zno-
vu otevřen pro bohoslužby a veřejnost na 
začátku října 2020. 

Během uzavření farního kostela sv. Mi-
kuláše se budou všechny pohřby, křtiny, 
svatby a důležité slavnosti konat v kostele 
sv. Ondřeje ve Vojnově Městci. Děkuji všem 
farníkům a občanům za pochopení tohoto 
nezbytného rozhodnutí. Na faře v Krucem-
burku budou v provizorní kapli pravidelné 
mše svaté ve všední dny a v neděli. Věřím, 
že se dobré dílo zdárně podaří dokončit.

ZPrávY Z řÍMSKOKAtOLIcKÉ fArNOStI

V  sobotu 25. ledna se konal v  sokolovně 
v Krucemburku XII. ročník Farního plesu. 
Věřím, že kdo se ho zúčastnil, nelitoval. Mě 
osobně  oslovilo předtančení našich rodin 
pod vedením manželů Rykrových z Vojno-
va Městce. Hned na úvod předvedli velmi 
zajímavý tanec na téma souboj tmy a svět-
la, ve kterém má konečné slovo plamének 
svíce. Vystoupení tanečníků se svícemi 
a  s  meči bylo velmi působivé. Druhé vy-
stoupení bylo o poznání veselejší a týkalo 
se vaření, které je v současné době v naší 
české společnosti docela v  kurzu. Na zá-
věr tance rozdávali účinkující chlebíčky 
na stoly přítomných hostů. Pan Karel Rykr 
nakonec moc hezky poděkoval manželům 

Matulovým a celé jejich rodině za přípravu 
chutných pokrmů k večeři a za jejich mno-
haletou službu v kuchyni.

Tak jako vloni byl farní ples v režii orga-
nizátorů pana Martina Jandy a pana Jiřího 
Zrzavého. Těm se podařilo vytvořit spolehli-
vý tým 28 pomocníků, kteří obětavě sloužili 
u vstupu, v šatně, u výčepu, v baru, v kuchy-
ni, při úklidu a během vydávání tomboly. 

K  tanci a  poslechu zahrála osvědčená 
skupina Garde z Chotěboře a okolí. 

Srdečné díky patří nejen organizátorům 
Farního plesu, ale také všem jeho sponzo-
rům. Vážíme si všeho, čím velkodušně při-
spěli do naší tomboly. 

PODĚKOváNÍ – fArNÍ PLES

StřÍPKY Z MEDItAcÍ 

INfOrMAcE O OPrAvĚ INtErIÉrU KOStELA Sv. MIKULáŠE * Jak je důležité si denně hlídat svoji vě-
rohodnost a živit ji pokorným postojem 
a drobnými skutky sloužící lásky.

* Trpělivost s  Bohem: to je víra. Trpěli-
vost se sebou: to je naděje. Trpělivost 
s bližním: to je láska.

* Velkých vítězství v životě lze dosáhnout 
pevnou vůlí, těch větších obětavou lás-
kou a  těch největších neustálou trpěli-
vostí.

* Na každém člověku je vždy obdivuhod-
né, když si zachová upřímnost, je tole-
rantní k názorům druhých a  je připra-
ven kdykoliv potřebným pomoci.

* To, že mne někdo přehlíží nebo po-
mlouvá, nemusí být ke škodě. Je to pro 
mě škola, abych se podobného jednání 
vůči druhým vyvaroval a  udělal další 
důležitý krok na cestě pokory.

přicházejí Velikonoce, pro někoho svát-
ky jara, pro děti pomlázka, pro jiné zpest-
ření všedního života. Já se raduji z liturgie 
Veliké noci, během které se mnou vždy 
něco lidsky i  duchovně zacloumá a  od-
cházím z ní vnitřně obohacen. 

Také se těším na zpěv našeho chrámo-
vého sboru, který bude doprovázet celou 
liturgii Svatého týdne, a jsem vděčný za 
naše dva katechumeny, kteří budou na 
Bílou sobotu během večerního obřadu 
pokřtěni a přijati do společenství církve.

přeji vám všem radostné 
a spokojené prožití Velikonoc.

