
zpravodaj městyse krucemburk 1/2022

Dne 2. a 3. března proběhla na Úřadu městyse sbírka pro 
Ukrajinu. Sbírka byla určena pro konkrétní lokalitu na 
Ukrajině u hranic se Slovenskem, kam se uchylovali lidé, 
kteří byli nuceni opustit svůj domov. 

Darované věci jsme odvezli do Havlíčkovy Borové a paní 
Diana Keretsman sbírku předala do rukou poslance městské 
rady Perečin Jaroslava Sitara (Perečin, rajon Užhorod, Za-
karpatská oblast). Děkujeme všem, kdo na sbírku přispěli.

Zima už nám dává sbohem,
jaro číhá už za rohem.
Sněženkám teď končí čas 
a je vidět slunce jas.

Jarní rosa ráno padá,
bude hezky, to jsem ráda.
Ptáčci pěkně cvrlikají,
z postele mě vytahují.

Na zeleném lístečku,
vidím krásnou žabičku.
S úsměvem pak na tváři,
moje oči zazáří.

Simona Podroužková

SBÍRKA PRO UKRAJINU

Zima koNčí
Veselé 

Vel ikonoce
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BIOCENTRUM MLÝNSKÉ RYBNÍKY

Koncem roku 2021 došlo k ukončení rekonstrukce technických objektů a odbahnění Mlýnských rybníků. 

Více informací na str. 21
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Městys Krucemburk dlouhé roky provozuje 
kemp u rybníka Řeka. Ke kempu historic-
ky neodmyslitelně patří soubor dřevěných 
budov, v nichž je dnes provozováno restau-
rační zařízení a ubytování v kabinách. Tyto 
objekty postavilo v  letech 1933–36 Lesní 
družstvo obcí Přibyslav. V  roce 1959 byl 
majetek družstva zestátněn, vystřídalo se 
zde několik majitelů a od roku 1966 kabiny 
využívala a spravovala obec.

K  dřevěným objektům přistavila obec 
Krucemburk v  roce 1967–68 zděné sociál-

ní zařízení na západní straně. K vybavení 
kempu patří i dvě zděné budovy se sociál-
ním zařízením a ubytováním, které ve sva-
hu na louce postavila obec Krucemburk 
v letech 1989 a 1991. Dále obec v průběhu 
několika desetiletí vybudovala vodovod, 
parkoviště, kořenovou čističku, prováděla 
opravy budov a další.

Problém je v  tom, že po tuto dlouhou 
dobu nebyly vyřešeny majetkové vztahy tý-
kající se kabin a restaurace a obec se vlastně 
starala o majetek, který jí nepatřil. V minu-
losti proběhly neúspěšné pokusy o  lega-
lizaci. Kabiny a  restaurace byly v  majetku 
podílnických obcí LDO Přibyslav a  stály 
na pozemku, který parcelně patřil do vod-
ní plochy rybníka Řeka. Do letošního roku 

měla obec s LDO Přibyslav uzavřeny nájem-
ní smlouvy na dřevěné kabiny a  pozemky 
pod kabinami. Městys Krucemburk kabiny 
a své nemovitosti u rybníka Řeka dále pro-
najímá manželům Zavadilovým, kteří kemp 
provozují od roku 2008 a daří se jim vracet 
k  rybníku Řeka kulturní a  společenský ži-
vot, který je důležitý nejen pro obyvatele 
Krucemburku. Důkazem toho je mimo jiné 
i  folkový festival Hrošení, který již několik 
let organizuje paní Katka Zavadilová a Jan 
Voňka ve spolupráci s městysem.

Abychom mohli rekreační zařízení koupit 
a  předložit představenstvu LDO Přibyslav 
relevantní informace o  historii kabin s  re-
staurací, museli jsme pátrat v  obecním 
i  Státním okresním archivu v  Havlíčkově 
Brodě. Po zdlouhavých jednáních schválilo 
v  prosinci minulého roku představenstvo 
LDO Přibyslav prodej a začátkem února to-
hoto roku schválili zastupitelé městyse jed-
nomyslně podpis kupní smlouvy. V  rámci 
koupě bylo dohodnuto, že obec na oplátku 
nabídne část svého majetku. Nabídli jsme 
tedy LDO Přibyslav lesní pozemek v „Kon-
činách“ o  výměře necelého 2,5  ha za po-
sudkovou cenu 685.939 Kč. Na koupi kabin 
a restaurace byl zpracován znalecký posu-
dek s výslednou cenou 1.750.480 Kč.

Současný stav kabin vyžaduje finanční 
injekci v  podobě rekonstrukce. Naším zá-
měrem je udržet v kempu u rybníka Řeka 
turistický ruch a  dřevěné kabiny nechat 
zrekonstruovat tak, aby zázemí vyhovova-
lo požadavkům hygieny a přiblížilo se kva-
litě turistických areálů a kempů ve 21. sto-
letí s  důrazem na maximální zachování 
současného historického vzhledu.

V  rekreačním středisku bylo také tře-
ba vyřešit problém se zděnými  budovami 
v kempu, které obec vystavěla v letech 1989 
a 1991. Budovy byly totiž postaveny na sou-
kromých pozemcích. V rámci probíhajících 
komplexních pozemkových úprav se nám 
podařilo dohodnout s  majitelem pozemků 
o směně, a pozemky pod budovami tak bu-
dou po ukončení pozemkových úprav v ma-
jetku obce. Dále jsme v rámci pozemkových 
úprav připravili pás pozemků po pravé stra-
ně silnice ve směru od Jamajky k Řece, kde 
bude možno v budoucnu vybudovat zpev-
něnou stezku pro pěší a cyklisty, abychom 
se z  Krucemburku bezpečně dopravovali 
k Řece a zpět. V minulém roce jsme také vy-
koupili několik pozemků v kempu.

V příštích letech bude třeba najít finanční 
prostředky na opravy a rekonstrukci nejen 
dřevěných kabin a  výletní restaurace, ale 
také ostatních budov v majetku obce, a po-
kusit se odkoupit ostatní pozemky v areálu.

Mgr. Otto Kohout

KEMP, RESTAURACE A DŘEVĚNÉ KABINY U RYBNÍKA ŘEKA

Srdečně Vás zveme na zápis dětí do 1. třídy, 
který se bude konat

11. dubna 2022 od 13:00 do 16:00 hod. 
v prostorách ZŠ Krucemburk. 

Aktuální informace 
k podmínkám, organizaci 
a průběhu zápisu do první 
třídy sledujte na webových 
stránkách ZŠ Krucemburk.

Těšíme se 
na všechny 
předškoláky.

Zápis dětí do 1. třídy
školní rok 2022/23

Základní škola Krucemburk, 
Školní 440, 582 66 Krucemburk
www.zskrucemburk.cz
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Z DĚNÍ V MŠ

Zima letos nic moc, a  tak jsme se pustili 
do výroby sněhuláčků, vloček a vyzdobili 
jsme si školku. Mysleli jsme si, že si paní 
Zimu přivoláme, ale podařilo se nám to jen 
na chvilku. A pak přišla zima a sníh. Děti 
ze školky každý den chodily lyžovat na hři-
ště, bobovat na zahradu a užívaly si plný-
mi doušky sněhovou nadílku. Přihlášené 
děti se zúčastnily lyžařského výcviku ve 
SKI AREÁLU Hlinsko.

Naše školka se  zapojila do projektu 
„Se Sokolem do života“ – jedná se o rozví-
jení pohybových aktivit. Začátkem února 
jsme jeli do Horáckého divadla Jihlava na 
divadelní představení Pejsek a kočička. Dě-
tem se v divadle a představení moc líbilo.

Na konci února se děti moc těšily na 
karneval. Letos byl v rámci projektu „Ma-
sopust v  MŠ“ na téma „Námořnický rej“. 
Karneval byl na masopustní úterý. Paní 
učitelky s  dětmi vyzdobily školku a  třídy, 
paní kuchařky napekly dobroty a  už na-
stal den „D“ – úterý 1. března odpoledne. 
Zaměstnankyně MŠ se převlékly za námoř-
nice a pirátky a děti poprosily pana kapi-
tána, aby dal pokyn k plavbě na Sluneční 
ostrov, kde si všichni báječně zatancovali 
a  zasoutěžili. Všude vládl smích a  radost 
z  pohybu. Kuchařky se vyznamenaly vý-
borným občerstvením pro malé mlsné 
jazýčky. Rej v  maskách se blížil k  závěru 
a  dětem se nechtělo domů. Při odchodu 
všechny děti dostaly nafouknutý balonek 
a část pirátského pokladu.

Na měsíc březen máme naplánováno 
plno akcí a  aktivit pro děti, např. vítání 
jara a těšení se na nejkrásnější jarní svátky 
Velikonoce se všemi lidovými zvyky a oby-
čeji. Na projekt, který pro děti připravují 
zaměstnankyně školky, se velmi těšíme.

Bude mít název „Staročeské velikonoční 
zvyky“ – spojené s  prohlídkou mláďat. 
Odpoledne bude velikonoční dílna, kde si 
rodiče s dětmi vyrobí dekorace z přírodnin 
nebo upletou pomlázku, a všichni posedí-
me při velikonočním občerstvení, na kte-
rém se budou podílet děti.

Všem přejeme hodně sluníčka a pohody.

děti a zaměstnanci MŠ

V  prosinci loňského roku proběhla opra-
va studny na katolickém hřbitově. Studna 
byla nově vystrojena a byla do ní přivedena 
voda ze vsakovacích skruží nad hřbitovem. 
Ty byly posunuty dále od vzrostlého stro-
mu, aby nebyla konstrukce narušována 
kořeny. V  rámci stavby bylo třeba provést 
nové propojení studně se vsakovací šach-
tou, zrealizovat čisticí šachtu a vybudovat 
přepad přebytečné vody do dešťové kana-
lizace, aby nehrozilo vylití vody po katolic-
kém hřbitově. Přepad byl napojen do dešťo-
vé kanalizace v ulici Ke Třem křížům.

Stavbu provedla firma ENVIRO – EKO-
ANALYTIKA, s.r.o., a firma Jan Matějka za 
celkovou cenu 222.091 Kč. Na jaře bude 
provedena oprava dlažby a  komunikace. 
Přes zimu zaměstnanci údržby provedli 
opravu horní brány.

Mgr. Otto Kohout

OPRAVA STUDNY NA KATOLICKÉM HŘBITOVĚ

Zápis do mateřské školy se uskuteční v úterý 3. května 
od 8 do 16 hod. v budově MŠ.i
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Leden jsme ve škole přivítali soutěžemi 
a olympiádami. Stále nás trápil covid, ně-
kolik tříd se dostalo do karantény, ale přes 
všechna úskalí byli naši žáci připraveni se 
poprat se všemi obtížnými otázkami i pří-
klady.

V  oblíbené matematické soutěži Pytha-
goriáda se Mirka Vašková z  8. třídy stala 
úspěšnou řešitelkou a z 20 účastníků Hav-
líčkobrodska obsadila velmi pěkné 4.  mís-
to. V okresním kole matematické olympiády 
online pro žáky 5. a 9. třídy se nám také vel-
mi dařilo: za 5. třídu se Marie Málková umís-
tila na 2. místě, Věra Losenická na 3. místě 
a za 9. třídu Michal Zrzavý na 4. místě. 

Ve školním kole  dějepisné olympiády 
Mladý historik si se zapeklitými otázkami 
nejlépe poradili Michal Zrzavý z  9. třídy, 
Vendula Valecká a  Sofie Bencová z  8.  tří-
dy. Proběhla recitační soutěž pro žáky 
1. i 2. stupně, soutěžilo se ve 4 kategoriích. 
Do okrskového kola v  Chotěboři postou-
pili nejlepší recitátoři: Kristýna Pejchlová 
z 5. třídy, Tereza Straková, Daniela Rázlo-
vá a  Jakub Vašíček ze 3. třídy, Magdaléna 
Mikulecká ze 6. třídy, Lenka Beránková 
z 8. třídy, Terezie Matulová a Nikol Dostá-
lová z  9. třídy. Žáci 2. stupně se zapojili 
do školního kola Zeměpisné olympiády. 
Úspěšnými řešiteli se stali Karolína Hocke-
ová, Otto Kohout ze 6. třídy, Matyáš Svobo-
da a Viktorie Votavová ze 7. třídy, Jan Šulc 
a Marek Cimburek z 9. třídy. Okresní kolo 
proběhlo online, skládalo se ze tří částí – 
práce s atlasem, test geografických znalos-
tí a praktická část.  

Ve školním kole Olympiády v českém ja-
zyce si nejlépe poradil s otázkami z mluv-
nice i  slohovým úkolem Michal Zrzavý 
z  9. třídy. Regionální kolo soutěže Mladý 
chemik se uskutečnilo online. Soutěžilo se 
v určování chemických prvků, tvoření che-
mických rovnic a v chemických výpočtech. 
Ze 419 soutěžících se naši deváťáci umístili 
v  tomto pořadí: Michal Zrzavý 44. místo, 
Jan Šulc 45. místo a Lukáš Brabec 133. mís-
to. V  okresním kole Olympiády v  anglic-
kém jazyce se soutěžilo v poslechu, reakci 
na situaci a v popisu obrázku. V kategorii 

žáků 8. a 9. třídy Nikol Dostálová obsadila 
9. místo a v kategorii 7. tříd Josef Coufal vy-
bojoval 12. místo.

V únoru se žáci 9. třídy zúčastnili škol-
ního kola Olympiády v ruském jazyce. Žáci 
měli za úkol bedlivě poslouchat rozhovor 
na téma nákupy a  poté písemně plnit za-
dané úkoly. Nejlepším řešitelem se stal Lu-
káš Brabec, který postoupil do krajského 
kola, které se uskutečnilo online. Prvním 
úkolem zúčastněných bylo vést s  porotou 
dialog na jedno z  určených témat (moje 
rodina, moje město, sport, koníčky, volný 
čas, cestování, kultura). V druhé části měli 
žáci za úkol co nejlépe popsat předložený 
obrázek. Děkujeme Lukášovi za vzornou 
reprezentaci školy. 

Zeměpisná soutěž Poznej Vysočinu byla 
určena žákům 8. a 9. třídy. Nejlépe zvládla 
všechny otázky Vendula Valecká z 8. třídy 
a Michal Zrzavý z 9. třídy, oba reprezento-
vali naši školu v krajském kole, které pro-
běhlo na Krajském úřadě v Jihlavě. Kromě 
vědomostních soutěží jsme se zapojili i do 
řady výtvarných – Ovoce plné vitamínů, Ev-
ropa ve škole, Zámecká strašidla a Požární 
ochrana očima dětí. Tato poslední soutěž 
byla i literární. Žáci 5. třídy a 2. stupně na-
psali práce o hasičích a jejich zásazích.  

Na lyžařský výcvikový kurz do Josefova 
Dolu odjeli začátkem února žáci 7. a 8. tří-
dy. Žáci se učili sjezdovému lyžování, 
snowboardu a  lyžařské běžecké technice. 
Za týden se zdokonalili v  technice lyžová-

ní pod vedením školených lyžařských in-
struktorů. Nechyběl ani výlet do Smržovky 
a  každovečerní soutěže. Žáci si lyžování 
užili i díky dobrým sněhovým podmínkám. 

V  jednotlivých třídách na 1. a  2. stupni 
proběhly programy primární prevence 
z centra Spektrum ze Žďáru nad Sázavou. 
Každá třída měla zvolený program podle 
věku dětí, skupinové práce se prolínaly 
se soutěžemi i  vhodně zvolenými hrami 
k  obsahu jednotlivých programů. Progra-
my stmelovaly třídní kolektivy, motivovaly 
žáky ke skupinové práci a  samostatným 
vystoupením, žákům se líbily a  kladně je 
hodnotili.  

Ve školní družině se začátkem března 
konal tradiční Masopustní karneval. Tě-
locvična ožila řadou masek, ať už to byli 
piráti, princezny nebo čarodějové, tak si 
všichni zatančili, zasoutěžili a  proběhlo 
i ocenění nejhezčí masky. Všechny děti si 
toto odpoledne užily. 

Před Velikonocemi rozkvetla škola řadou 
kraslic, pomlázek, obrázků s  velikonoč-
ní tematikou. Všechny výrobky žáků byly 
k nahlédnutí na velikonoční výstavě, která 
se konala 6.–7. dubna. Po dvou letech, kdy 
se ve škole žádná výstava nekonala, se tě-
šila zájmu veřejnosti. 

Všechny děti i  zaměstnanci školy přejí 
čtenářům Domova hezké a teplé jarní dny 
a pohodové velikonoční svátky.

kolektiv zaměstnanců ZŠ    

ZPRÁVY Z NAŠÍ ZŠ
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ZPRÁVY Z ÚŘADU MĚSTYSE SLOVO STAROSTY

Vážení Krucemburští, Ranečtí a Hlubočtí,
poslední dva roky nezažíváme příliš 
šťastné období. Od boje proti covidu-19, 
přes zdražování energií, stavebních ma-
teriálů a  skokový růst inflace dnes žije-
me především válkou na Ukrajině. Jsem 
velmi rád, že většina lidí a politiků nejen 
v České republice vnímá napadení Ukra-
jiny jako odsouzeníhodný akt agrese 
a organizují různé druhy pomoci. Věřím, 
že slova jako rodina, domov, bezpečí, svoboda, demokracie, suve-
renita, solidarita a pomoc v nouzi nejsou nikomu lhostejné a zna-
menají pro člověka jedny z nejdůležitějších životních hodnot.

Městys Krucemburk se do pomoci Ukrajině zapojil věcnou veřej-
nou sbírkou. Děkuji tímto všem, kteří se do sbírky zapojili. Na mi-
mořádném zasedání představenstva Lesního družstva jsme schvá-
lili finanční pomoc na obranu Ukrajiny ve výši 2.000.000 Kč. Každá 
ze 44 podílnických obcí tak přispěla svým podílem. 

Krucemburk s podílem 16/710 částkou 45.070 Kč. Kdokoli by chtěl 
pomoci uprchlíkům z  Ukrajiny, může kontaktovat Krajské asis-
tenční centrum na pomoc Ukrajině, které bylo zřízeno v Jihlavě.

Vážení spoluobčané, 
v měsíci dubnu budeme po dvou letech moci prožít bez omezení ve-
likonoční svátky, na které se vždy těší nejen děti, ale i mnozí dospělí. 
Přeji Vám, abyste nejen Velikonoce, ale i jarní čas prožili ve zdraví, 
štěstí a spokojenosti v kruhu rodinném, přátel a snažili se udržet si 
optimismus, s kterým jde vždy všechno lépe. 

Mgr. Otto Kohout

Motto:
„Každý, kdo znásilní svobodu, později tvrdí, že se zasloužil o její syny.“

 Jiří Žáček

„Války nejsou splaceny po čas války. Účet přichází později.“ 

Benjamin Franklin

INfORMACE Z KRONIKY

ÚMRTÍ

V prosinci 2021 až březnu 2022 
zemřeli tito občané:

Krucemburk:
18. 12.   Lidmila Janovská
31. 1.   Marie Sahulová
21. 2.   Vít Kubový

Staré Ransko:
26. 1.   Lukáš Plachý
Čest jejich památce.

Ke dni 31. prosince 2021 mělo v naší 
obci trvalý pobyt 1.588 obyvatel 
(809 mužů a 779 žen). Z toho v Kru-
cemburku mělo trvalý pobyt 1.338 
obyvatel (676 mužů a  662  žen), 
na Starém Ransku 183 obyvatel 
(102  mužů a  81 žen) a  v  Hluboké 
67 obyvatel (31 mužů a 36 žen). 

V roce 2021 se v naší obci narodilo 
celkem 20 dětí, zemřelo 19 občanů 
(nejmladší ve věku 48 let a nejstarší 
ve věku 95 let), přistěhovalo se 32 ob-
čanů a odstěhovalo se 33 občanů.

Životní jubilea v roce 2021
70 let  ................  22 občanů
75 let  ................  17 občanů
80 let  ..................  9 občanů
85 let  ..................  5 občanů
86 let  ................... 3 občané
87 let  ................... 3 občané
88 let  ..................  7 občanů
89 let  ................... 4 občané
90 let  ................... 4 občané
91 let  ................... 3 občané
92 let  ....................  1 občan
93 let  ................... 3 občané

POZVÁNKA
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Dlouhou řadu let se na jednáních obecního 
zastupitelstva skloňuje slovní spojení „Prů-
myslová zóna Krucemburk“. V  minulém 
roce se nám po dlouhé době podařilo vykou-
pit poslední pozemky v  průmyslové zóně 
a  do dubnového zastupitelstva je připra-
vena směna pozemků se Zemědělskou a.s. 
Krucemburk. Chtěl bych touto cestou podě-
kovat všem vlastníkům, kteří nám prodali 
nebo směnili své pozemky a podpořili tento 
velký projekt. Přispěli tím k  dalšímu 
důležitému rozvoji Krucemburku.

Upřímně děkuji za podporu 
těmto vlastníkům a firmám:
•	 Marie Adámková, Alena Havlíková, 

Emílie Hlávková, Miroslava Kittna-
rová, Miloslava Kohoutová, Milo-
slava Losenická, Karel Losenický, 
Milan Martínek, Pavel Janovský, 
Radka Rudolfová, Roman Zrza-
vý, Zemědělská a.s. Krucemburk  
– Krucemburk

•	 Jana Zrzavá – Přibyslav
•	 Karel Zrzavý, Markéta Zrzavá  

– Chotěboř
•	 Jan Losenický – Škrdlovice
•	 Eva Svobodová, Dana Vošmerová  

– Velké Meziříčí
•	 Marie Kmochová – Praha 10
•	 Kinský Žďár, a.s. – Žďár nad Sázavou

V  dubnu tohoto roku bude zahájena vý-
stavba komunikace a  splaškové kana-
lizace v  průmyslové zóně Krucemburk. 
Realizaci stavby vyhrála ve výběrovém 
řízení firma Ekostavby Brno, a. s., s cenou 
18.293.557,16  Kč bez DPH. V  rámci prací 
bude vybudována nová gravitační splaš-
ková kanalizace, která bude zaústěna do 
nové přečerpávací stanice pod parkem. 

Tato přečerpávací stanice bude sloužit pro 
budoucí napojení výtlačné kanalizace ze 
Starého Ranska (v  projekční části), dále 
k napojení plánované lokality pro výstav-
bu rodinných domů pod parkem a  také 
jako výtlačný řád z  průmyslové zóny na 
místní čističku odpadních vod. V projektu 
je také řešeno odvodnění severní strany 
komunikace a svod dešťové kanalizace do 
Městeckého potoka. Vzhledem k tomu, že 

na tento a další roky máme připrave-
nu řadu investičních projektů a  mu-
síme mít připravené finance na jejich 
realizaci nebo spoluúčast v  případě 
poskytnutí dotace, rozhodli zastupi-
telé o financování stavby průmyslové 
zóny z  municipálního investičního 
úvěru u  společnosti Komerční ban-
ka, a.s., ve výši 18.650.000 Kč. Úvěr 
je sjednán na 10 let s fixní úrokovou 
sazbou 2,7 % p.a. Stavba bude dokon-
čena do prosince roku 2022.

Podmínky prodeje pozemků v  prů-
myslové zóně budou předmětem jed-
nání zastupitelstva městyse.

Mgr. Otto Kohout

V  únoru tohoto roku byla na Státní fond 
dopravní infrastruktury České republiky 
podána žádost o  dotaci na projekt cyklo-
stezky z Krucemburku do Starého Ranska. 
Projekt stezky zpracovala projekční kance-
lář DMC Havlíčkův Brod, s.r.o. 

Předmětem realizace projektu je novo-
stavba stezky pro cyklisty a pěší podél silni-
ce III/03712 mezi Krucemburkem a Starým 
Ranskem. Nově budovaná stezka je vedena 
po levé straně pod úrovní silnice od stáva-
jícího mostu na Starém Ransku a ukončena 
u rodinného domu čp. 294 v Krucem-
burku v celkové délce 1,05 km a šířce 
3 m. Povrch stezky je navržen z asfal-
tobetonu. Stezka podél silnice smě-
rem do centra Krucemburku nava-
zuje na stávající chodník, který bude 
v  rámci projektu opraven a  rozšířen. 
Ve dvou úsecích bude podél stezky vy-
budována opěrná zeď. V místě křížení 
s Městeckým potokem bude provede-
na nová betonová lávka šířky 3,6 m.

Navazujícím projektem je dílčí část 
cyklostezky, která se nachází v západ-
ním cípu městyse Krucemburk u  re-
gulační plynofikační stanice a spojuje 
stávající stezku pro chodce a cyklisty 
vedoucí ze Ždírce nad Doubravou 

s  ulicí Za Parkem. Celková délka nového 
úseku je 61 m  a šířka 3  m. Účelem tohoto 
dílčího úseku je převedení chodců a cyklis-
tů do méně frekventované ulice Za Parkem 
a následně napojit chodce a cyklisty na plá-
novanou stezku směrem na Staré Ransko 
nebo směrem do centra Krucemburku; cyk-
listé a chodci se napojí z ulice Za Parkem 
na komunikaci v ulici Na Liškově a dále po 
místních komunikacích směrem do centra 
Krucemburku. Povrch tohoto úseku je opět 
navržen z asfaltobetonu.

Rozpočtové náklady stavební akce se 
vyšplhaly na 24 milionů Kč s  DPH. Požá-

dali jsme o dotaci ve výši necelých 17 mi-
lionů Kč. V případě získání dotace by byla 
realizace zahájena v roce 2023.

V  rámci pozemkových úprav byl vytvo-
řen v  plánu společných zařízení koridor 
pro výstavbu cyklostezky a  splaškové ka-
nalizace ze Starého Ranska. Ten je zajištěn 
směnou pozemků pod stavbou.

Chtěl bych touto cestou poděkovat jme-
novitě majitelům pozemků a  firmám, 
kteří nám umožnili získat stavební po-
volení a dali souhlas se stavbou na svých 
pozemcích. Jsou jimi: 

•	 Dohnal Tomáš, Legát Vlastislav, 
Legátová Pavlína, Sodomka Jaro-
slav, Zemědělská a.s. – Krucemburk

•	 Loubková Alena – Radostín
•	 Cimplová Jaroslava, Machová Milo-

slava, Tramont, spol. s.r.o. – Staré 
Ransko

•	 Glanc Zdeněk – Ždírec n. D.
•	 Pešek Jiří, Pešková Jana – Praha

Zvláště bych chtěl poděkovat panu 
Pavlu Novotnému a paní Marii Novot-
né z Krucemburku, kteří kvůli napo-
jení cyklostezky na chodník u čp. 294 
souhlasili s posunutím plotu a rozší-
řením chodníku.

Mgr. Otto Kohout

PRůMYSLOVÁ ZóNA KRUCEMBURK

CYKLOSTEZKA ST. RANSKO

Co získá obec výstavbou kanalizace a komunikace v průmyslové zóně:
•	 Odklonění zemědělské a kamionové dopravy z centra obce;
•	 Možnost rozvoje podnikání a s tím spojenou nabídku pracovních míst;
•	 Výtlačný řád kanalizace pro budoucí připojení tří lokalit  

(Staré Ransko, parcely pod parkem, průmyslová zóna).
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Touto cestou chci poděkovat 
Julii Kadlecové, manželům 
Ondráčkovým a jejich dceři Jit-
ce a  též Miloslavě Daňkové za 
pomoc při úrazu, který se mi 
stal na náměstí v  Krucembur-
ku. Děkuji, že nebyli lhostejní 
k bolesti druhých.

 Eliška Zvolánková

PODĚKOVÁNÍ NABÍDKA

Pronájem bytu 1+kk
Od 1. 7. 2022 bude možnost pro-
nájmu bytu 1+kk č.3C v  bytovém 
domě v ulici Školní 454, Krucem-
burk. Více na úřední desce měs-
tyse Krucemburk a  na webových 
stránkách www.krucemburk.cz.

Prodej zdravotních ortopedic-
kých matrací – Benátky. 
Kontakt: Rubková 604 745 567

V  neděli 29. května 2022

se v areálu sokolovny Krucemburk uskuteční 
již 21 . 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

V  roce 2021 promítalo krucembur-
ské kino kvůli koronavirovým ome-
zením až od června. Uskutečnilo 
se celkem 50 představení, která 
navštívilo 1.415 diváků, z toho bylo 
27 představení (739 diváků) promít-
nuto v  letním kině. Nejúspěšněj-
šími filmy byly Gump – pes, který 
naučil lidi žít (269  diváků), Matky 
(175 diváků) a Karel (171 diváků).

Ladislav Polanský

KINO KRUCEMBURK 2021

 

 
  

 VELIKONOČNÍ KONCERT 
 

POPELKA NAZARETSKÁ 
 

Autor textu: Václav Renč 
Hudba: Vít Petrů 

 
Účinkují: Giocoso 

Chrámový pěvecký sbor Krucemburk 
Chalupářský komorní orchestr 
Lukáš Křivský – recitace 

  NEDĚLE 17. 4. 2022 V 17 HODIN 
KOSTEL SV. MIKULÁŠE V KRUCEMBURKU 

Vstupné dobrovolné 
Výtěžek bude zaslán na podporu Ukrajiny 

 OD 28. 5. DO 29. 5. SE KONÁ V KRUCEMBURKU TRADIčNÍ POUť

POZVÁNKY

POUŤOVÁ ZÁBAVA SOKOLOVNA KRUCEMBURK
28. 5. 2022 od 20.30 HOD
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TRAKTORiSTA DO ŽiVOčiŠNé VýROBy – KRMiVÁř 
 
Zemědělská a.s. Krucemburk 
hledá do svého střediska 
živočišné výroby kolegu 
na pozici traktorista – krmivář. 

 
Požadujeme: 
•	 Řidičský průkaz T a B 
•	 Spolehlivost 
•	 Zručnost 
•	 Samostatnost 
•	 Časovou flexibilitu 
•	 Zdravotní způsobilost 

Nabízíme: 
•	 Odpovídající platové ohodnocení 
•	 5 týdnů dovolené 
•	 Příspěvek na penzijní připojištění 
•	 Pracovní poměr na dobu neurčitou 
•	 Stravování za zvýhodněné ceny 

(v sezoně příspěvek na víkendové 
obědy + svačiny zdarma) 

•	 Naturálie (brambory, obilí za zvý-
hodněné ceny) 

•	 Možnost poskytnutí zvýhodněných 
telefonních služeb – tarifů 

NABÍDKA PRÁCE
Pravidelný vývoz BiOodpadu 
z hnědých popelnic bude zahájen 
ve čtvrtek 14. 4. 2022 s  frekvencí 
1× za 14 dní.

Sběrný dvůr: pracovní doba 
po dobu letního času
•	 Pondělí 14–16 hodin
•	 Středa 14–16 hodin
•	 Pátek 14–16 hodin
•	 Sobota 9–11 hodin

Městys Krucemburk přijme bri-
gádníky na sezónní práce v ob-
dobí červen – září 2022.

Zájemci se můžou hlásit osobně 
na Úřadě městyse nebo na tel. čís-
lech 606 600 841, 569 697 320.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte paní Věru Vaňkovou 606 706 803. 

STŘÍPKY Z ÚM

Připravované opravy komunikací
Pro letošní rok jsme naplánovali větší opra-
vy těchto komunikací: ulice K  Dolcům až 
po začátek cyklostezky na Vojnův Městec, 
spojnice ulic Dr. Drbálka a Zahradní, ulice 
Na Liškově úsek pod parkem, silnice oko-
lo Pobočného rybníka. Při těchto velkých 
opravách bude v  obci opravena spous-
ta výtluků a  děr v  jiných komunikacích. 
Tyto opravy jsou naplánovány na období 
květen–červenec. Ulici Košinovskou má 
ve správě Krajská údržba silnic: ta přislíbila 
v tomto čase silnici opravit a dále také sil-
nici na Staré Ransko u Ranského rybníka. 

Kříž na katolickém hřbitově
Od června do srpna letošního roku bude 
restaurován kovový kříž s  korpusem Kris-
ta. Opravu bude provádět akademický so-
chař a  restaurátor pan Martin Kovařík ze 
Svratky. Kříž bude demontován a restauro-
ván mimo hřbitov. Na tuto akci jsme získali 
dotaci z Ministerstva zemědělství. 

Odpadové hospodářství
Za loňský rok se nám podařilo snížit množ-
ství komunálního odpadu v  přepočtu na 
1 obyvatele z 242 kg na 220 kg, čímž jsme 
se trochu více přiblížili rokům předminu-
lým. Dle nového zákona o odpadech na le-
tošní rok máme mít 190 kg/obyvatele. Vše 
nad tuto hranici již bude účtováno vyšším 
skládkovným, které pro letošní rok činí 
900  Kč/tunu odpadu, což je téměř dvoj-
násobek současného poplatku. Do této 
kategorie patří i  objemný odpad a  odpad 
z hřbitovů. Bohužel se v kontejneru u ka-
tolického hřbitova vyskytuje i odpad, který 
do toho kontejneru nepatří (papírové kra-
bice, plasty, textil apod.). 

Dále bych chtěla upozornit na vhazová-
ní vlhčených ubrousků do záchodových 
míst: tyto ubrousky tam opravdu nepatří 
– zanášejí nám čerpadla a naši pracovníci 
stráví mnoho hodin jejich vyčištěním.

Dagmar Sobotková

OZNÁMENÍ

KOMUNÁLNí ODPAD 

Upozorňujeme na neustálý nepo-
řádek u kontejnerů na komunální 
odpad. Pokud se tato situace bude 
nadále opakovat, budou 1.100l 
kontejnery na KO z  obcí odstra-
něny a svozová služba bude vyvá-
žet pouze 120, 240 l popelnice od 
domů!! Každá nemovitost má mít 
vlastní popelnici na KO a obec má 
povinnost zajistit její vývoz.

!
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61. zasedání – 20. 12. 2021
RM schvaluje:
* Rozpočtové opatření č. 16/2021.
* Zadávací dokumentaci k  veřejným 

zakázkám „Dodávky vybavení pro 
ZŠ Krucemburk“ a „Stavební práce na 
ZŠ  Krucemburk“ na realizaci projektu 
„Rekonstrukce a vybavení učebny fyziky 
a chemie“.

* Proplacení faktury ve výši 49.512 Kč 
včetně DPH za modernizaci datové sítě 
od společnosti OK COMP (Praha 4).

* Výši poplatku za pravidelný odvoz 
a  uložení komunálního odpadu pro 
podnikatelské subjekty smluvním ujed-
náním od 1. 1. 2022 za cenu 2.500 Kč bez 
DPH za 1 ks popelnicové nádoby/rok a 
19.000 Kč bez DPH za 1 ks kontejnerové 
nádoby/rok.

* Výši paušálního poplatku za možnost 
ukládání skleněného odpadu, plastů a 
papíru do kontejnerů na tříděný odpad 
rozmístěných na území městyse pro pod-
nikatelské subjekty smluvním ujednáním 
od 1. 1. 2022 za cenu 2.500 Kč bez DPH/rok.

* Proplacení faktury na částku 44.129 Kč 
včetně DPH za opravu cesty u kalového 
pole a faktury na částku 267.503 Kč včet-
ně DPH za opravu cesty u rybníka Řeka 
ke Štířímu dolu firmě Jan Matějka – auto-
doprava (Ždírec nad Doubravou).

* Uzavření Smlouvy o dílo s  firmou 
ENVIREX (Chotěboř) na odběr a rozbory 
vzorků z ČOV pro rok 2022. Cena jednoho 
vzorku činí 1.090 Kč bez DPH.

* Proplacení faktury ve výši 122.724,25 Kč 
včetně DPH za elektroinstalace pro zubní 
ordinaci ve zdravotním středisku v  Kru-
cemburku firmě ELKO Elektro.

* Proplacení faktury v  celkové výši 
157.255 Kč za náklady spojené s opravou 
cyklostezky Krucemburk – Vojnův Měs-
tec, Městysi Vojnův Městec.

* Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o pro-
nájmu pozemků ze dne 11. 12. 2006 se 
Zemědělským družstvem Křížová (Kru-
cemburk). Předmětem dodatku je změ-
na výměry pronajímaných pozemků na 
575.789 m² a zvýšení nájemného na část-
ku 3.000 Kč/ha pronajaté zemědělské 
půdy. Dodatek smlouvy se uzavírá s účin-
ností od 1. 1. 2021.