 Pavel Seidl

Jaro nám klepe na dveře, a to je znamení, 
že se pomalu, ale jistě blíží konec školního 
roku a prázdniny. Ale nepředbíhejme, nej-
dříve se ohlédněme za víkendovkami, kte-
ré náš klub – jako každoročně – pořádal. 
V  únoru se konala víkendovka pro starší 
děti. Ty si ve Strážku vyzkoušely, jaké to je 
být nedobrovolně zavřen ve virtuální reali-
tě. Naštěstí se jim podařilo ve zdraví unik-
nout a vrátit se domů, do reality. Nezapo-
meňme ovšem na to, že zvládly zachránit 
nejen sebe, ale i tým hráčů, který zůstal ve 
hře už před nimi.

Mladší děti se vydaly do Sněžného, kde 
se setkaly s kouzelníky. Všechny děti byly 
rozřazeny do školní koleje čarovným klo-
boukem. Během pobytu na koleji se jim 
povedlo zvrátit jedno nepovedené kouzlo, 
které mohlo ohrozit existenci kouzelnic-
kého světa. Děti odhalily, že nepovedené 
kouzlo bylo úmyslné, a svědčily u kouzel-
nického soudu.

Za víkendovky všem dětem děkujeme 
a doufáme, že se uvidíme příští rok znovu. 
Nebo už v létě na chaloupkách. Jejich ter-
míny si už můžete do kalendářů zapsat.

Kluci 19. – 26. 7. Tehov
Mladší holky 31. 7. – 7. 8. Vrbatův Kostelec
Starší holky 17. 8.– 26. 8. Strážek

Bližší informace se včas dozvíte na našich 
webových stránkách www.krucemburk.
shm.cz nebo na našem Facebooku: SHM 
Klub Krucemburk, z. s.

Do chaloupek je ale ještě času dost, a po-
kud se už teď nemůžete dočkat, tak zaví-
tejte na Spolča Broučků a Berušek. Mladší 
děti se scházejí každý čtvrtek od 17 do 18.30 
hodin a Spolčo pro starší je v pátek od 17 
do 18 hodin. 

Všem přejeme krásné jaro a radostné Ve-
likonoce.

za SHM Klub Martina Harvánková

SHM KLUB tJ SPArtAK StArÉ rANSKO

Vedení Spartaku se schází pravidelně na 
svých schůzích jednou za měsíc. Na těchto 
setkáních řešíme vše, co potřebujeme pro 
vlastní činnost, a současně také požadavky 
nadřízených orgánů a svazů, kterých není 
zrovna málo. Administrativní požadavky 
na vedení každého sportovního klubu jsou 
dány do jedné roviny, ať hrajete fotbal na 
jakékoli úrovni. Z tohoto důvodu již mnoho 
menších fotbalových spolků, jako je i Spar-
tak Staré Ransko, svou činnost ukončilo. 
Nemalou zásluhu na tom má i přibývající 
nezájem v řadách samotných sportovců. 

Tento problém řešíme i my. Proto se zno-
vu obracíme na všechny stávající i bývalé 
hráče Spartaku, aby si tuto věc uvědomi-
li a  podle svých možností se do fotbalu 
zapojili. Ve spolupráci s  vedením místní 
základní školy jsme se v  předcházejících 
obdobích chtěli postarat o to, aby se znovu 
obnovila činnost mládeže. 
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Na stanovené datum zápisu se dostavili 
dva kluci. Také již druhým rokem jednáme 
o  založení druhého mužstva dospělých, 
kde by nerozhodoval věk, ale chuť a zájem 
o fotbal – marně. 