* Uzavření Darovací smlouvy na poskyt-
nutí finanční částky ve výši 1.780 Kč na 
financování celoroční činnosti Dětského 
domova (Nová Ves u Chotěboře).

* Proplacení faktury ve výši 97.262,22 Kč 
včetně DPH za vybavení hasičské klu-
bovny v Krucemburku firmě Michal Starý 
(Ždírec nad Doubravou).

* Záměr prodeje pozemku parc. č. 925 
o výměře 24.681 m² v k. ú. Krucemburk.

RM doporučuje ZM:
* Schválit uzavření Smlouvy o spoluprá-

ci na poskytování pečovatelských služeb 
s obcí Radostín za cenu 2.500 Kč/měsíc.

* Schválit dodatek ke Smlouvě o spo-
lupráci z  roku 2015 s  Městysem Vojnův 
Městec navýšení paušální částky na 
2.500 Kč/měsíc za poskytování pečovatel-
ských služeb.

RM neschvaluje:
ZŠ Krucemburk Rozpočtové opatření č. 1. 

62. zasedání – 29. 12. 2021
RM schvaluje:
* Rozpočtové opatření č. 17/2021.
* Rozpočtové opatření č. 1 příspěvkové 

organizace ZŠ Krucemburk dle žádosti ze 
dne 15. 12. 2021. 

63. zasedání – 10. 1. 2022
RM schvaluje:
* Podání žádosti na poskytnutí podnika-

telského úvěru na financování investič-
ní akce „Komunikace a splašková kanali-
zace průmyslová zóna“.

* Zadávací dokumentaci k veřejné sou-
těži na realizaci projektu „Komunikace a 
splašková kanalizace průmyslová zóna“.

* Uzavření Smlouvy o dílo na realizaci ve-
řejné zakázky „Stavební práce na ZŠ Kru-
cemburk“ se společností STAVOKOMP 
SERVICE (Havlíčkův Brod) za cenu 
527.577 Kč bez DPH.

* Uzavření Smlouvy o dílo na realizaci 
veřejné Zakázky „Dodávky vybavení pro 
ZŠ Krucemburk“ se společností KXN CZ 
(Hradec Králové – Plotiště nad Labem) za 
cenu 1.038.600 Kč bez DPH.

* Uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě pach-
tovní mezi podílnickými obcemi Lesního 
družstva obcí a Lesním družstvem obcí 
(Přibyslav). Předmětem dodatku je úpra-
va výše pachtovného od 1. 1. 2022.

* Proplacení faktury v celkové výši 
100.494 Kč za opravu a propojení studní 
na katolickém hřbitově v Krucemburku 
od společnosti ENVIRO-EKOANALYTIKA 
(Velké Meziříčí).

* Podání žádosti o dotaci z  fondu SFDI 
z  programu Cyklistické stezky na reali-
zaci projektu „Cyklostezka Krucemburk 
– Staré Ransko“. 

* Uzavření Smlouvy na poradenské 
služby spojené s podáním žádosti o do-
taci z fondu SFDI z programu Cyklistické 
stezky na realizaci projektu „Cyklostezka 
Krucemburk – Staré Ransko“ s firmou IPI 
(Žďár nad Sázavou).

* Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě 
č.  00267716/001/2018 ze dne 19. 4. 2018 
o odstranění odpadu s firmou AVE CZ od-
padové hospodářství (Praha 10). Předmě-
tem dodatku je změna ceny za odstranění 
odpadu. Poplatek za odstranění směsné-

ho komunálního odpadu činí 660 Kč/t, 
poplatek za odstranění směsného komu-
nálního odpadu před dosažením limitu 
třídící slevy činí 500 Kč/t a po dosažení 
limitu třídící slevy bude poplatek stano-
ven dle aktuální zákonné sazby, tj. pro 
rok 2022 900 Kč/t.

* Uzavření nájemní smlouvy v  Domě 
s pečovatelskou službou s paní V. K. (Čá-
slav) s účinností od 1. 2. 2022.

RM rozhoduje:
* Vybrat ze tří uchazečů nejvhodnější 

nabídku, a to nabídku firmy STAVOKOMP 
SERVICE (Havlíčkův Brod), která podala 
ekonomicky nejvýhodnější nabídku na 
projekt „Rekonstrukce a vybavení učeb-
ny fyziky a chemie“ na veřejnou zakázku 
„Stavební práce na ZŠ Krucemburk“, a to 
527.577 Kč bez DPH.

* Vybrat ze tří uchazečů nejvhodněj-
ší nabídku, a to nabídku firmy KXN CZ 
(Hradec Králové – Plotiště nad Labem), 
která podala ekonomicky nejvýhodnější 
nabídku na projekt „Rekonstrukce a vy-
bavení učebny fyziky a chemie“ na veřej-
nou zakázku „Dodávky vybavení pro ZŠ 
Krucemburk“, a to 1.038.600 Kč bez DPH.

RM pověřuje:
* Místostarostku podpisem Dodatku č. 2 

ke smlouvě č. 00267716/001/2018 ze dne 
19. 4. 2018 o odstranění odpadu s firmou 
AVE CZ odpadové hospodářství (Praha 
10).

64. zasedání – 24. 1. 2022
RM schvaluje:
* Uzavření Dodatku č. 24 ke smlouvě ze 

dne 2. 11. 1994 na zajištění odvozu tuhé-
ho komunálního odpadu s firmou AVE CZ 
odpadové hospodářství (Praha 10). Před-
mětem dodatku je zvýšení ceny za sběr, 
výsyp a odvoz směsného komunálního 
odpadu na částku 387.240 Kč/rok bez 
DPH, zvýšení ceny za sběr, výsyp, odvoz 
a zpracování biologicky rozložitelného 
odpadu na částku 1.320 Kč/1 svoz všech 
nádob bez DPH, zvýšení ceny za uložení 
bioodpadu na částku 550 Kč bez DPH.

* Uzavření Dodatku č. 6 ke kupní smlou-
vě na zajištění odvozu separovaného od-
padu s firmou AVE CZ odpadové hospo-
dářství (Praha 10). Předmětem dodatku 
je zvýšení ceny za vývoz plastů na částku 
230 Kč/1 vývoz 1 ks 1.100 l kontejneru bez 
DPH, zvýšení ceny za vývoz skla na část-
ku 1.050 Kč/t tříděného skla z kontejnerů 
se spodním výsypem bez DPH.

* Závazné ukazatele pro ZŠ Krucemburk 
na rok 2022. Celková výše závazných uka-
zatelů na rok 2022 je 1.420.000 Kč.

* Závazné ukazatele pro MŠ Krucemburk 
na rok 2022. Celková výše závazných uka-
zatelů na rok 2022 je 1.055.000 Kč.

INfORMACE Z 61.–66. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE
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* Proplacení faktury v celkové výši 
13.000 Kč za projektové práce stavebních 
úprav sociálního zařízení Úřadu městyse 
od firmy Ing. Lukáš Kopecký (Chotěboř).

* Uzavření Darovací smlouvy s PhDr. Ka-
teřinou Zavadilovou, provozovatelkou 
kempu Moře u rybníka Řeka, na poskyt-
nutí finanční částky ve výši 20.000 Kč 
na financování akce „Hudební festival 
HROŠENÍ 2022“, které se uskuteční 22.– 
23. 7. 2022.

* Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o po-
skytování služeb pověřence pro ochranu 
osobních údajů se SMS-služby (Praha 4). 
Předmětem dodatku je změna výše čtvrt-
letní paušální platby na částku 2.100 Kč 
s účinností od 1. 1. 2022.

* Objednávku 3 ks venkovních vitrín na 
katolický a evangelický hřbitov od firmy 
Jiří Chlebek (Frýdek-Místek) v  celkové 
výši do 50.000 Kč.

* Proplacení faktury v celkové výši 
12.750 Kč za autorský dozor a koordinaci 
stavby v rámci památníku padlých na ná-
městí od Ing. arch. Davida Ptáčka.

* Objednávku na 2 ks veřejného osvět-
lení u zdravotního střediska od firmy EL-
TER (Hlinsko) za 43.250 Kč bez DPH.

RM rozhoduje:
* Zrušit výběrové řízení na projekt „Re-

konstrukce a vybavení učebny fyziky a 
chemie“ na veřejnou zakázku „Stavební 
práce na ZŠ Krucemburk“.

* Zrušit výběrové řízení na projekt „Re-
konstrukce a vybavení učebny fyziky a 
chemie“ na veřejnou zakázku „Dodávky 
vybavení pro ZŠ Krucemburk“.

* O upřesnění technického řešení rekon-
strukce silnice I/37 Ždírec nad Doubravou 
– Vojnův Městec, které bude zasláno pro-
jekční kanceláři k doplnění do záznamu 
z výrobního výboru.

RM pověřuje:
* Místostarostku podpisem Dodatku č. 24 

ke smlouvě ze dne 2. 11. 1994 na zajiště-
ní odvozu tuhého komunálního odpadu 
s firmou AVE CZ odpadové hospodářství 
(Praha 10). 

* Místostarostku podpisem Dodatku č. 6 
ke kupní smlouvě na zajištění odvozu 
separovaného odpadu s  firmou AVE CZ 
odpadové hospodářství (Praha 10).

65. zasedání – 2. 2. 2022
RM schvaluje:
* Vyloučení společnosti INSTAV Hlinsko 

ze zadávacího řízení z důvodu nesplně-
ní zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 
písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadá-
vání veřejných zakázek. Účastník překro-
čil maximální možnou nabídkovou cenu 
stanovenou zadavatelem.

* Uzavření smlouvy o dílo s firmou Eko-
stavby Brno na akci Průmyslová zóna 
– komunikace a splašková kanalizace. 
Cena díla je 18.293.557,16 Kč.

RM rozhoduje:
* Vybrat jako nejvhodnější nabídku 

veřejné zakázky „Průmyslová zóna – 
komunikace a splašková kanalizace“ 
nabídku společnosti Ekostavby Brno 
z  důvodu, že nabídka tohoto účastníka 
byla hodnotící komisí vyhodnocena jako 
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

66. zasedání – 28. 2. 2022
RM schvaluje:
* Rozpočtové opatření č. 2/2022.
* Uzavření Smlouvy o zřízení věcného 

břemene spočívající v  právu zřídit, pro-
vozovat a vstupovat na pozemek parc. č. 
1641/29  v k. ú. Krucemburk v  souvislos-
ti se zřízením, stavebními úpravami, 
opravami, provozováním a odstraněním 
plynárenského zařízení se společností 
GasNet (Ústí nad Labem) a panem B. C. 
(Praha 4). Rozsah věcného břemene je 
stanoven a vyznačen v geometrickém plá-
nu č. 907-62/2021. Za zřízení věcného bře-
mene obdrží městys Krucemburk jedno-
rázovou náhradu v celkové výši 1.000 Kč.

* Záměr prodeje pozemku v podílovém 
vlastnictví obcí LDO Přibyslav parc. č. 
412/26 o výměře 105 m2 odděleného geo-
metrickým plánem č. 276-18/2022 od po-
zemku č. 412/1 a parc. č. 413 v k. ú. Staré 
Ransko a dále schvaluje záměr prodeje 
pozemku parc. č. 21/9 o výměře 1.465 m² 
odděleného geometrickým plánem 
č.  276-18/2022 od pozemku parc. č. 21/1 
v k. ú. Staré Ransko. Před zahájením hla-
sování oznámil Patrik Otradovský možný 
střet zájmů.

* Záměr koupě pozemků do podílového 
vlastnictví obcí LDO Přibyslav parc. č. 
819/4 o výměře 7 m², parc. č. 819/5 o výmě-
ře 362 m², parc. č. 830 o výměře 1.369 m², 
parc. č. 841/28 o výměře 2.147 m² a parc. 
č. 938/24 o výměře 493 m² v k. ú. Ždírec 
nad Doubravou. Před zahájením hlasová-
ní oznámil Patrik Otradovský možný střet 
zájmů.

* Objednávku zásahových oděvů pro 
HZS Krucemburk od společnosti Požár-
ní bezpečnost (Jihlava) ve výši 60.077 Kč 
včetně DPH.

* Uzavření Smlouvy o poskytnutí dota-
ce – příspěvku na vyrovnávací platbu za 
poskytování služeb obecného hospodář-
ského zájmu s Krajem Vysočina ve výši 
255.000 Kč.

* Uzavření Dodatku č. 1 k  veřejnoprávní 
smlouvě na výkon přenesené působnosti 
na úseku přestupků s Městem Chotěboř. 
Předmětem dodatku je zvýšení příspěvku 
na 3.000 Kč za každý přestupek.

* Záměr pronájmu bytu č. 3C v bytovém 
domě v ulici Školní 454 od 1. 7. 2022.

* Vyhlášení věcné sbírky na pomoc Ukra-
jině, která proběhne ve dnech 2.–3. 3. 
v budově ÚM.

* Uzavření Příkazní smlouvy se společ-
ností IPI (Žďár nad Sázavou) na zpracová-
ní žádosti o dotaci, zpracování povinných 
příloh a správu žádosti o dotaci poskyto-
vanou ze Státního fondu dopravní bez-
pečnosti, z  programu „Cyklistické stez-
ky 2022“ na projekt „Cyklistická stezka 
Krucemburk – Staré Ransko: Stezka pro 
chodce a cyklisty u regulační stanice“. 

* Uzavření Smlouvy o dílo na realizaci 
akce „Veřejné osvětlení ulice Košinovská 
– Krucemburk“ s firmou ELTER (Hlinsko) 
za cenu 329.000 Kč bez DPH.

* Uzavření Smlouvy o dílo na restaurová-
ní a rekonstrukci kovového kříže na kato-
lickém hřbitově s firmou Martin Kovařík 
(Svratka) za cenu 235.750 Kč včetně DPH.

* Proplacení faktury v celkové výši 
48.464  Kč za výměnu ohřívačů vody 
v  bytových domech čp. 193 a 345 od fir-
my Ondráček vodo-topo-plyn (Ždírec nad 
Doubravou).

* Uzavření Smlouvy na výkon inženýr-
ské činnosti technického dozoru pro 
stavbu „Splašková kanalizace, komu-
nikace Krucemburk“ se společností PL 
Building (Žďár nad Sázavou) za cenu 
302.500 Kč včetně DPH.

* Uzavření Smlouvy na činnost koordi-
nátora BOZP při provádění stavby „Ko-
munikace a kanalizace v  průmyslové 
zóně Krucemburk“ s Ing. Česlavem Vese-
lým (Žďár nad Sázavou) za celkovou cenu 
56.000 Kč.

* Převedení prostředků z hospodářské-
ho výsledku MŠ Krucemburk za rok 2021 
ve výši 4.462,31 Kč do fondu rezerv. 

* Převedení prostředků z  hospodářské-
ho výsledku ZŠ Krucemburk za rok 2021 
ve výši 46.553,81 Kč do rezervního fondu 
a ponechání prostředků z odpisů za rok 
2021 ve výši 25.116 Kč v investičním fondu.

* Návrh směny pozemků v  průmyslové 
zóně a vytvoření geometrického plánu na 
oddělení pozemků v areálu Zemědělské-
ho družstva v Hluboké.

* Uzavření Smlouvy o zřízení věcného 
břemene-služebnosti se společností 
ČEZ Distribuce (Děčín IV – Podmokly). 
Zřízení věcného břemene-služebnos-
ti spočívá v  právu umístit, provozovat, 
opravovat a udržovat zařízení distribuční 
soustavy na pozemcích parc. č. 1366/73, 
1366/85, 1366/86 v  k. ú. Krucemburk 
v  rozsahu vymezeném v  geometrickém 
plánu č. 919-558/2020. Za zřízení věcného 
břemene-služebnosti obdrží městys Kru-
cemburk jednorázovou náhradu ve výši 
3.400 Kč bez DPH.
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20. zasedání – 8. 12. 2021
ZM schvaluje:
* Rozpočtové opatření č. 15/2021.
* Rozpočet pro rok 2022 jako schodko-

vý. Schodek ve výši 5.717.874 Kč bude fi-
nancován z přebytku minulých let.

* Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 
O místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství, kterou se 
ruší Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, ze dne 4. 12. 2019.

* Záměr směny nebo koupě dřevěných 
kabin u rybníka řeka a nabízí ke smě-
ně nebo koupi některé z následujících 
pozemků: 

* Pozemek parc. č. 412/1 v  k. ú. Hluboká 
o výměře 27.326 m² (Ostatní plocha);

* Pozemek parc. č. 441/1 v  k. ú. Hluboká 
o výměře 6.557 m² (Lesní pozemek);

* Pozemek parc. č. 437 v k. ú. Hluboká o vý-
měře 5.895 m² (Lesní pozemek);

* Pozemek parc. č. 925 v k. ú. Krucemburk 
o výměře 24.681 m² (Lesní pozemek).

* Koupi pozemku parc. č. 243/14 v  k. ú. 
Staré Ransko o výměře 1.035 m² a pozem-
ku parc. č. 243/24 v  k. ú. Staré Ransko 
o výměře 272 m² za cenu 80 Kč/m² od ma-
jitele Z. Č. (Žďár nad Sázavou). Veškeré 
náklady spojené s koupí pozemku hradí 
kupující.

* Koupi pozemku parc. č. 49/30 v  k. ú. 
Staré Ransko o výměře 120 m² od spo-
lečnosti Lesy ČR (Hradec Králové) za 
cenu 11.000 Kč. Veškeré náklady spojené 
s koupí pozemku hradí kupující.

* Koupi ideální ½ pozemku parc. č. PK  
1406/88 v  k. ú. Krucemburk o výměře 
734 m² za cenu 80 Kč/m² od majitele V. O. 
(Krucemburk). Celková výměra pozemku 
činí 1.468 m². Veškeré náklady spojené 
s koupí pozemku hradí kupující.

* Záměr prodeje pozemku parc. č. 452/1 
o  výměře 441 m² v  k. ú. Staré Ransko, 
pozemku parc. č. 302/3 o výměře 1.959 
m² v k. ú. Staré Ransko a pozemku parc. 

č. 451/1 v  k. ú. Staré Ransko o výměře 
1.292  m² za cenu 60 Kč/m² s  podmínkou 
smluvního závazku věcného břemena 
průjezdu a průchodu a s podmínkou opra-
vy komunikace do 3 let od provedení zápi-
su do katastru. 

* Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 
s Římskokatolickou farností Krucemburk 
zastoupenou Mgr. Pavlem Seidlem ve 
výši 170.514 Kč. Účelem dotace je příspě-
vek na akci „Obnova výmalby interiéru 
kostela sv. Mikuláše v  Krucemburku“ – 
práce v  roce 2021 (presbytář, zákristie, 
část lodi, předsíň) na základě žádosti č. 
318/2021/MK. 

* Uzavření Darovací smlouvy s Řím-
skokatolickou farností Krucemburk za-
stoupenou Mgr. Pavlem Seidlem ve výši 
100.000  Kč na opravu varhan v kostele 
sv. Mikuláše v  Krucemburku na základě 
žádosti č. j. 319/2021/MK. 

* Aktualizovaný strategický plán městy-
se Krucemburk na roky 2021–2036.

ZM bere na vědomí:
* informaci o rozpočtovém opatření 

č. 14/2021, které schválila RM.

ZM stanovuje:
* Ve výdajové části rozpočtu nesmí být 

příkazcem operace překročen stanovený 
objem běžných a kapitálových výdajů 
dle jednotlivých paragrafů schváleného 
rozpočtu roku 2022. 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.

21. zasedání – 2. 2. 2022
ZM schvaluje:
* Uzavření Smlouvy o úvěru se společnos-

tí Komerční banka, jejímž předmětem je 
přijetí municipálního investičního úvěru 
ve výši 18.650.000 Kč za účelem spolufi-
nancování akce „Průmyslová zóna – ko-

munikace a splašková kanalizace“, splat-
ného 31. 12. 2031, s fixní úrokovou sazbou 
ve výši 2,72 % p. a.

* Založení běžného účtu v Komerční bance.
* Obecně závaznou vyhlášku městyse 

Krucemburk o stanovení obecního systé-
mu odpadového hospodářství, kterou se 
ruší Obecně závazná vyhláška  č. 1/2015 
o  stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů a na-
kládání se stavebním odpadem.

* Uzavření smlouvy s Lesním družstvem 
obcí (Přibyslav) na koupi pozemků parc. 
č. 21/8 o výměře 527 m², parc. č. st. 268 
o výměře 673 m² v k. ú. Staré Ransko za 
cenu 1.750.000 Kč a prodej pozemku 
parc.  č. 925 o výměře 24.681 m² v  k. ú. 
Krucemburk za cenu 685.939 Kč. Nákla-
dy spojené s převodem nemovitostí hradí 
LDO Přibyslav.

* Prodej pozemku parc. č. 452/1 o výměře 
441 m² v k. ú. Staré Ransko, pozemku parc. 
č. 302/3 o výměře 1.959 m² v k. ú. Staré Ran-
sko a pozemku parc. č. 451/1 v k. ú. Staré 
Ransko o výměře 1.292 m² za cenu 60 Kč/
m² Městu Ždírec nad Doubravou s  pod-
mínkou smluvního závazku věcného bře-
mene průjezdu a průchodu a s podmínkou 
opravy komunikace do 3 let od provedení 
zápisu do katastru. Veškeré náklady spoje-
né s koupí pozemku hradí kupující.

* Uzavření Smlouvy o spolupráci na za-
bezpečení Pečovatelské služby mezi Měs-
tysem Krucemburk a Městysem Vojnův 
Městec. 

* Uzavření Smlouvy o spolupráci na za-
bezpečení Pečovatelské služby mezi Měs-
tysem Krucemburk a Obcí Radostín.

* Podání dvou žádostí o dotaci z  fondu 
SFDI na realizaci projektu „Stezka pro 
chodce a cyklisty Krucemburk – Staré 
Ransko“: první část (Krucemburk – Sta-
ré Ransko) a druhá část (napojení cyklo-
stezky ze Ždírce n. D. do ulice Za Parkem).

* Návrh oprav místních komunikací 
a parkovacích míst u ZŠ.

* Rozpočtové opatření č. 1/2022.

INfORMACE Z 20. A 21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE

* Objednávku zvukového zařízení pro 
letní kino od firmy Radovan Novotný (Hra-
dec Králové) za celkovou cenu 95.000 Kč.

* Záměr pronájmu části pozemků parc. 
č. PK 1481/9, 1481/37 v k. ú. Krucemburk.

RM bere na vědomí:
* Výpověď nájemní smlouvy na pro-

nájem pozemku parc. č. 1719/2 v  k. ú. 
Krucemburk, na kterém je umístěna re-
klamní tabule společnosti Mountfield 
(Mnichovice).

* Poskytnutí finančního daru 
2.000.000 Kč na pomoc Ukrajině, který 
poskytly podílnické obce LDO Přibyslav.

RM pověřuje:
* Místostarostku podpisem smlouvy s  fir-

mou ELTER (Hlinsko) na akci „Veřejné 
osvětlení ulice Košinovská – Krucemburk“.

RM doporučuje:
* ZM ke schválení Memorandum o part-

nerství a spolupráci spočívající v hospo-
dárném a k životnímu prostředí šetrném 

nakládání s  odpady na území městyse 
Krucemburk, uzavřené mezi Městysem 
Krucemburk, Elektrárnou Opatovice a 
AVE CZ odpadové hospodářství (Praha 
10 – Hostivař).

RM ukládá:
* Starostovi zajistit znalecký posudek 

pro směnu pozemků v  průmyslové zóně 
a v areálu Zemědělského družstva v Hlu-
boké.

Pokračování – Zasedání RM
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ZM pověřuje:
* Starostu podpisem Smlouvy o úvě-

ru se společností Komerční banka, 
jejímž předmětem je přijetí munici-
pálního investičního úvěru ve výši 
18.650.000 Kč za účelem spolufinan-
cování akce „Průmyslová zóna – ko-
munikace a splašková kanalizace“, 
splatného dne 31. 12. 2031, s  fixní 
úrokovou sazbou ve výši 2,72 % p. a.

* Starostu k uzavření příslušné 
smluvní dokumentace v souvislos-
ti se založením běžného účtu v KB.

ZM ruší:
* Smlouvu o spolupráci na zabez-

pečení Pečovatelské služby mezi 
Městysem Krucemburk a Městysem 
Vojnův Městec, kterou schválilo ZM 
4. 11. 2015 usnesením č. 6/2015/9.

Publikovány jsou upravené verze usne-
sení Rady a Zastupitelstva městyse z dů-
vodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle 
zákona č.  101/2000  Sb.  o  ochraně osob-
ních údajů v platném znění. Úplná verze 
zápisu je v souladu s § 16, 17 a 95 záko-
na č. 128/2000 Sb. o obcích k nahlédnutí 
v sekretariátu starosty.

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás seznámit s některými přípa-
dy, které evidovali a šetřili policisté v prů-
běhu měsíců prosinec 2021 až únor 2022 ve 
služebních obvodech útvarů Policie České 
republiky, obvodní oddělení Chotěboř. 

Případy řízení vozidel 
pod vlivem alkoholu, se zákazem řízení

* Policisté z  obvodního oddělení PČR 
v Chotěboři 15. 1. krátce po půlnoci pro-
váděli dohled nad plynulostí a  bezpeč-
ností silničního provozu v obci Sobíňov. 
Při prováděném dohledu zpozorovali vo-
zidlo tovární značky Volkswagen Passat, 
které se rozhodli zastavit a zkontrolovat. 
Kontrolou osádky byl zjištěn pětadvace-
tiletý řidič. V průběhu silniční kontroly 
provedli policisté lustraci řidiče v eviden-
cích Ministerstva vnitra a PČR a bylo zjiš-
těno, že řidič má rozhodnutím Městského 
úřadu v  Havlíčkově Brodě uložen zákaz 
řízení motorových vozidel v  době trvání 
2 roků. Spisový materiál policisté zpra-
covali ve  zkráceném přípravném řízení 
a spolu se zprávou o výsledku zkrácené-
ho přípravného řízení jej předali Okresní-
mu státnímu zastupitelství v Havlíčkově 
Brodě. 

* Policisté z  obvodního oddělení PČR 
v  Chotěboři 13. 2. v  brzkých ranních ho-
dinách prováděli dohled nad plynulostí a 
bezpečností silničního provozu ve městě 
Ždírec nad Doubravou a jeho okolí. Při 
prováděném dohledu zpozorovali vozi-
dlo tovární značky Škoda Rapid, které se 
rozhodli zastavit a zkontrolovat. Kontro-
lou osádky byl zjištěn osmačtyřicetiletý 
řidič. V průběhu silniční kontroly vyzva-
li policisté řidiče k  provedení dechové 
zkoušky na přítomnost alkoholu v dechu. 
První dechová zkouška vykázala pozitivní 
hodnotu 1,04 promile alkoholu v dechu, 
opakovaná dechová zkouška vykázala 
pozitivní hodnotu 1,00 promile alkoho-
lu v  dechu. Policisté dále vyzvali řidiče 
k provedení lékařského vyšetření, které je 
spojené s odběrem žilní krve. Posléze po-
licisté řidiči zadrželi řidičský průkaz, za-
kázali další jízdu a ve věci zahájili úkony 
trestního řízení pro podezření ze spáchá-
ní  trestného činu „Ohrožení pod vlivem 
návykové látky“. V případě pravomocné-
ho odsouzení je pachatel ohrožen trestem 
odnětí svobody až na jeden rok, peněži-
tým trestem nebo zákazem činnosti. 

npor. Bc. Ondřej Lauda, 
zástupce vedoucího oddělení

Dějiny celnictví, které jsou těsně spjaty 
s  obchodem se zbožím, sahají na území 
dnešní České republiky hluboko do his-
torie. Územím našeho státu už od raného 
středověku procházely důležité obchodní 
cesty. Na určených místech byly od ob-
chodníků vybírány dovozní a  tranzitní 
poplatky, včetně cla. Výnos těchto cel a po-
platků náležel panovníkovi a  měly z  něj 
být – kromě jiného – udržovány ve sjízd-
ném stavu pozemní komunikace.

Na počátku 17. století byla již organizace 
celnictví na našem území zcela dobudová-
na. V roce 1602 byl vydán Rudolfem II. Cel-
ní řád pro Království české, který stanovil 
hlavně tarify. V roce 1637 vydal císař Ferdi-
nand III. patent, který stanovil povinnosti 
výběrčích cla a ungeltů. Ti měli ovšem také 
rozsáhlé pravomoci. Mohli prohlížet veš-
keré dovážené a  vyvážené zboží. Jestliže 
bylo zboží zadrženo, například z  důvodu 
nezaplacení cla, mělo propadnout ve pro-
spěch státu. 

Snad v  této době, pokud se tak nestalo 
již před třicetiletou válkou, byla v Krucem-
burku, na důležité obchodní komunikaci 
na českomoravském pomezí, založena cel-
ní stanice (těch v  regionu nebylo mnoho, 
nejbližší byly v Chotěboři a ve Velké Lose-
nici). Stávala zhruba v  místech dnešního 

zdravotního střediska a  její součástí byla 
mýtní závora. Jak dosvědčuje zápis v  Pa-
mětní knize z dubna 1762, nechal pro potře-
by královského celníka v roce 1711 postavit 
tehdejší hejtman polenského panství Vác-
lav Ignác Vencovský na obecním pozem-
ku z  vrchnostenského nákladu domek, 
na který přišlo později číslo popisné 121. 

Ke svému provozu ovšem celnice po-
třebovala pochopitelně také příslušného 
úředníka. Po většinu 17. století patřil kru-
cemburský kostel sv. Mikuláše jako filiální 
pod hlineckou farnost. A právě v nejstarší 
hlinecké matrice narozených jsem nalezl 
zápis tohoto znění:

„14. augusti 1638 pokřtěn jest syn slovut-
nému panu Janovi Jiřímu Helldorfovi, kru-
czumburskému výběrčímu ungeltu J.M.C. 
(Jeho Milosti Císařské) s  manželkou jeho 
Veronikou jménem Jan Bartoloměj.“

O tom, jaké vážnosti tento muž v regionu 
požíval, svědčí to, že za kmotry byli vyso-
cí úředníci z  okolních panství, a  naopak 
oni si zvali tohoto Jana Jiřího za kmotra 
při křtu svých dětí. Další dítě, dcera Anna 
Polexina, byla rovněž v Hlinsku pokřtěna 
1. května 1642. Někdy poté patrně Jan Hell-
dorf ovdověl, protože matkou syna Jana 
Jiřího, pokřtěného 5. května 1648, byla už 
jeho druhá žena Magdalena. V roce 1651 je 

v Soupisu poddaných podle víry opět uve-
den s celým svým titulem jako člověk osob-
ně svobodný, nepoddaný žádné vrchnosti, 
zatímco Magdalena jako „osvobozená“, 
patrně se tedy z poddanství vykoupila. Vý-
slovně je zde uvedeno, že bydleli v  domě 
šenkovním. Ani jim se tehdy nevyhnul 
oheň při velkém požáru Krucemburku, 
ale v  roce 1654 už vlastnil 7  kusů jalovic 
a zaměstnával čeledína a děvečku. Jan Jiří 
je zde opět uváděn jako „výběrčí na cle“. 
Tím ale zápisy o něm a vůbec o jakémko-
liv jiném celníkovi na dlouhou dobu kon-
čí. V  roce 1651 mu bylo 34 let, mohl tedy 
svou funkci vykonávat ještě dlouho. Jeho 
děti a  manželka byly velice často žádány 
za kmotry, kupodivu ovšem ne v Krucem-
burku, ale v  sousedním Vojnově Městci. 
Naposledy je jeho žena zmiňována v lednu 
1690 jako „Magdalena stará Helldorfka“. 
Rod Helldorfů se v Krucemburku udržel až 
do čtyřicátých let 19. století.

Mezi únorem 1671 až březnem 1675 je 
v  archivních dokumentech několikrát 
zmíněn jistý pan Ondřej nebo německy 
Andres, někdy jako písař, jindy jako ouřed-
ník krucumburský. Není ale jasné, v  čem 
spočívala jeho činnost. Zato jeho nástupce 
František Franc, poprvé zmiňovaný v červ-
nu 1675 jako „ouředník městys Kruzburka“, 

VYBÍRÁNÍ CÍSAŘSKÉHO CLA V KRUCEMBURKU

POLICIE čR INfORMUJE
Pokračování – Zasedání ZM
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NEJSTARŠÍ DĚJINY 
KRUCEMBURSKÉ ŠKOLY

Nejstarší dějiny školy v Krucemburku byly 
poprvé podrobně popsány v publikaci Cho-
těbořsko – školství I; autoři: společná práce 
učitelstva, s. 119–129, vydáno roku 1910. 
Z  údajů v  ní obsažených vychází všechny 
další práce počínaje známým Průvodcem 
Krucemburkem učitele Josefa Kynčla nebo 
naposledy knihou o  Krucemburku, Sta-
rém Ransku a Hluboké v proměnách času. 
Je zajímavé, že za více než 100 let se nikdo 
nepokusil o revizi toho, co je ve výše zmí-
něné publikaci uvedeno. Bádáním v  ar-
chivních materiálech jsem totiž dospěl 
k  poznání, že údaje v  ní obsažené jsou 
v řadě případů neúplné, zkreslené, někdy 
mylné, především co se nejstarších dějin 
školy týká. V této stati jsem se proto poku-
sil některé nesrovnalosti napravit.

Nejstarší krucemburská škola stávala na 
prostranství pod hřbitovní zdí, napravo od 
schodů ke kostelu. Mělo to svůj význam – 
úkolem učitele nebylo jen naučit děti zá-
kladům čtení, psaní a počítání, ale také je 
cvičit v chrámovém zpěvu pro církevní po-
třeby (ostatně označení „kantor“ má svůj 
původ v  latinském „cantare = zpívat“). 
Vzdálenost mezi školou, farou a kostelem 
v řádu pouhých desítek metrů měla proto 

nesporné výhody. Josef Kynčl měl zřej-
mě pravdu, když předpokládal, že škola 
existovala už v  předbělohorské době, byť 
přímé důkazy pro to nejsou. Vycházel ale 
z  předpokladu, že tehdejší majitelé pan-
ství, Střelové z Rokyc, hlásící se k protes-
tantskému vyznání, dbali na gramotnost 
svých poddaných.

Jako nejstarší nezpochybnitelné datum 
existence školy je až doposud uváděn rok 
1664. V  nejstarší hlinecké matrice naro-
zených jsem ale nalezl dva zápisy z  roku 
1643, první z 26. července, druhý o pět dní 
později, v nichž je jako kmotr zapsán „Ja-
kub Rektor Kruczmburský“ (obr. 1). 

Kromě toho, že se jedná o zatím nejstarší 
důkaz existence školy a  nejstaršího jmé-
nem známého krucemburského učitele, to 
také svědčí o tom, že školní výuka nepře-
stala ani v těžkých dobách třicetileté války 
(školní učitelé bývali v  nejstarších matri-
kách označováni latinskými výrazy cantor, 
rector nebo ludimagister).

Na první stránce nejstarší krucemburské 
matriky, založené hlineckým farářem Jiřím 
Palmerem, je zápis, který si zaslouží být 
ocitován v plném znění:

30. October 1664 pohrzben Jan -ulipan 
kantor kruczumbursky jda ze wsi Zdir-
cze czasu noczniho, jsa trunkem na dile 
przemozenej a  wodo zmachanej, z  na-
stydnuti. Wssak w ziwote swem dle wule 
bozi a  dobrych lidi dobrze zachowalej. 
Tak swedczim knihy této zakladatel.

Záměrně jsem v jeho příjmení vynechal po-
čáteční písmeno, protože je tak „umně“ vy-
vedeno (obr. 2), že jej vzhledem k nedostat-
ku srovnávacího materiálu nebyli schopni 
rozluštit ani mnou oslovení odborníci.

 Pokud by si někdo za iniciálu dosadil 
písmeno „T“, bylo by to sice elegantní ře-
šení, problém ale je, že příjmení Tulipán se 
v Čechách v 17. století nevyskytovalo a ku-
podivu se nevyskytuje ani v  současnosti. 
Každopádně „Julian“, jak je uváděno v  li-
teratuře, se tento kantor nejmenoval. 

Jeho nástupce odbyl Josef Kynčl strohým 
konstatováním, že „po něm vyučoval mlá-
dež jakýsi Vít“. O tomto Vítovi je ale mož-
né říci podstatně víc. Především měl také 
příjmení, jmenoval se Příhoda, a před tím, 
než přijal učitelské místo v Krucemburku, 
vyučoval školní mládež ve Žďáru. Poprvé je 
jeho přítomnost zde zaznamenána koncem 
září 1666. Do Krucemburku se přistěho-
val s  manželkou Dorotou, synem Pavlem 
a dcerou Mařenou. 