Finančně pokrýt náklady na celkový 
provoz sportovního areálu není žádná ma-
ličkost. Ostatní práce, které jsou třeba udě-
lat, provádíme podle dané potřeby sami. 
My starší víme, že je jiná doba, ale fotbal 
se nehraje jenom pro diváky, ale v každém 
sportovci musí být určitá odpovědnost 
vůči kolektivu, do kterého každý hráč pa-
tří. Každá hraná soutěž má svůj soutěžní 
řád a  mužstvo, které danou soutěž hraje, 
musí mít také svůj řád a pravidla, na nichž 
stojí jeho celkové fungování. Vždyť nespor-
tujeme přece jenom kvůli veřejnosti, ale 
děláme to také pro sebe.

Současně děkujeme vedení městyse za 
finanční podporu, která nám částečně po-
máhá zajistit uvedenou činnost.

za TJ Spartak Staré Ransko Jan Hülle 

V  průběhu podzimních a  zimních 
měsíců roku 2019 proběhla obnova 
tenisového a  volejbalového hřiště 
na Starém Ransku. Areál tenisové-
ho hřiště a volejbalového hřiště byl 
v nevyhovujícím stavu jak pro hrá-
če, tak i pro případné diváky. Oplo-
cení kolem obou hřišť bylo poniče-
né a nedosahovalo potřebné výšky.

Bylo vybudováno nové oplocení, 
opraveny sloupky pro uchycení sítí. 
Nakoupeny jsou i  tenisové lajny, 
nová antuka, sítě jak pro tenis, tak 
pro volejbal. Areál bude vybaven 
lavičkami a koši na odpadky.

Obnovu oplocení tenisového 
a  volejbalového hřiště zajistila fir-
ma Martin Vavroušek (Ždírec nad 
Doubravou).

Celkové náklady na obnovu či-
nily 214.200,90 Kč, z  toho Kraj Vy-
sočina – Fond Vysočiny – Obnova 
venkova Vysočiny 2019, přispěl 
částkou 105.000 Kč. 

OBNOvA tENISOvÉHO A vOLEJBALOvÉHO HřIŠtĚ NA St. rANSKU

OHLÉDNUtÍ ZA třÍKráLOvOU SBÍrKOU

Slavnost Zjevení Páně – Tři králů – slavíme 
6. ledna: toto datum letos připadlo na pon-
dělí, hned následující sobotu proběhla kaž-
doroční dobročinná akce – tříkrálová sbír-
ka. Po osmé hodině ráno se na faře scházely 
děti – malí „tříkrálové“, aby se vydaly v do-
provodu dospělé osoby na obchůzku Kru-
cemburkem, Hlubokou a Starým Ranskem. 
Ještě upravit kostým, nasadit korunu, pře-
vzít zapečetěnou pokladničku, posvěcenou 
křídu, cukříky, kalendáře a najít svého ve-
doucího, který zatím dostal přidělený úsek 
cesty. Vyzkoušet píseň My tři králové jdeme 
k  vám a  již tu je pan farář, který dá všem 
krátké požehnání, a  všech 11 skupinek se 
může vydat na cestu. 

A  jaký byl výsledek této charitativní ces-
ty? Je potěšující, že štědrost našich spolu-
občanů se stále zvyšuje – v Krucemburku 
naplnilo pokladničky 47.616 Kč, v Hluboké 
4.952 Kč, na Starém Ransku 6.186 Kč, cel-
kem tedy 58.754 Kč. Je to asi o 5.000 Kč více 
než v loňském roce.

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemoc-
ným, handicapovaným, seniorům, mat-
kám s  dětmi v  tísni a  dalším potřebným 
především v  našem regionu: 65 % putuje 
Oblastní charitě Havlíčkův Brod na pomoc 
lidem v nepříznivé situaci. 15 % využije na 
projekty Diecézní katolické charity Hradec 
Králové. 10 % pomůže potřebným v  za-
hraničí. 5  % podpoří celostátní projekty 
a zákonných 5 % stojí náklady spojené se 
sbírkou.