Pavel byl v  Krucemburku oddán 19.  10. 
1670 s Dorotou, dcerou Matěje Smíška jinak 
Nepimacha, dcera Mařa potom 10. 6. 1674 
s  Jakubem Náhodou, sousedem zdejším, 
a v nepravidelných intervalech „zásobova-
li“ Víta vnoučaty.

je v  pozdějších letech výslovně uváděný 
jako „František vejběrčí“. V  Krucemburku 
žil s manželkou a dcerou Kateřinou, napo-
sledy je jeho žena Magdalena zapsána jako 
kmotra na jaře roku 1709. 

Po něm nastoupil do funkce císařské-
ho výběrčího Václav Smutný a  smutný 
byl i  jeho osud – nejprve mu v batolecím 
věku zemřela v červenci 1711 dcera Anežka 
a v květnu 1712 syn s pozoruhodným křest-
ním jménem Placidus a nakonec 27. března 
1713 i sám Václav ve věku pouhých 27 let.

Už o  tři měsíce později se setkáváme 
s  jeho nástupcem – stal se jím Václav 
Býn ze Zásmuk. Tentokrát ovšem mládí 
jeho předchůdce nahradil zralý mužský 
věk. I  tak zde ovšem svou funkci zastával 
20 let. Do Krucemburku se přistěhoval 
s  manželkou Annou a  svou schovankou, 
neteří Barborou, dcerou svého zemřelého 

bratra Jana, bývalého hejtmana v  Bosko-
vicích. A protože neteř císařského celníka 
si zaslouží ženicha ze stejné společenské 
vrstvy, byla tato Barbora Býnová oddána 
6. června 1725 s  Karlem Spalovským, vý-
běrčím cla ve Velké Losenici. Anna Býno-
vá zemřela 28. června 1728 ve věku 69 let, 
její muž ji na věčnost následoval za 5  let, 
kupodivu ovšem ne v  Krucemburku, jak 
svědčí zápis ve žďárské matrice zemřelých:

„17. června 1733 zemřel vysoce urozený 
pan Václav Býn ze Zásmuk, celní úředník 
císařský z Krusburgu, pohřben 19. června 
u sv. Jana na Zelené hoře.“

Mezi květnem 1735 a  červencem 1739 
se v  archivních dokumentech setkáváme 
s  dalším státním úředníkem – Kryštofem 
Kuželem. V Krucemburku žil s manželkou 
Annou, užíval titul „císařský výběrčí cla 
a důchodní“. 

Jím ale také pravděpodobně končí déle 
než 100 let trvající vybírání císařského cla 
v  Krucemburku, celní úřad byl totiž pře-
místěn do žďárského Kláštera. Muselo se 
tak stát nejpozději v roce 1741. 5. prosince 
toho roku totiž zemřel Václav František 
Všetečka, tehdejší hejtman polenského 
panství, a  právě od něj odkoupil bývalou 
celnici jako již nepotřebnou Jiří Macek, ša-
fář krucemburského dvora. Není známo, 
kdy konkrétně k přesunu došlo a proč, ale 
pokud by to bylo právě v roce 1741, přímo 
by se nabízela souvislost s několikatýden-
ním pobytem tu 1.000 mužů rakouského 
vojska, tu 800 rabujících saských vojáků 
v Krucemburku jako důsledek války o dě-
dictví rakouské.

Jiří Pospíchal

1

2
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Manželka Dorota mu zemřela koncem září 
1678, a  tak poslední datum, kdy byl Vít 
Příhoda uveden jako zdejší učitel, je 15. 12. 
1678, kdy mu zemřel syn Pavel. Jaký byl 
jeho další osud a zda zemřel v Krucembur-
ku, se asi nikdy nedozvíme, protože zdejší 
matriční zápisy byly v  letech 1679–1686 
vpisovány do hornostudenecké matriky, 
dnes nezvěstné. 

Proto se nedá potvrdit ani další infor-
mace, že nový kantor „Jakub Čepl zde učil 
od  roku 1680–1697“. Poprvé se s  ním to-
tiž setkáváme až 19. 10. 1686, kdy se jim 
s manželkou Dorotou narodila dcera Kate-
řina (+25. 4. 1689). Další dcera Dorota Apo-
lena se narodila 2. 2. 1689 a nejmladší Jan 
7. 2. 1696 (+15. 4. 1710). Kromě nich ovšem 
měli ještě starší děti – Karla, Melichara, 
Zuzanu a Františku. Není známo, kdy, v ja-
kém pořadí a  kde se narodili, Jakub Čepl 
totiž zřejmě také nepocházel „z  místních 
zdrojů“. Nicméně v Krucemburku působil 
možná až do roku 1705/6. Snad proto, že ve 
svém věku už nebyl schopen zvládat množ-
ství dětí místních i z okolních přifařených 
obcí, na sklonku života začal vyučovat 
v Chlumu, kam chodily kromě chlumských 
možná ještě děti z  dolních Benátek, pří-
padně z tzv. Počernovského mlýna. Zemřel 
v Chlumu 10. prosince 1712 „jsa šlakem ra-
něn“ ve věku 75 let, jeho manželka Doro-
ta potom 12. června 1714 v  Krucemburku, 
snad na výminku u některé ze svých dcer.

Podle Josefa Kynčla „zde potom vyučoval 
Jakubův syn Jan až do roku 1742, kdy ze-
mřel“, ale nebylo tomu tak. Melichar Čepl 
sice také učil, nejprve v sousedním Vojno-
vě Městci a  potom v  Sopotech, jeho bratr 
Karel dokonce založil v  Šenfeldě (Schön-
feld, dnešní Žižkovo Pole) učitelskou „dy-
nastii“, ve které po více než 100 let pokra-
čovali jeho syn a vnuk, ale v Krucemburku 
patrně nikdy neučili.

Naopak počátkem září 1706 se setkává-
me s  novým krucemburským kantorem, 
Karlem Fazarem. Už podle příjmení je jas-
né, že také nebyl místní, do Krucemburku 
se přistěhoval s manželkou Marií a dcerou 
Alžbětou. Kromě učitelování působil ve 
zdejším kostele také jako varhaník. Délkou 
svého pobytu se ovšem nemohl srovnávat 
se svým předchůdcem, naposledy je coby 
kmotr zapsán v polovině července 1711.

Potom ale na téměř 12 let veškeré zá-
znamy o zdejším učiteli/učitelích umlkají. 
Určitě ne proto, že by se v  Krucemburku 
nevyučovalo, ale o důvodech můžeme jen 
spekulovat. Každopádně teprve od polovi-
ny března 1723 známe jméno dalšího kan-
tora – byl jím František Holtzpecher (nedá 
se s určitostí říci, jestli je možné ho ztotož-
nit s „Francem varhaníkem“ z ojedinělého 
zápisu z  počátku října 1715). Do Krucem-
burku se přistěhoval s  manželkou Terezií 
a  dcerou Annou, další děti se už rodily 
zde – Jan Jakub (1724), Josef (1728), Tere-

zie Františka (1731), Josef František (1732) 
a  Antonín František (1734). Koncem října 
toho samého roku se s ním v Krucemburku 
setkáváme naposledy.

Z matričního zápisu z 29. 7. 1735 se do-
zvídáme jméno nového učitele, stal se jím 
teprve dvacetiletý Vít Špinar, syn Pavla 
Špinara z  Velké Losenice a  matky Anny, 
a kantorský post si „zabral“ na příštích té-
měř 37 let. 14. 7. 1738 byl oddán s pannou 
Barborou, dcerou Jana Daňka, krucem-
burského primase, a z jejich svazku vzešly 
děti, které se sluší uvést už jenom kvůli 
jménům, jež dostaly:

27. 12. 1738 * ...  Jan Václav Antonín
7. 5. 1740 *  ......  Anna Františka (+1742)
4. 2. 1742 *  ......  Josef Blažej (+1742)
21. 3. 1743 *  ....  Anna Marie Františka
30. 10. 1744 * ...  Martin Mikuláš Wolfgang
28. 4. 1746 *  ....  Barbora Johanna (+1747)
18. 1. 1748 *  ....  Petr Josef Fabian Sebastian
9. 4. 1749 *  ......  Marie Barbora
20. 5. 1750 *  ....  Václav Antonín
12. 5. 1752 *  ....  Jan Nepomucký Karel
16. 3. 1754 *  ....  Josef Benedikt
6. 10. 1755 *  ....  František Ignác
29. 12. 1757 * ...  Marie Barbora
29. 12. 1759 * ...  Františka Tekla
22. 12. 1761 * ...  Johanna Josefa
22. 8. 1766 *  ....  Benedikt Felix (+1766)

Za jeho působení dostala škola při číslování 
domů v roce 1770 číslo popisné 18. Vít Špi-
nar zemřel 11. 8. 1771. Po jeho smrti se ujal 
vyučování syn Karel, ale v lednu 1775 už je 
uváděn jako „bývalý“ krucemburský kan-
tor, přijal totiž učitelské místo v České Bělé.  

Po něm na uvolněné místo nastoupil 
Alois Schreiber, syn Jana Schreibera z Hra-
diště. 5. 11. 1776 byl oddán s Annou, dcerou 
Josefa Skřivana, tkalce z Krusburka, a mat-
ky Anny. Z  jejich svazku vzešlo 13 dětí, 
z  nichž je třeba zmínit především syna 
Karla, který se po službě u vojenské hud-
by (z  níž si odnesl zranění s  doživotními 
následky) stal učitelem v Záborné. Za pů-
sobení Aloise Schreibera došlo k tomu, že 
„dne 21. mezi 22. měsíci oktobru 1796 v noci 
o  12 hodinách vyšel voheň v  katolický ško-
le, tak schořel vrch a  roubenina vostala. 
Kantorovi, co bylo na půdě, všecko schořelo 
a  3  kusy hovězího dobytka, 2  krávy a  tele. 
Tak učil u Jakuba Pátka v numeru 97.“ Pro-
najatou místnost bylo ale třeba upravit, 
proto obec nechala na pile nařezat 7 ks pr-
ken „na zem k Jakubovi Pátkovi, dyž tam se 
učily děti, jak škola vyhořela“. V následují-
cím roce byla na původním místě vystavě-
na nová škola, z větší části už zděná. Alois 
Schreiber zemřel 24. 4. 1806 ve věku 59 let. 

Na jeho místo nastoupil Josef Leopold 
Petr (jeho příjmení bývalo ovšem zapiso-
váno také jako Peter, Petrů nebo Petroň), 
syn Jakuba Petra, školního učitele v  No-
vých Hradech. 9. února 1807 byl ve Stu-

denci oddán s  Eleonorou, dcerou Josefa 
Pospíšila, majitele papírenské manufaktu-
ry v Novém Studenci. V příbytku, který byl 
součástí školní budovy, se jim postupně 
narodilo 8 dětí, Josef Petr zemřel 13. 6. 1825 
ve věku 47 let.

Posledním kantorem, který vyučoval 
v  této původní krucemburské škole, byl 
Jakub Pátek. Syn Josefa Pátka a  matky 
Magdaleny začal učitelskou dráhu jako 
dvacetiletý v roce 1811 v rodném Chlumu. 
15. 8. 1812 se oženil s Dorotou, dcerou Jo-
sefa Škody, mlynáře z Podčerného mlýna, 
dnes už zaniklého. V chlumské škole se jim 
postupně narodilo 7 dětí, další 4 již v Kru-
cemburku. Nejpozději od roku 1834 měl 
Jakub Pátek vzhledem k  velkému počtu 
školních dětí pomocníka – byl jím poduči-
tel František Mudruňka.

Postupem času ale školní budova zchát-
rala, a  protože již nevyhovovala ani ka-
pacitně, bylo v  ní vyučování v  roce 1849 
ukončeno. Budova byla jako životu nebez-
pečná stržena a dnes už ji připomíná pouze 
prázdné místo vedle hřbitovních schodů. 
Po několikaletém provizoriu a  vyučování 
v  pronajatých místnostech byla 6. května 
1855 slavnostně otevřena nová školní bu-
dova, stávající v  místě dnešního obchod-
ního střediska. Byla to škola na svou dobu 
moderní, navíc byla postupně rozšiřována 
a ruku v ruce s tím se zvyšoval počet vyu-
čujících. I tato škola je už dnes historií, na 
rozdíl od té „staré“ ovšem dokumenty dob-
ře zmapovanou.

Jiří Pospíchal

V archivu Spolku přátel Krucembur-
ku je uložen dokument, v  němž rol-
ník Josef Zvolánek z čp. 104 popisuje 
požár 27. dubna 1893. Vzpomínka 
je cenná tím, že přináší subjektiv-
ní pohled na požár a  jeho prožívání 
obyčejnými lidmi. Jde o ručně psaný 
záznam (v  některých místech mírně 
poškozený a tím špatně čitelný), ne-
členěný do odstavců a vět. Při přepisu 
jsme text rozčlenili do vět a přizpůso-
bili dnešnímu pravopisu (zejména 
psaní i/y, velká písmena a  inter-
punkční znaménka), ponecháváme 
však všechny jazykové zvláštnosti 
(psaní přítomných tvarů slovesa být 
sem/sme, tvary eště, schořet, poďvat 
se aj.), psaní vlastních jmen (Vidrbal-
ka, Dyjous), popř. variantnost výrazů 
(když/dyš aj.). Text tak odráží i podo-
bu češtiny užívané v  Krucemburku 
na konci 19. století.

Text najdete na následující straně

POŽÁR 1893 
OčIMA SOUčASNÍKA
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Milé potomstvo!
Po velkých strastech, které se staly 27. dub-
na 1893, musím pro budoucí věky alespoň 
z  většiny napsati a  ty osudné doby poně-
kud vypověděti. 

Hrozný požár, který se toho roku stal, 
byl strašný, neboť od čísla 112 vyhořelo až 
k Dyjousu neb na východ všechno, jenom 
při velkém hájení ostal mlýn a  pod spla-
vem jedna chalupa a za potokem dvě a tak 
zvaná Vidrbalka a na kopci tři a kostel s fa-
rou, ostatek padl zhoubnému živlu za oběť! 

27. dubna právě kdyš zvonili poledne, 
byli sme již po obědě, ženský dojily a já se 
modlil poledne, stál sem mezi voly, chtěl 
se již zapřahat, eště sme měli asi 8  pytlů 
bramborů sázet, proto sme pospíchali. 
Dyš se tak modlím, někdo křikne hoří! Já 
vyjdu z  chléva na záprseň, přímo vidím 
oheň, tmavý, děsný a  ohromně praskající 
plamen, jenž (stoupal) rovně jako sloup 
přímo. Křiknu na domácí lidi, všichni sme 
hnali na sýpku, co bylo pytlů pohotově, 
tak sme nasypali a do předního sklepa od-
nesli. To bylo velké štěstí, že tam nebylo 
víc pytlů. Hned sem běžel pustit dobytek, 
jenž už bylo na čase. Dobytek se spamato-
val od minulého roku a přímo běžel jeden 
za druhým na pole.

Švagra syn Jan Machovec z Chlumu, jenž 
právě byl v Kruzborku, ten zapřáh voly do 
vozu, jenž byly naloženy k  sazbě bram-
bory, a ujel s tím pryč. Nejmenší tele mně 
dalo velkou práci, to z  chlíva nechtělo, 
po velkým namáhání sem ho z chlíva do-
stal, ale zas nechtělo dál. Přiběhl Kominik 
a s kopce Kchol mně pomoct, tak sme tele 
vystrčili pod stodolu. No Kominik běžel 
pryč, jenž už naše stavení hořelo, a Kchol 
mě upozornil, že máme svini, tak sem ji 
vyhnal pod stodolu a on tlačil vůz, ale už 
sme měli co dělat, nebo po dvoře potrou-
šená sláma nám za patama hořela, že dyš 
sem tu svini pod stodolu vyhnal, už hořely 
vrata horní u stodoly, tak sem vytrh dolní 
vrata, chtěl sem vyvalit mlátičku, jenže 
byly spojmy od mlátičky skeplem zarezo-
vacený, nešlo to hned oddělat, tak sem 
svalil fofr a vytáh sem ho na kopeček pod 
stodolu k tomu vozu.

Bylo by to obstálo, ale ten Kchol ten vůz 
zatáh – byla tam něčí hromádka hnoje – na 
ten hnůj a ten se chytil, vůz s fofrem scho-
řely. Taky sem vyhodil podávky, že nebyly 
na tom hnoji, neschořely, ale zato soused 
z čísla 103 věděl dobře, čí sou, ale po ohni 
je uklidil. Dyš sklenul chlív, šel sem se tam 
poďvat a  on měl naše podávky v  jednom 
koutě, a že to byly právě ony, to mohla če-
ládka dokázat, ale nic sem s tím neďál.

Než sem pustil ten dobytek, ženský za-
tím uklidily peřiny a svý šaty a já už sem do 
dvora nemoh, tak sem šel pozdula na rynk 
a  zhůru až k  hřbitovu. Tam sem se sešel 
se ženou a s dětmi. Dyš sme si poplakali, 
šli sme kolem na humna. Zatím už byl vrch 

schořený. Tak sem šel s Fajtem se podivat 
na spáleniště. Povidám mu, že nám ostalo 
i  prase v  maštali, tryskem mezi hořicíma 
uhlema sme vrazili do chlíva a  spatříme 
prase, bylo živý, tak sme ho odnesli k Faj-
tom. A  deme do spáleniště zas. Přímo ze 
silnice do světnice oknem, tam strop eště 
byl, ale na pár místech prohoříval. A  při-
běh z Chlumu švagr a vynášeli jsme teprv 
ze seknice do krámu. Já sem vyďál z alma-
ry své šatstvo, odnes je ponocnýho svec na 
rynk a taky sem o něj přišel, dybych je byl 
nechal doma, byly by mně ostaly.

Měli sme přes oheň asi 58 zlatých a byly 
nám velmi dobrý. To bylo veliký štěstí, že 
sem šel brzy do spáleniště, byly by schoře-
ly; než spad strop, všechno sme ze světnice 
vynesli. Dyš sem pouštěl ten dobytek, tak 
museli k nám přijít pomocníci, podle vše-
ho byli to hasiči, poněváč se potom našla 
kování ze žebříku. Ti nám vynesli ňáký 
věci, taky všechno prádlo, a  to všechno 
schořelo, co vynesli. A  také byli vohněm 
vinný, jak sem to slyšel, nebo v  čísle 111, 
kde se chytilo, byl kupec a ďál právě kořal-
ku, od toho odešli k obědu a kajst se sňal 
a  bylo zle. Chytil se ráz sirek a  med, ten 
med lítal, že dyš sme hořeli my, už se chy-
talo u Dyjousa a u potoka pak se našly po 
ohni oštiny, a tak dyš ten kupec a zároveň 
velitel hasičů věděl, co to hoří, neměli to 
hasit, měli hájit podle, a to měli nechat ho-
řet. Ve třech hodinách bylo po celém ohni.

Zatím se sešli všichni přátelé a vzali nám 
každý s  sebou na zdravu dobytek. Jeden 
kus švagr Böm, jeden kus švagr Mareš, je-
den kus švagr karelský a jeden kus od mý 
strany švagr Ondráček v  Košinově. Dvě 
krávy kvůli mlíku a dva voly k tahu jsme si 
nechali doma. Švakr Machovec nám druhý 
den přivez furku sena, švagr Mareš taky 
a  švagr Böm fůru slámy a  karelský švagr 
posek louku a taky přivez seno. 

Ale já to píšu a nemám to psát, neboť eště 
nevím, co a jak si počneme. Právě je večír 
před budoucnosti, týž den po ohni. Voly 
sme dali na noc k Fajtom, krávy k švagrovi 
Machovi, jenž měl mou sestru, a  šel sem 
hledat svini. Po dlouhém hledání našel 

sem ji u  Vidrbalky, byla uvázaná k  vozu 
hasickou opratí nebo šňůrou. Tu sem dal 
k Danielom a šli sme se vší rodinou k tomu 
švagru, co měl tu mou sestru, na nocleh. 
Ale považte: oni nám nedali ani večeři. Tak 
sem šel s mou starou, koupili sme si půl li-
tru piva a šli sme zas zpátky. Tam taky byli 
na noc Zrzaví nebo Fidrichovi a  ta Zrzavá 
svařila mlíko a dala nám, i taky měla kus 
chleba, který při ohni přec ňáko zachova-
la, a  to byla naše večeře. I  taky nám dala 
peřiny, protože sestra se k  tomu neměla. 
Ona arciť vinna nebyla, byl vinen švagr. 
Co  sem se mu naďál v  poli po všechny 
doby, to sme měli za to. Ráno sestra uvařila 
polévku mlíčnou, mně trošku dala, a žena 
byla hladem. 

Šli sme k  spáleništi, cestou sme uvidě-
li u  chalupy pod školskou zahradou naše 
ňáký slepice, to sme tomu byli rádi, arciť 
všechny nebyly, bylo jich osm a kohout, tak 
sme je schytali a žena je nesla do Chlumu. 
Jedna nám utekla a jedna se v nůši zadusila, 
a ta, co utekla, ta se spamatovala a chodila 
nám nýst do chlíva, na noc chodila pryč, ně-
kde až do neschořeného některého stavení. 
Až se postavilo, ostala doma.

A  dyš nesla žena ty slepice, už potkala 
své dvě sestry, byla to švagrová Bömova 
a  Marešova, nesly nám živobytí chleba, 
mouku, krupky, a dyš přišly, musel sem se 
dát ze všeho, ze vší ouzkosti do smíchu, 
neb přinesly s sebou taky nůši dříví.

Děti si vzaly hned večír po ohni a měly 
je tam moc dlouho, ač nám bylo smutno, 
a  taky že co nám ostalo, co neschořelo, 
aby dávali na to pozor, protože sme neměli 
dveře ani okna, a my sme měli napilno. Než 
tohle se stalo, co píšu, druhý den, přišly se 
děti podivat na nás a ostaly u nás na noc, 
až sme byli na nocleh doma v kuchyni. Ale 
popatřte: dveře ani okna nebyly a spát tep-
lem sme nemohli. Zdi byly eště moc teplý, 
pak sme usnuli, před spaním sme si po-
vidali, jak trhlo klenutí. Teď spíme, žena 
sebou trhla a nato něco prasklo. A potom 
jedno z dětí křiklo, z toho sme se tak lekli, 
myslili sme, že na ně spadlo klenutí. Dyš 
sme se přesvědčili, praskaly to zdi. 

Pokračování – Požár 1893
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Ten druhý den 28. dubna odpoledne sme 
dosázeli brambory. Chlumský švagři zá-
roveň káceli dříví. Voheň byl ve čtvrtek, 
to se ďálo v pátek a v sobotu před poutem, 
šva(g)ři a sousedi benáčtí, Musil, Zvolánek 
Alexander a  Lacina Nikodýmek. Tak sme 
za ten den odvezli ke 2  stum kusů dříví, 
v pondělí tesaři sekali, já myslel, že budu 
mít brzy postavíno, ale toho času byl pulk-
mistr František Janáček, ten ďál lidem zle, 
zdržoval práci. Tak například já sem chtěl 
stodolu krýt papírem, on mně povolil, dyš 
sme už měli vrch na hoře, zas nám zakázal, 
tak sem vrch musel schodit. Dyš sem hnul 
s  jedním párem krovů, hnuly se všechny 
a valilo se to všechno na mě, já v okamžení 

skočil na pilíř a přímo sem leh. Museli sme 
udělat vrch pod tašky jinej. O sv. Martině 
jsme eště neměli dveře, já musil třikrát za 
noc topit. Nemohli truhláři stačit a  bylo 
zde pár set cizích dělníků, ale bylo taky 128 
spálenišť (asi 13 až 113). 

My sme dříví měli svý k stavbě, ale ňáké 
prkna a latě sme museli přeci koupit. Dal 
sem za ně 210 zlatých a 34 klád svých, celá 
stavba mimo našeho dříví stála dvacet set 
se stodolou a druhý rok kolna 314 zlatých. 
Na  tom sme měli asekuraci 578 zlatých, 
410 příspěvku sme dostali, měli sme čtyři 
děti, po ohni se narodil Eduard. Dceruška 
Maruška dyš bylo dělení ňákých dárků, 
bylo to seno, sláma, chléb a  vaření, dali 

vědět bubnem, to děvče říkalo, že je licita-
ce, a skoro dycky šla sama, protože velký 
neměli kdy. Vono to trvalo třeba půl dne, 
šlo to po číslech, někdy od malejch zhůru, 
podruhé naopak. 

No měl bych na deset archů co psát, ale 
musím jen alespoň tohle, abyste někdy 
věděli, jak asi to bylo. Devět vagonů ci-
hel a pět vagonů tašek. A to se v tom roce 
všechno postavilo mimo kůlny. Abych vám 
tu svízel všechnu vypisoval, dalo by mi to 
moc práce. A všichni dělníci byli moc dra-
hý, zedníci měli denně 150 krejcarů.

Jen si přeju, aby co možná tento papír 
hodně dlouho vydržel. To píšu druhý rok 
po ohni v zimě, dyš už mám na to kdy.

Se zájmem jsem si přečetl článek ve zpra-
vodaji Domov 4/2020 nadepsaný Antonín 
Čuhel. Předesílám, že jsem potomek Anto-
nína Růžičky, učitele v Sobíňově.

Pokud jde o  Antonína Čuhela, který po-
cházel z  Rovečína: Moje babička Karolína 
Růžičková, manželka Antonína Růžičky, 
se narodila v Rovečíně 14. října 1892. Její mat-
ka Čeňka Čuhelová byla první ženou Josefa 
Čermáka a  matkou Karolíny. Josef Čermák 
měl celkem 9 dětí. Domnívám se, že Antonín 
Čuhel byl s vysokou pravděpodobnos-
tí bratranec mojí babičky.

Antonín Růžička pocházel 
ze Ždírce, z  gruntu č. 52. 
Jeho otec, rovněž Anto-
nín, se narodil v roce 1846 
a zemřel v roce 1890, když 
byly synovi 2 roky. Nevím, 
zda měl nějaké sourozen-
ce. Antonínova matka Jo-
sefa, rozená Počická, se pak 
zřejmě znovu provdala za An-
tonínova bratra Jaroslava a  měli 
další 4  děti. Antonín je pohřben na 
evangelickém hřbitově v  Krucemburku, 
nápis na náhrobku je již velmi poškozen, 
ale příjmení čitelné. Jaroslav pocházel také 
z gruntu č. 52, proto se domnívám, že byl 
bratr Antonína.

Antonín Růžička studoval reálné gym-
názium v  Novém Městě na Moravě, a  to 
zhruba v době, kdy tam studoval i Antonín 
Čuhel. Tak se asi mohla Karolína seznámit 
se spolužákem Antonína Čuhela – Antoní-
nem Růžičkou. Antonín po studiu působil 
jako učitel v  Sobíňově a  Antonín Čuhel 
v Krucemburku.

Miloš Růžička se narodil 18. ledna 1915 
v Sobíňově a jeho sestra Olga zřejmě v roce 
1917 tamtéž. Přesné datum narození jsem 
nenašel. Antonín Růžička pak padl na ital-
ské frontě, jak je uvedeno v článku. V roce 
1918 ovšem nezemřela jeho manželka, ale 
dcera Olga. Je pohřbena na evangelickém 
hřbitově v Sobíňově. Vloni jsem se pokusil 

najít její hrob a zřejmě 
se mi to podařilo: je 
to asi malý hrobeček, 
označený jen obrubou, 
v centru hřbitova, ved-
le hrobu rodiny Janáč-
ků. Možná toto místo 
proto, že pradědeček Antonína Růžičky 
Václav Růžička měl za manželku Magdale-
nu Janáčkovou ze Sobíňova. Náhrobek na 
hrobu Olgy asi nebyl pořízen, byla válka, 

chudoba, starosti. Manželka Karolí-
na tedy nezemřela, ale odstěho-

vala se pak zpět do Rovečína 
k  rodičům i  s mým otcem 

Milošem. Asi v  roce 1922 
se pak znovu provdala 
za Františka Navrátila 
z Víru, byl to největší sed-
lák a  starosta. Měla pak 

další 2 děti – Marii a Josefa 
Navrátilovy. Babička Karo-

lína zemřela 28. února 1970.
Můj otec Miloš chodil na gym-

názium v Poličce a posléze v Kyjově. 
Vystudoval lékařskou fakultu v Brně a pů-
sobil pak až do smrti v roce 1992 v Šitboři-
cích, okres Břeclav.

Manželkou Antonína Růžičky, naroze-
ného 18. února 1848 ve Ždírci, byla Josefa 
Počická, narozená 9. ledna 1851 v  Nové 
Vsi. Jeho otcem byl Jan Růžička, narozen 
13. května 1800 v  Kohoutově, jeho man-
želka byla Rosalie Smíšková, narozená 
27. července 1805 v Hluboké. Dědečkem byl 
František Růžička, narozen 26. září 1764 
v Markvarticích, jeho manželka byla Kateři-
na Pertlová, narozená 28. února 1851 v Hlu-
boké. Pradědečkem pak byl Václav Růžička, 
narozen v  roce 1731 v  Pohledci (u  Nového 
Města na Moravě), manželkou byla Magda-
lena Janáčková ze Sobíňova, narozená 1735.

Pokud by měl někdo ze čtenářů další in-
formace k těmto předkům, velmi je uvítám 
k rozšíření údajů do rodokmenu.

Miloš Růžička

OSUDY MILOŠE RůŽIčKY

Josef Zvolánek

1

2

4

3

1 MUDr. Miloš Růžička
2 Antonín Růžička a Karolína Růžičková, 

roz. Čermáková
3 Karolína Růžičková, roz. Čermáková,  

se synem Milošem
4 Náhrobek Antonína Růžičky  

na evangelickém hřbitově
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POčASÍ ROKU 2021 V KRUCEMBURKU

1. leden připadl na pátek. Noc byla jasná 
(-3  °C), den slunečný (2  °C), večer mlha. 
V dalších dnech bylo zataženo nízkou ob-
lačností, teploty mírně nad nulou. Na Tři 
krále začalo sněžit, další den se zvýšila 
sněhová pokrývka na 15 cm. Pokračovalo 
počasí nízkou oblačností s teplotami kolem 
nuly. 12. ledna opět začalo sněžit a v polo-
vině měsíce byla už 30centimetrová souvis-
lá vrstva. Začátkem druhé poloviny ledna 
se krátce ochladilo – nastaly tři ledové dny 
s  ranní teplotou kolem -7  °C. 19. ledna se 
začalo oteplovat – začátkem třetí dekády 
svítilo slunce – a sníh při teplotě nad nu-
lou tál; protože zem nebyla zmrzlá, voda se 
vsakovala. Teplé počasí (22. a 23. ledna bylo 
5 °C) vystřídalo mírné ochlazení s teplotou 
kolem nuly (27. ledna bylo v noci -7 °C). 28. 
ledna se opět oteplilo (denní teplota 5 °C) 
a  pršelo. Leden se rozloučil mrazivým rá-
nem (-9 °C, na některých místech obce bylo 
arktické ráno) a  slunečným, ale ledovým 
dnem (teplota celý den pod nulou).

Únor začal chladným ránem a  jasným 
dnem, poté se zatáhlo a  oteplilo (teploty 
přes den 5 °C), při dešťových přeháňkách 
sníh tál. 6. února se ochladilo: bylo zata-
ženo s občasnými sněhovými přeháňkami 
(10 cm). Od 8. února začala nejchladnější 
část zimy: při polojasném až oblačném po-
časí nastaly ledové dny (denní teploty ko-
lem -5 °C) a od začátku druhé dekády také 
arktické noci s  -12 až -15 °C, na některých 
místech Krucemburku a  Hluboké kles-
la rtuť teploměru k  -20 °C. 15. února – po 
arktické noci (-15 °C) a ledovém dni (-1 °C) 
– se večer začalo oteplovat: 20. února bylo 
za jasného počasí 10 °C a 23. až 26. února 
15 °C – sníh roztál. Poslední dva dny byly 
chladné (5 °C).

Březen byl celkově chladný. Počátkem 
měsíce bylo slunečno a teplo (přes den až 
10 °C). 5. března se ochladilo, napadl drob-
ný poprašek sněhu. Pokračovalo polojasné 
počasí s  teplotou kolem nuly (6. března 
ráno bylo -7 °C). Začátkem druhé dekády se 
při oblačné obloze oteplilo a 13. března bylo 
přes den 10 °C. Od poloviny měsíce se opět 
ochladilo: střídalo se polojasné a  oblačné 
počasí se sněžením a teplotami kolem nuly. 
Chladno vyvrcholilo začátkem astronomic-
kého jara 20. března (ráno -6 °C, přes den 
nula). Poté se začalo oteplovat: v polovině 
dekády se ranní teploty dostaly nad nulu 
a  odpolední nad 10  °C  (26. března bylo 
15 °C). Poslední dva dny byly slunečné, od-
polední teploty se blížily 20 °C.

Velikonoce. Na Zelený čtvrtek (1. dubna) 
vyvrcholilo teplé počasí (bylo přes 20 °C). 
Na Velký pátek se při oblačném počasí 
ochladilo (8  °C). Bílá sobota byla bílá – 
chladno (4  °C) a  oblačno se sněhovými 
přeháňkami. Na Boží hod velikonoční byla 
ráno nula, poté se začalo vyjasňovat a otep-
lovat (odpoledne 8  °C) a  sníh roztál. Veli-

konoční pondělí začalo jasným počasím 
(ráno 1  °C), během dne se zatáhlo (11  °C) 
a vítr přinesl večer sněhové přeháňky.

Duben pokračoval střídáním polojasné-
ho a oblačného počasí se sněhovými pře-
háňkami (8. dubna sněhová vrstva 10 cm) 
a teplotami kolem nuly. 9. dubna se otepli-
lo – při slunečném počasí bylo odpoledne 
15 °C. 12. dubna bylo ráno ještě teplo (7 °C), 
odpoledne se ochladilo (2  °C) a  sněžilo, 
takže další den již bylo opět 10 cm sněhu 
(během dalších dnů roztál). Od polovi-
ny dubna bylo zataženo s  teplotou mírně 
nad nulou a častými přeháňkami deště se 
sněhem. V poslední dekádě se při jasném 
počasí teploty dostaly mezi 10 a 15 °C, rána 
však byla chladná (23. a  24. dubna bylo 
ráno na některých místech obce až -5 °C). 
Začalo opožděné jaro, přilétli špačci.

V první dekádě května se střídalo polo-
jasné a oblačné počasí s přeháňkami, noč-
ními teplotami kolem 5 °C a denními mezi 
10 a 15 °C. Po mrazivém ránu 8. května se 
začalo oteplovat a 11. května byl první letní 
den (na některých meteostanicích bylo na-
měřeno dokonce přes 30  °C), foukal však 
silný vítr. Přiletěly vlaštovky. Ledoví muži 
nepřišli: bylo zataženo s  deštěm (50 mm) 
a  denní teplotou 10  °C. V  druhé polovině 
měsíce bylo převážně oblačno s přeháňka-
mi, ranní teploty mezi 6 a 10 °C, odpolední 
kolem 15 °C.

Pouť připadla na neděli 30. května: 
kvůli koronavirové situaci byla zrušena. 
Od pátku bylo oblačno s přeháňkami, den-
ní teploty do 15 °C.

červen začal teplým počasím s  občas-
nými přeháňkami (zejména 9.–12. červ-
na): ranní teploty se pohybovaly kolem 
13  °C, odpolední nejčastěji kolem 20  °C. 
Po chladném 13. červnu (15  °C) nastalo 
teplé slunečné počasí a  od 17. června za-
čaly letní dny. Horké počasí vyvrcholilo 
21. června: po tropické noci nastal tropic-
ký den zakončený bouřkou s deštěm. Silná 
bouřka byla ještě 24. června, větší škody 
nenadělala. Celou třetí dekádu měsíce 
bylo převážně polojasno s denními teplo-
tami přes 20 °C. Po dvou tropických dnech 
se 29. června v noci přihnala prudká bouře 
s deštěm a silným větrem.