Poděkování patří všem zapojeným do sbír-
ky, 24 dětem, dvanácti dospělým, otci Pav-
lovi, Úřadu městyse a  hlavně vám, obča-
nům, za vlídné přijetí koledníků a vaše dary 
do kasičky i za krásnou odměnu – sladkosti 
pro děti. Děkuji vám všem, kteří nejste lho-
stejní k potřebám druhých, podílíte se na ší-
ření pokoje a pohody v naší obci. Díky.

za organizátory Tříkrálové sbírky 
Mgr. Marta Rejšková

PErLIČKY 
•	 Nejmladší „tříkrál“ již chodil část 

cesty pěšky a byly mu 3 roky.
•	 Nejvzdálenější „tříkrál“  

byl z Prahy.
•	 Nejlepší zábavou po návratu 

na faru bylo dělení „kořisti“ 
(sladkostí) a hraní fotbálku.

Pokračování – TJ Spartak
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Hc PErUN v NHL HLINSKO

Vážení hokejoví nadšenci, zde je pár infor-
mací o sezóně 2019–20 NHL Hlinsko, kterou 
odehrál také tým HC Perun. Když jsme před 
třemi roky začínali hrát tuto soutěž, týmů 
bylo jako prstů na jedné ruce. Letošní obsa-
zení se rozrostlo o další manšafty a celkový 
počet týmů se zastavil na čísle 10.

Solidně obsazená účast. Soupiska na-
šeho týmu byla slušně našlapaná, a  to 
i díky Martinovi Strašilovi, který svojí pílí 
a uměním draftu oslovil a nakoupil další 
kvalitní hokejisty. Součástí jednotlivých 
utkání byli i  certifikovaní rozhodčí, díky 
nim dostala hra úplně jiný směr. Celkem 
jsme za tuto sezónu odehráli 22 zápasů, 
a  to nepočítám přátelská utkání. Celkem 
jsme získali 21 bodů s  celkovým skóre 
141:112 a díky tomu obsadili, byť nepopu-
lární, 4. místo.

Bohužel byla sezóna předčasně ukon-
čena z  důvodu dramatické situace v  ČR 
a  vyhlášení nouzového stavu. Věřme, že 
budeme všichni ve zdraví a  v  plné síle 
pokračovat v  sezóně 2020–21. Tímto bych 
chtěl oslovit i mladší generaci hráčů, kteří 
by měli zájem hrát s námi tuto skvělou hru. 
Ještě bych rád poděkoval všem, kteří se 
mnou brázdili ledy hlineckého stadionu. 

za HC Perun Michal Votava   

poslední závod sezóny 2019
Poslední listopadová sobota a  zároveň 
první adventní víkend patřily poslednímu 
závodu o pohár, čest a peníze na Labi, na 
opačném břehu, než bývá každý rok zvy-
kem. Z  důvodu nekonečné rekonstrukce 
mostu jsme závodili v místech, kde se ko-
nal náš jarní tréninkový kemp. Účast na-
šeho týmu byla takřka stoprocentní, což se 
rozhodně nedalo tvrdit o posádkách ostat-
ních. Asi je odradilo pozdní datum akce, 
nebo chladné počasí, ale Peruny, ty, jak je 
vidět, neodradí nic!

Jel se závod na dvě obrátky, a  to hned 
dvakrát, aby se všechny posádky férově 
vystřídaly ve vnitřní i vnější dráze. Ledový 
vzduch (5 °C!) i voda nás hnaly co nejrych-
leji k  cíli. Při obou jízdách jsme statečně 
odráželi útok profiposádek, a  byť jsme 
skončili na třetí příčce, tak ale s patnácti-
setinovou ztrátou jsme byli hrdí na takový-
to parádní výsledek. 

Pro originální diplom z  papírového kar-
tonu (o:)), cenu v  podobě kartonu piv 
a  hlavně pro sochu zápasníka Gustava 
Frištenského jsme se přesunuli do hospůd-
ky u Čápa, poseděli, popili a shrnuli celou 
sezónu jak mezi sebou, s naším trenérem 
Pavlem Čápem, tak i  s Petrem Klimberou 
a Martinem Doktorem.