Prázdniny sice začaly deštivým počasím 
s  denní teplotou 15  °C, ale již 3. července 
začalo slunečné počasí a  6. července byl 
letní den. 8. července se večer přehnala sil-
ná bouře s deštěm, větší škody – na rozdíl 
od Ždírce, Studence a  Sobíňova, kde vy-
vracela stromy – neudělala. Pokračovalo 
slunečné počasí a vyvrcholilo 13. července 
letním dnem. 14. července ráno se přehna-
la bouřka s deštěm. Následovalo polojasné 
až oblačné počasí s denními teplotami přes 
20 °C. Na rozhraní druhé a třetí dekády se 
při oblačném počasí ochladilo (ráno 11 °C, 
odpoledne 18 °C), postupně se začalo opět 

oteplovat a  v  polovině dekády se teplota 
dostala přes 20 °C. Po bouřkách s deštěm 
25. a 26. července večer pokračovalo teplé 
počasí, rána byla po sv. Anně chladnější 
(okolo 15 °C).

Srpen začal chladným (15  °C) počasím 
s  přeháňkami. Obdobně bylo i  v  dalších 
dnech: ranní teploty se pohybovaly kolem 
12  °C, denní kolem 20  °C  (5. srpna pršelo 
a  bylo jen 15  °C). Koncem první dekády 
začal velmi teplý týden, který vyvrcholil 
v polovině měsíce letními dny. Odlétli ro-
rýsové. Od poloviny měsíce bylo polojasno 
až oblačno s přeháňkami: ranní teploty do 
15 °C, denní do 20 °C. Poslední týden měsí-
ce byl chladný: při oblačné až zatažené ob-
loze s četnými přeháňkami se ranní teploty 
pohybovaly kolem 10  °C  (25. a  30. srpna 
jen 7 °C), denní kolem 15 °C (27. srpna jen 
12 °C). Odlétly vlaštovky.

Září – po mlhavém ránu – začalo a po-
kračovalo až do poloviny měsíce sluneč-
ným a  teplým počasím s  denními teplo-
tami 20  °C  (umožnilo dokončit opožděné 
žně). Druhá polovina měsíce pokračovala 
oblačným počasím s četnými přeháňkami 
(22. září napršelo 15 mm), bylo chladno 
s  ranními teplotami do 10  °C  a denními 
teplotami mezi 11 a 15 °C. Od poloviny třetí 
dekády začaly václavské časy s  převážně 
slunečným počasím (27. a  29. září však 
bylo zataženo s  přeháňkami) a  odpoled-
ními teplotami k 20 °C. Měsíc se rozloučil 
chladným polojasným dnem (13 °C).

říjen začal chladnou nocí (na některých 
místech Krucemburku byly -3  °C). V  dal-
ších dnech se střídalo polojasno až ob-
lačno a oteplovalo se (5. října bylo 20 °C). 
6. října pršelo, slunečné, ale chladné poča-
sí s ranními mrazíky vyvrcholilo na konci 
dekády. Druhá dekáda měsíce byla zataže-
ná, chladná (denní teploty do 10 °C, ranní 
mírně nad nulou). Až poslední tři dny bylo 
jasno a  odpolední teplota vystoupala na 
15 °C. Třetí dekáda začala oblačným poča-
sím, od její poloviny bylo slunečno, ale vě-
trno. Ranní teploty byly mírně nad nulou, 
odpolední kolem 10 °C.

Zajímavosti kolem počasí
•	 Během roku bylo 12, na některých 

místech obce až 18 letních dnů 
(teplota vystoupila nad 25  °C) – 
první 11. května, poslední 15. srp-
na, jeden tropický den (teplota 
nad 30 °C) – 21. června a jedna 
tropická noc (teplota neklesla pod 
20 °C) – z 20. na 21. června. 

•	 Bylo také 28 ledových dní (teplota 
byla celý den pod nulou) a 5 arktic-
kých rán (teplota nižší než -10 °C). 

•	 Poslední mráz byl 8. května (na 
některých místech obce mírně 
pod nulou), první mráz 17. října 
(ráno mírně pod nulou), ale už 
9. října byla ráno nula.
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Listopad začal střídavě polojasným a ob-
lačným počasím s  denními teplotami ko-
lem 8 °C. Začátkem druhé dekády nastala 
inverze s  mlhou a  celodenními teplotami 
mírně nad nulou. Od poloviny měsíce ná-
sledovalo oblačné počasí  s  občasnými 
přeháňkami a denní teplotou kolem 7 °C. 
25.  listopadu se ochladilo (teploty klesly 
pod nulu) a  začalo sněžit: už dlouho se 
nestalo, že by koncem listopadu kryla zem 
20centimetrová vrstva sněhu.

Po dvou teplých dnech, během nichž se 
sněhová pokrývka stala nesouvislou, po-
kračoval prosinec chladným počasím se 
sněhovými přeháňkami: teplota se pohy-
bovala pod bodem mrazu. V druhé dekádě 
bylo mlhavé počasí s  občasnými dešťový-
mi přeháňkami, při teplotě nad nulou sníh 
tál. 20. prosince nastalo opět ochlazení, 
23. prosince bylo celý den -5 °C.

Vánoce. Vánoční počasí bylo velmi roz-
manité. Štědrý den začal sněžením, pak se 
oteplilo (4  °C) a  dopoledne pršelo. Odpo-
ledne bylo oblačno s  teplotou 7  °C. Patřil 
k  nejteplejším Štědrým dnům za posled-
ních dvacet let. Na Boží hod bylo mlhavo se 
sněhovými přeháňkami, takže odpoledne 
byla souvislá sněhová pokrývka kolem tří 
centimetrů, teplota mírně pod nulou. Ve-
čer se vyjasnilo a prudce ochladilo (-8 °C). 
26. prosinec začal arktickým ránem: již 

mnoho let se nestalo, aby svatoštěpánská 
ranní teplota klesla na -12  °C, a  u potoka 
dokonce pod -15 °C. Dopoledne se opět za-
táhlo a odpoledne byly -2 °C.

Po Vánocích byly dva dny oblačné s ce-
lodenní teplotou mírně pod nulou. 29. pro-
since se začalo oteplovat a  sníh roztál. 
Teplé počasí vyvrcholilo na Silvestra: do-
poledne bylo oblačno (8  °C), odpoledne 
polojasno a s 11 °C šlo tak o jeden z nejtep-
lejších silvestrů za posledních čtyřicet let. 
Teplá byla i noc (9 °C).

CELKOVÁ CHARAKTERiSTiKA 
POčASí ROKU 2021 
Podle sdělení Českého hydrometeorologic-
kého ústavu byl rok 2021 teplotně průměr-
ný, s teplotou 8 °C (odchylka -0,3 od dlou-
hodobého normálu let 1991–2020). Velmi 
teplý byl červen (odchylka 2,3  °C) a  čás-
tečně září (odchylka 1,2 °C). Naopak velmi 
chladný byl duben (odchylka -3,1 °C), kvě-
ten (odchylka -2,5 °C) a srpen (-1,9).

Rok 2021 byl z hlediska množství srážek 
průměrný: napršelo 683 mm, což je dlou-
hodobý normál z  let 1991–2020. Srážkově 
nadprůměrné byly květen (141 %), červe-
nec (120 %), srpen (136 %) a leden (125 %), 
naopak velmi suché byly září (38 %) a říjen 
(39 %), v Kraji Vysočina také březen (47 %).

Srážky v Krucemburku jsou patrné z ta-
bulky. V  letech 2000–2020 byl roční sráž-
kový normál 840 mm. I  když se srážky 
v  roce 2021 blížily republikovému průmě-
ru, z pohledu naší obce byl rok 2021 pod-
průměrný (82,7 %). Bohaté na srážky byly 
srpen (163,5 % průměru srpnových srážek), 
duben (151 %) a květen (143 %), sucho bylo 
v březnu (31,7 %), listopadu (35 %) a říjnu 
(39,4 %).

Jaro bylo studené, a  to v  celé střední 
a západní Evropě. Bylo způsobeno změnou 
cirkulace: tlaková výše nad Atlantikem se 
často přesunovala do severnějších poloh 
než obvykle – její střed byl v blízkosti Brit-
ských ostrovů a  občas i  u Islandu, odtud 
dostala do pohybu tlakovou níži, která se 
přesunula do Skandinávie a  po její zadní 
straně k nám pronikal studený vzduch od 
severu. Březen byl v  České republice ješ-
tě v normálu – měsíční průměrná teplota 
z let 1991–2020 je o 0,6 °C vyšší. Duben byl 
nejchladnější za poslední půlstoletí a vel-
mi chladný byl i květen. Obdobná byla si-
tuace i v Kraji Vysočina. Zpoždění vegetace 
bylo tak téměř měsíc. 

Červen byl velmi teplý, vedra vyvrcholila 
zejména od začátku druhé poloviny mě-
síce, kdy byly na některých místech ČR 
supertropické dny (nad 35  °C). 24. června 
se přes republiku přehnaly silné bouřky 
s  deštěm. Večer po 7. hodině se přehnalo 
nad Břeclavskem a Hodonínskem tornádo, 
které zasáhlo pás o délce 26 km a šířce 700 
metrů. Způsobilo zejména v obcích Týnec, 
Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, 
Hrušky a Valdice velké škody (1.200 poško-
zených domů, z  toho téměř 200 určených 
k  demolici). Meteorologové jej zařadili do 
kategorie F4 z šestistupňové Fujitovy stup-
nice (rychlost větru mohla mít 267 až 324 km 
v hodině). Obdobně silné tornádo postihlo 
obec Litovel na Olomoucku v roce 2004 (vítr 
o rychlosti 330 km/h zpustošil asi 50 domů).

V  této souvislosti se připomínala také 
jedna z prvních zmínek o tornádu na úze-
mí Čech. V Kosmově kronice české se k roku 
1119 uvádí: „30. července ve středu, když se 
již den chýlil k večeru, prudký vichr, ba sám 
satan v  podobě víru, udeřiv náhle od jižní 
strany na knížecí palác na hradě Vyšehradě, 
vyvrátil od základů starou a tedy velmi pev-
nou zeď, a tak – což jest ještě podivnější zjev 
– kdežto obojí strana, přední i zadní, zůstala 
celá a neotřesená, střed paláce byl až k zemi 
vyvrácen a  rychleji, než by člověk přelomil 
klas, náraz větru polámal hořejší i  dolejší 
trámy i s domem samým na kousky a rozhá-
zel je. Tato vichřice byla tak silná, že kdekoli 
zuřila, v  této zemi svou prudkostí vyvrátila 
lesy, štěpy a vůbec vše, co jí stálo v cestě.“

Mimořádně teplý byl přelom roku. 
Na Silvestra 2021 bylo v Děčíně a Českých 
Budějovicích naměřeno 15,3  °C (teple-
ji bylo jen v  roce 1935 v  Hradci Králové: 
16,3 °C, což je zatím nejvyšší silvestrovská 
teplota v historii měření v ČR). V Havlíčko-
vě Brodě bylo 12,5 °C a byl překonán rekord 
z  roku 1920. Teplo bylo i v Krucemburku: 
odpoledne bylo při polojasném počasí ko-
lem 11 °C; teplejší byl podle záznamů Sil-
vestr roku 1978 (odpoledne 14 °C), na Nový 
rok 1979 ráno však teplota klesla na -25 °C.

Na Nový rok 2022 naměřili meteorologové 
dosud nejvyšší novoroční teplotu v  Kopis-
tech na Mostecku (15,7 °C), dosavadní rekord 
z  Valašského Meziříčí byl 14,5  z  roku 1936. 
Teplo bylo i u nás – při zatažené obloze bylo 
v noci 9 °C, odpolední teplota přes 10 °C.

Na základě vlastních pozorování, sdě-
lení krucemburských občanů a  informací 
z tisku zpracoval Jiří Zeman

SRÁŽKY ZA ROK 2021

V  roce 2021 spadlo v  Krucembur-
ku 120 cm sněhu a 694,6 mm vody. 
První sníh začal padat 7. ledna, 
a to 13 cm. Nejvíc vody napršelo při 
bouřce 9. července, a to 39,7 mm.

Nejvíc srážek spadlo v květnu (117,3 mm), 
nejméně v říjnu (20,8 mm). Rok 2021 byl 
silný na bouřky, které byly zaznamená-
ny v červnu (6), červenci (5) a srpnu (4). 
19. května a 27. srpna padaly kroupy, což 
se částečně podepsalo na úrodě ovoce.

Jan Moravec

Měsíc déšť (mm) sníh (cm)
Leden 31 46
Únor 36,5 15,5
Březen 21,6 8,5
Duben 72,4 13
Květen 117,3
Červen 93,3
Červenec 105,9
Srpen 89,9
Září 36,1
Říjen 20,8
Listopad 23,5 16
Prosinec 49,3 21
Celkem 697,6 120
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Letošním ptákem roku vyhlásila 
Česká společnost ornitologická 
(ČSO) Zvonka zeleného.

Na jaře jsou slyšet jejich trylky, které po-
užívají často v  letu. Zvonci dělají tak čest 
svému jménu, jejich hlas připomíná často 
zvoneček nebo domovní zvonek.

Zvonek zelený je jedním z nejhojnějších 
ptáků, kteří navštěvují v zimních měsících 
naše krmítka. Ale nenechejte se mýlit, 
zvonek byl letos zvolen z toho důvodu, že 
jeho počet trvale ubývá z  přírody. Jednou 
z příčin je náchylnost k ptačí chorobě tri-
chomonóze, což je nemoc trávicího traktu, 
způsobená prvokem bičenkou drůbeží. 
Naštěstí tato nemoc není přenosná na lidi, 
pro některé druhy ptactva jako vrabce, číž-
ky, stehlíky a  hýly je však smrtelná. Pták 
přestane polykat potravu, začne hubnout, 
je netečný a načepýřený. 

Poznatek o  úbytku zvonků jistě přinese 
letošní sčítání ptactva na krmítku, které 
proběhlo 7.–9. ledna v rámci tzv. Ptačí ho-
dinky. Možná, že jste se někteří tohoto sčí-
tání ptactva také zúčastnili. U krmítek často 
zahlédneme tohoto ptáka, jak na krmítku 
úporně brání s otevřeným zobákem přístup 

k  potravě i  ostatním. Ke zvonkům se také 
často přidávají čížkové nebo pěnkavy.

Celkově však stav ptactva znatelně ubý-
vá, což potvrzují pozorování ornitologů. 
U zvonka zeleného v ČR se uvádí již třetina 
vymření jejich populace.
Zbarvení: samec je olivově zeleně zbarve-
ný, spodek těla má světlejší, přecházející 
do žluta, samice je spíš šedozelená s hně-
dým nádechem hřbetu.
Zobák: má silný kuželovitý zobák, slonově 
zbarvený. Díky tmavšímu opeření kolem zo-
báku a očí působí výrazem ,,nakvašenosti“.
Hnízdo: je z kořínků a větviček, měkce vy-
stlané peřím, chlupy a žíněmi. Hnízdo mů-

žete objevit v  hustém hlohu u  silnice, na 
smrku, v túji i třeba na ovocných stromech.
Vejce: 17,2 až 24,1 × 12,2 až 16,1 mm. Zvo-
nek má dvě snůšky do roka. Samice sne-
se 4 až 6 vajíček, na nichž pak sedí 12–14 
dní. Sameček ji v té době na hnízdě krmí. 
Na povrchu vajíček jsou červené až červe-
nohnědé skvrny.
Krmení: mláďata vychovávají oba rodiče, 
živí je převážně semeny, která rozmělňují, 
občas zpestří jídelníček housenkou, mši-
cemi i  pavoukem. Po 14–16 dnech mladí 
opouštějí hnízdo. Nedovedou ještě létat, 
posedávají na větvích a čekají na staré, až 
jim přinesou potravu.
Potrava: pěnkavovití jsou sice semeno-
žraví, ale přes léto pochytají také nemálo 
hmyzu. V potravě se jedná o různá semena 
trav a plevelů, bukvic, slunečnice, také pu-
peny a bobule.
Výskyt: Evropa až Přední Asie, severozá-
padní Afrika, zdomácněl na Novém Zélan-
du, v jihovýchodní Austrálii a jihovýchod-
ní Americe.
Stanoviště: zemědělská krajina, okraje 
lesů, křoviny, parky, zahrady.
Ochrana: v  Červeném seznamu (2003 
a  2017) je ještě zařazen jako druh ,,LC“, 
málo dotčený.

NAŠE PŘÍRODA
ZVONEK ZELENý  
(Carduelis chloris)
Starší názvy: zvonek, zvonec, 
cvrnče, cvrenče.

•	 Třída: ptáci (Aves)
•	 řád: pěvci (Passeriformes)
•	 čeleď: pěnkavovití (Fringillidae)
•	 Délka: 14–15 cm
•	 Hmotnost: cca 30 g
•	 Rozpětí křídel: 20–23 cm
•	 Hlas: zvonivé trylky „lilili“, při vá-

bení „teu, teu, teu, týýý“. Hlas je 
v podstatě podobný cvrčení kanár-
ka a trvá vytrvale.

ZAJíMAVOSTi  Z  PTAčí  říŠE
Pokud jste navštívili Žďár nad Sázavou nebo Havlíčkův Brod, 
jistě jste zahlédli v  okolí, na polích i  ve městě hejna kavek 
obecných (Corvus monedula). Tento nádherný pták z  čeledi 
krkavcovitých si jistě zaslouží naši pozornost. Proto byla kav-
ka také výborem ČSO v roce 2001 vyhlášena Ptákem roku.

Tito inteligentní a společenští ptáci se takto sdružují na zimu 
ve velké početné kolonie. Cestou k Polničce jsem viděl několik 
stovek těchto jedinců. Potravu právě sháněli na zasetém poli, 
při vyrušení vzlétli za velkého povyku.

Každého, kdo uvidí takové množství ptáků pohromadě, jistě 
napadne, že kavek je u nás vlastně dostatek a že je to běžný 
druh. Není to však pravda. Všechna tato hejna hledají útočiště 
poblíž měst a  obcí, kde je pro ně dostatek potravy ve formě 
odpadků, odhozených potravin, a ráda se zdržují i v blízkosti 
skládek. Ve větších společenstvích tak přečkávají kavky vel-
kou zimu. Pro jejich hnízdění zmizely doupné stromy, přemě-
nily se lesní porosty i  střechy domů se skulinami, kde byla 
možnost zahnízdit. Poté až se zjara rozletí, nenajdeme je už 
v každé obci, kde dříve tuto možnost měly.