Čáp uznal, že máme dobře vytrénova-
nou posádku a že je na čase se posunout 
o kousek dál a účastnit se závodů ve vyšší 
třídě. Tak tedy uvidíme, jaká nás bude če-
kat zimní příprava a  jaké závody projdou 
přes naše hlasovací síta. Rádi bychom na-
vázali tam, kde jsme letos skončili, poznali 
nová místa, utkali se s novými posádkami 
a především sami se sebou...

Jsme výborná posádka nejen po sportov-
ní stránce, ale hlavně po té lidské.

V roce 2020 na pádle, na bubnu, na kor-
midle... a s vámi se všemi!!!

Perun s vámi!!!

Tradiční silvestrovská kou-
pel místních otužilců ukončila 
úspěšný rok 2019. Tentokrát se 
do chladných vod rybníka Řeka, 
při teplotě 3  °C, ponořila i  jedna 
skvělá dětská duše, naše bubeni-
ce Pája. Lze tušit, že jak suverénně 
do vody šla, tak suverénně si bude 
počínat v  roce 2020 za bubnem 
našeho týmu.

Perun Hluboká

SILvEStrOvSKá KOUPEL

O POHár GUStAvA frIŠtENSKÉHO 
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tUrNAJ v KřÍŽOvÉM MArIáŠI

Čtvrtého ledna se v  Krucemburku 
odehrál již jedenáctý ročník křížo-
vého mariáše – Krucemburský flek. 
Celkem bylo přihlášeno 56 hráčů, ale 
vzhledem k tomu, že v této době byly 
ještě turnaje jinde, k  hracím stolům 
zasedlo 48 mariášníků, a  i to je veli-
ce dobrá účast. Turnaj je každoročně 
uspořádán ve spolupráci s  vedením 
organizace Sokol Krucemburk, který 
zajistil pěkné prostředí a dobré občer-
stvení. Prezentace turnaje proběhla 
mezi 8. a 9. hodinou. Během prezen-
tace hráči posnídali polévku a sezna-
movali se s  hracím řádem. Losování 
k  jednotlivým stolům je provedeno 
před zahájením turnaje pomocí počí-
tačového programu.

Hrála se čtyři kola po 60 minutách 
a  krátkou kuřáckou přestávku mezi 
jednotlivými koly si každý vyplnil po-
dle svého. Na každém takovém turnaji 
se potkává spousta známých, a tak je 
pořád o  čem mluvit. Hodnotí se hra, 
jak se komu daří, nebo kdo co neza-
hrál dobře. Vysvětlují se herní situ-
ace a v nemalé míře někdy vzplanou 
i  emoce nad některou zbytečně pro-
hranou hrou. To už ale ke hře patří. 
Ale i mariášníci jsou kavalíři jako jiní 
sportovci: jako rozhodčí turnaje mu-
sím říci, že všechny vzniklé spory, kte-
rých bylo minimum, byly řešeny smír-
ně a s nadhledem u všech zúčastněných. 

Oběd byl naplánován po třetím kole jako 
vždy, ale v zápalu boje byl přesunut až na 
konec celého turnaje. Tato varianta ušetří 
spoustu času, protože zatímco hráči jedli, 
stihly se zpracovat výsledky, takže se tur-
naj zbytečně neprotahoval. V tomto turnaji 
se vyhlašují a odměňují vítězové jednotli-
vých kol. První kolo vyhrál Vladimír Slanař 

z Prahy, který se prosadil i na stupně vítě-
zů, druhé kolo ovládl Josef Henzl z Dobré, 
třetí kolo vyhrál Jaromír Glocar z Žichlínku 
a poslední čtvrté kolo Jiří Roubínek z Klou-
zov. Do poslední chvíle nebylo rozhodnuto 
o vítězi turnaje. V konečném účtování byl 
ale nejúspěšnější Jiří Roubínek z Klouzov, 
druhé místo vybojoval Vladimír Slanař 
z  Prahy a  třetí skončil Stanislav Marek 
z  Lanškrouna. Turnaje se také zúčastnily 

dvě ženy, Kamila Dnebovská z Prahy 
a Eva Nováková z Opatovce, a nebyly 
mezi posledními.

Po celkovém vyhlášení výsledků 
a předání cen byl turnaj zdárně ukon-
čen, ke spokojenosti všech zúčast-
něných. Samozřejmě, že po každé 
takové náročné akci dochází k deba-
tám, jaké to vlastně bylo. Doufáme, 
že všichni hráči byli spokojeni jak 
s organizací turnaje, cenami, jídlem, 
ale i prostředím, ve kterém se hrálo. 
Na turnaji byli hráči z  různých kou-
tů republiky a letos přijeli čtyři hráči 
dokonce z  Prahy. Myslím, že i  toto 
je cesta, která zviditelní náš městys 
Krucemburk a celkově rozšiřuje naše 
kulturní dění. Je velká škoda, že se 
z  Krucemburku mariáš úplně vytra-
til, a přitom se to tady hrálo v každé 
hospodě a někdy i u několika stolů. 

Ještě bych chtěl touto cestou podě-
kovat všem sponzorům, kteří tento 
turnaj podpořili a  pomohli tak čás-
tečně zajistit věcné ceny. Dále děkuji 
vedení organizace Sokol Krucemburk 
za vstřícně vytvořené podmínky pro 
tento turnaj, bez kterých by úroveň 
turnaje nebyla od zúčastněných hrá-
čů tak kladně hodnocena a  každo-
ročně navštěvována. 

za pořadatele turnaje Jan Hülle, 
člen Českého svazu mariáše 

V sokolovně se 28. prosince 2019 uskutečnil 13. ročník tradičního turnaje ve stolním te-
nisu o Zlatou fanku. Hráči byli rozděleni do dvou kategorií: kategorie do 15 let (15 hráčů) 
a kategorie nad 15 let (25 hráčů). 

Na závěr bych chtěl ještě jednou pogratulovat všem vítězům 
a poděkovat všem ostatním hráčům za účast. Dík patří také 
městysi Krucemburk za příspěvek na ceny, sokolům a  všem 
ostatním za spolupráci při přípravě. 

Jan Málek

ZLAtá fANKA 2019

Výsledky:   
Mladší hráči:  
1. místo – Matyáš Mareš
2. místo – Vojtěch Kostelník
3. místo – Vojtěch Zvolánek 
4. místo – Jan Šulc 

Starší hráči: 
1. místo – Jan Trávníček 
2. místo – Zdeněk Lukáš 
3. místo – Milan Chvojka ml. 
4. místo – Milan Chvojka st.
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Domov

fOtOOHLÉDNUtÍ

Čtvrtý z mudrců

Zhruba sedmdesát herců z  řad dětí 
i  dospělých se představilo v  neděli 
5.  ledna před farou v  Krucemburku 
s  hrou Čtvrtý z  mudrců. Tato hra se 
do Krucemburku vrátila po sedmi le-
tech. Ve hře účinkují herci z farností 
Velká Losenice a  Havlíčkova Boro-
vá a  každoročně se vydávají hrát do 
okolních obcí jako poděkování za Tří-
královou sbírku. Letos se do hry za-
pojili i místní farníci z Krucemburku.

Nová výmalba  
v našich bytových domech

V průběhu zimních měsíců byla pro-
vedena celková výmalba našich by-
tových domů čp. 193, 395, 454. Jeli-
kož letošní zima byla trochu skoupá 
na sněhovou nadílku, mohli se této 
akce ujmout naši zaměstnanci tech-
nických služeb. V  bytovém domě 
čp. 193 se ještě zhotovilo nové zábra-
dlí, které vede až do vrchních pater 
domu. V  ostatních domech bylo 
alespoň natřeno a  opraveno. Tímto 
chceme všem třem zaměstnancům 
poděkovat za dobře odvedenou prá-
ci, doufáme, že k spokojenosti všech 
nájemníků.      

 Dagmar Sobotková

Veselé Velikonoce 
Vám přeje redakce.

Maškarní ples 2020      Proběhl 15. února v sokolovně.