Zajímavé studie uvádějí, že kavka si dokáže zapamatovat 
člověka, který pro ně představuje hrozbu a přiblížil se k jejich 
hnízdišti. Pozná to podle varovného volání svých druhů.

Některá města si stěžují na jejich příbuzné, vrány a havrany, 
a problémy, které s nimi mají. Nikdo si však neuvědomil, že 
tento stav zavinil vlastní činností člověk, částečně za to může 
i změna přírodního biotopu.

Kavka je v Červeném seznamu ČR označována za silně ohro-
žený a chráněný druh. Je postupně vytlačována ze svých loka-
lit a tento jev se bude nadále stupňovat.

František Coufal
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Akce obnovy začala na podzim roku 2016, 
kdy RM zadala Ing. Václavu Nečasovi ze 
Žďáru nad Sázavou zpracování paspor-
tu rybníků Zadní a  Macurův. Výsledkem 
pasportu bylo doporučení k  rekonstrukci 
technických objektů a  odbahnění obou 
rybníků. V  této době byl také zpracován 
nový manipulační a provozní řád obou ryb-
níků. Abychom mohli projektovat a získat 
dotaci na obnovu nádrží, bylo třeba v roce 
2019 koupit od společnosti Lesy České re-
publiky s. p. pozemek, který zasahoval do 
plochy rybníka Macurák. Firma Koinvest, 
s.r.o., z  Třebíče zahájila projekční práce 
a  v  dubnu 2020 jsme měli vydané staveb-
ní povolení s nabytím právní moci. Protože 
jsme o dotaci žádali Ministerstvo životního 
prostředí z Operačního programu životního 
prostředí 2014–2020, bylo nutné získat roz-
hodnutí Agentury ochrany přírody a kraji-
ny ČR, která stanovila podmínky, za nichž 
je projekt přijatelný pro získání dotace. 

Z těchto podmínek mimo jiné vyplynulo, že 
budou vytvořeny nové tůně v okolí rybníků 
a vodní plocha bude minimálně z 15 % tvo-
řena mělkým litorálním pásmem. 

Před samotným zahájením stavby jsme 
museli zajistit vzorky sedimentu a zajistit 
pozemky, na které se bude odvážet sedi-
ment. Bohužel se nám nepodařilo domlu-
vit s  bývalým vedením Zemědělské a.s. 
Krucemburk a  museli jsme oslovit jiného 
soukromého zemědělce. Děkuji tímto panu 
Martinu Jonášovi z Hluboké, který nám po-
mohl zajistit uložení sedimentu, a umožnil 
tak zdárně dokončit tento velký projekt.

Do výběrového řízení se přihlásilo 
10  uchazečů a  samotnou stavbu zrealizo-
vala s  nejnižší nabídkovou cenou firma 
AQUASYS spol., s.r.o., ze Žďáru nad Sáza-
vou. Stavba byla zahájena v  květnu 2021 
a ukončena v prosinci téhož roku.

V rámci realizace byly rybníky odbahněny. 
Dále byly opraveny hráze, technické objekty 

včetně odběrného (přítok do Macuráku), po-
žeráky, štola na výpusti Zaďáku a nově byly 
vytvořeny litorální pásma a tůně. 

V  rámci projektu je stanovena doba 
udržitelnosti projektu 10 let, kdy se bude 
provádět monitoring a na rybnících se smí 
hospodařit pouze dle závazných podmínek 
AOPK ČR. Jednou z podmínek je, že nádrže 
budou ponechány dva roky od kolaudace 
bez rybího společenství a další roky bude 
nasazována rybí obsádka se souhlasem 
AOPK ČR a CHKO Žďárské vrchy.

Náklady s DPH ........... 11.567.611,00 Kč 
Dotace ...................... 10.279.937,05 Kč 

Dne 14. prosince zastupitelé slavnostně 
umístili dluže do požeráku a otevřeli stavi-
dlo do Macuráku. Věříme, že bude prostře-
dí Zaďáku a  Macuráku hojně využíváno 
nejen k procházkám, ale v prvních letech 
i ke koupání, jak tomu bylo dříve.

Na počátku 50. let byl v Krucemburku–Kří-
žové pociťován nedostatek vodních nádrží. 
Ke koupání sloužila Řeka, k  rybaření také 
Ranecký rybník. V  obci chyběla požární 
nádrž: tuto funkci plnil po staletí jen ryb-
níček u  Pivnice (hasiči jej občas čistili). 
V  rámci požární prevence se roku 1954 
rozhodl MNV vybudovat požární nádrž na 
Drahotíně poblíž dnešního Intermontu své-
pomocí občanů, avšak pro jiné důležitější 
úkoly a také pro nezájem občanů MNV akci 
odkládal a nakonec – i přes urgence hasič-
ského sboru – nádrž zůstala nedokončena.

MNV už na počátku 50. let dal souhlas 
ke stavbě nového rybníka ve východní čás-
ti obce, kde byla v minulosti na Městeckém 
potoku kaskáda pěti rybníků. Původně 
mělo akci provádět ministerstvo zeměděl-

ství, později se stalo investorem minister-
stvo techniky, to však nepojalo rybník do 
plánu. I  přes neustálé urgence MNV byla 
akce na několik let odsunuta a  pojata 
do plánu až v  roce 1955: s prací započala 
Správa vodních toků a  meliorací v  Hrad-
ci Králové o  rok později, kvůli deštivému 
počasí však rybník dokončen nebyl. Práce 
na budování pokračovaly v letech 1957–58 
a  na podzim 1958 Správa vodních toků 
a meliorací odevzdala nový rybník hotový 
(rozloha 2,15 ha). V prvních měsících roku 
1959 pak došlo k úřednímu předání rybní-
ka obci. Zároveň došlo k změně toku 
Městeckého potoka – původně 
tekl blíže hlavní silnici a kolem 
Piavy – a k regulaci jeho bře-
hů.

Ve východní části obce byl v té době rybník 
nazývaný původně Dious, později Mlynář-
ský rybník (byl nad mlýnem). Protože nový 
rybník byl umístěn až za ním, začalo se mu 
říkat Zadní rybník, lidově Zaďák. Byl vyu-
žíván jako požární nádrž, zásobárna vody 
pro koželužnu, chovaly se v  něm ryby. 
Až do 90. let sloužil také ke koupání – dno 
se svažovalo od severovýchodu, kde byl 
přítok z Městeckého potoka, k jihozápadu, 
kde byla hloubka kolem tří metrů; mládež 
využívala ke skokům do vody betonového 
štanýře, od něhož vedl odtok zpět do Měs-

teckého potoka. V zimě se na zamrzlé 
hladině bruslilo Postupně se v ryb-

níku usazovalo bahno a také bře-
hy vyztužené žulovými kameny 
se začaly drolit. 

Upouštění vody pro koželuž-
nu v suchých letech způsobilo, 
že se hladina rybníka snížila 
až o  metr. Hrozilo nebezpečí 

nedostatku vody při požáru, hy-
nuly ryby. Proto začala koželužna 

uvažovat o  výstavbě vlastní vodní 
nádrže. Roku 1973 byl dokončen pod 

Binkovými dolci, v  místech, kde se říkalo 
Hrachovec, další rybník (2,11 ha). Investo-
rem byl podnik Svit Otrokovice, vybudova-
ly jej Vodní stavby. Kvůli jeho výstavbě byl 
částečně upraven tok Městeckého potoka. 
Severní hráz (k  potoku) a  západní hráz 
(k Zaďáku) byly zpevněny betonovými dílci. 
Vzhledem k tomu, že je mělký, ke koupání 
příliš využíván nebyl. Na organizaci stavby 
se podílel Jaroslav Macura (1909–77) a po-
dle něj získal neoficiální název Macurův 
rybník, lidově Macurák.

(redakce)

BIOCENTRUM MLÝNSKÉ RYBNÍKY

Mgr. Otto Kohout

Bývalý Mlynářský rybník po zavezení, vpravo nahoře Jaroslav Macura.
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POŘAD KATOLICKÝCH BOHO-
SLUŽEB O VELIKONOCÍCH

SHM KLUB

V těchto dnech, kdy prožíváme soli-
daritu s  těžce zkoušeným lidem na 
Ukrajině a tolik si přejeme ukončení 
nesmyslné války v této zemi, nachá-
zím slova papeže Františka a  my-
slím, že mohou oslovit a  dodat po-
třebnou útěchu i odvahu do každého 
srdce, které je dobré vůle.

„Dej svůj život v  sázku! Ber dnes 
život tak, jak přichází, a  prokazuj 
dobro, jak jen můžeš, druhým lidem. 
Ve světě dnes probíhá zápas, ve kte-
rém není místo pro náhradníky. Buď 
hraješ, anebo jsi venku. Chop se proto 
předané paměti, dívej se na obzor, ber 
dnešní realitu a  nes ji dál, ať přiná-
ší své plody a je úrodná. Bůh tě volá 
k tomu, abys přinášel své plody. Bůh 
tě volá, abys přinášel život druhým, 
se kterými se setkáš. Bůh tě volá, abys 
vytvářel naději. Bůh tě volá, abys při-
jal milosrdenství a  předával ho dál. 
Bůh tě volá, abys byl šťastný. Proto 
neměj strach! Neměj strach. Dej svůj 
život v sázku!“

Přeji nám všem nejen spokojené 
prožití nastávajících Velikonoc, 
ale také odvahu pokojně žít a pře-
dávat druhým tolik potřebnou na-
ději do života. 

Pavel Seidl

ve farnosti Krucemburk a Sopoty

10. dubna NEDĚLE KVĚTNÁ – PAŠiJOVÁ 
Krucemburk  ............................... 8.00 h.  
Horní Studenec  .......................  9.45 h.  
Vojnův Městec  ........................  11.30 h. 

14. dubna ZELENý čTVRTEK 
Vojnův Městec  ........................ 16.30 h.  
Krucemburk  .............................  18.00 h.

15. dubna VELKý PÁTEK 
velkopáteční obřady 
Vojnův Městec  .........  15.00 h. (obřady)  
Krucemburk  ............. 18.00 h. (obřady)  
Krucemburk  ... 20.00 h. (Křížová cesta)

16. dubna BíLÁ SOBOTA  
velikonoční vigilie, Krucemburk – 21.00 h.

17. dubna NEDĚLE 
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
Krucemburk  ............................. 8.00 h. 
Horní Studenec  .......................  9.30 h. 
Vojnův Městec  ........................ 11.00 h. 
Sopoty  .................................... 16.30 h. 

18. dubna VELiKONOčNí PONDĚLí 
Krucemburk  .............................  9.30 h.  
Škrdlovice  .............................. 11.00 h. 

Venku se nám otepluje, příroda se budí, 
ptáčci zpívají a my začínáme pomalu my-
slet na prázdniny. Než vás na ně více na-
lákáme přehledem Chaloupek, tak se ještě 
vrátíme k proběhlým událostem roku 2022. 

Rok jsme i  jako Klub úspěšně zahájili 
a  jako skoro vždy jsme na konci zimy vy-
jeli na Víkendovky. Letos byly dvě, jedna 
pro mladší děti, které vyjely poslední ví-
kend v  únoru do Sněžného, a  ti starší si 
počkali do poloviny března a užili si víkend 
ve Strážku.

Mladší děti zkoumaly starověké arte-
fakty. Mezi artefakty také našly magickou 
sošku, která se ve tmě rozzářila a přenes-
la je do starověkého Egypta. Zde pomohly 
faraonovi se stavbou pyramidy. Také se 
seznámily s  Nejlepšími Lidmi Světa, kteří 
jim pomohli se vrátit zpět v čase. Nakonec 
vše dobře dopadlo a všichni se v pořádku 
vrátili do domovů.

Na víkendové výpravě do země Klubík 
pomohly starší děti najít baronovi Mickey-
mu ztracený poklad. Nejprve je ale důklad-
ně prověřil vědomostním testem, který děti 
zvládly bez problémů. Poté měly za úkol 

odposlech pirátů, kteří měli poklad. Zjiš-
těné informace hned donesl posel Mickey-
mu. Ten vymyslel mistrovský plán. Dětem 
dal za úkol navrhnout nové pirátské lodě. 
Tyto návrhy poté děti vyměnily s piráty za 
poklad. A mohlo se slavit.

V  tomto roce pokračuje i  naše Spolčo 
B+B. Mladší děti se scházejí na faře kaž-
dý čtvrtek od 17 hodin a  ti starší v  pátek 
ve stejný čas. Pokud jste k nám dosud ne-
zavítali, nebojte se, určitě se můžete při-
dat, pokud chcete poznat nové kamarády 
a strávit nějaký čas hraním her.

Už v minulém roce jsme rozšířili množství 
jednorázových akcí. Letošek nebude jiný. 
V  sobotu 9. dubna chystáme Přesazovací 
kreativku a  začala probíhat soutěž o  na-
vrhování figurek k  šachům. Pokud byste 
se chtěli zapojit nebo do budoucna vědět 
o všech akcích hned, určitě můžete sledovat 
náš facebook SHM Klub Krucemburk, z.s., 
nebo naše webové stránky http://krucem-
burk.shm.cz/ 

A rozloučíme se s vámi přehledem letních 
Chaloupek, o kterých se také můžete dozvě-
dět více na našich stránkách.

za SHM Klub Krucemburk 
Martina Harvánková 

a Jan Pavlíček

Starší holky (6.–9. třída) Tehov 11. 7.–21. 7.

Mladší holky (1.–5. třída) Číhošť 29. 7.–5. 8 

Kluci (1.–9. třída) Knířov u Vysokého Mýta 10. 8.–20. 8.

VELIKONOčNÍ ZAMYŠLENÍ

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIčů

Dva dny před koncem loňského roku se 
nám podařilo zrealizovat výcvik v  dýcha-
cí technice. Každý ze zúčastněných členů 
absolvoval několikrát rychlý přesun v plné 
zásahové výstroji do horního patra horní 
budovy a zpět. Celé toto cvičení probíhalo 
v místní základní škole, za což děkujeme.

Naše jednotka v prvním čtvrtletí letošní-
ho roku vyjížděla celkem k  12 událostem. 
Z  toho byl 1× planý poplach, 2× rozsáhlý 
požár, 3× odstranění nebezpečných stavů 
a 6× odstranění stromu.

Z letošního, nám stanoveného rozpočtu 
již byla pořízena 2× nová zásahová obuv. 
Jednalo se o výměnu za dosluhující páry.

V naší hasičské zbrojnici stále probíha-
jí další práce na obnově vnitřních prostor 
a vybavení. V této souvislosti bychom chtě-
li poděkovat panu Mičkovi ze společnosti 
Czech LANA, s.r.o., za poskytnutí daru 
v podobě dřevěných desek, které následně 
využijeme k vlastní výrobě regálů a skříní. 
Další poděkování patří panu Patriku Otra-
dovskému v  zastoupení firmy OK Comp, 
který daroval novou palubní kameru do 
našeho OA VW LT.

Vzhledem k narůstajícímu počtu požárů 
lesních porostů v  širokém okolí bychom 
chtěli připomenout povinné hlášení plá-
novaného pálení prostřednictvím webo-

vého formuláře, který najdete v odkazu na 
www.hzscr.cz/hzs-kraje-vysocina

Naši mladí hasiči se v  zimním období 
a  za nepříznivého počasí scházeli kaž-
dý pátek od 15.30 v  tělocvičně místní ZŠ. 
Od  nového roku mládež trénovala na 
soutěž Hasičské domino, která se konala 
5. března v Sobíňově. Složili jsme dvě druž-
stva, z nichž mladší se umístilo na 4. místě 
a starší na 6. místě. Momentálně se připra-
vujeme na další soutěž, která se bude ko-
nat koncem března v Hlinsku. 

Noví mladí hasiči jsou stále vítáni, proto  
v případě zájmu kontaktujte Jiřího Popelku 
(tel. 607 651 852).

kolektiv SDH



23

V roce 2022 slaví náš Spolek 30 let od své-
ho založení. Za tuto dobu jsme uskutečnili 
nepočítaně zájezdů do divadel i autobuso-
vých výletů po vlastech českých. Dále jsme 
navštívili filmová představení a  podíleli 
se na akcích, které pořádal Úřad městyse 
(sraz rodáků, Dáme výtah! aj.).

Rok 2022 pro nás začal pozitivně: už 
v  prosinci 2021 k  nám přibyl nový čestný 
člen, a to Helenka Zvolánková nejml. Touto 
cestou ji vítáme a přejeme jí i rodičům hod-
ně zdraví a  štěstí. K  1. únoru vítáme také 
nové členy do našich řad: Naďu a Václava 
Plíškovy, Josefa Ondráčka.

A  co pro tento pro nás významný rok 
chystáme? Zkusíme domluvit s  panem 
Polanským návštěvu kina (např. film Záto-
pek). V pátek 29. dubna plánujeme zájezd 
na divadlo do Přibyslavi. Tamní ochotnic-
ký divadelní soubor Furiant připravil před-
stavení Pohádka o Rumcajsovi (pro dospě-
lé). Na sobotu 25. června připravujeme 
zájezd, kde se pokusíme najít v Humpolci 
„Hliníka“, co se tam odstěhoval, na Želivi 
se podíváme, odkud Pražanům teče do ko-
houtků voda, a  navštívíme zámek rodiny 
Schebkových ve Zruči nad Sázavou. A k na-
šim třicetinám si ještě nadělíme jeden zá-
jezd, a to v sobotu 3. září 2022. Navštívíme 
rodné město Bohuslava Martinů – Poličku, 
donedávna uzavřený hrad Rychmburk 
a letovisko Luži.

Závěrem: co si přát v roce 2022? Hlavně 
zdraví, abychom mohli zrealizovat všech-
no to, nač se všichni těšíme.

za Spolek přátel Krucemburku Olga Málková

V posledním čísle časopisu Domov (4/2021) jsme se do-
četli, že Úřad městyse v  loňském roce nechal zrekon-
struovat v dolní části parku křížek, který byl vztyčen na 
památku dvou bratrů Františka a  Jana Janů, kteří byli 
v těchto místech na sklonku druhé světové války zastře-
leni. O této tragické události bylo hodně napsáno např. 
panem Pavlem Vomelou.

Hrst vzpomínek na poválečná léta v Hlinném nám po-
skytl jejich synovec Jan Janů (nar. 1947), který žije v Li-
tomyšli. Na pomníku obětem světových válek v Hlinném 
vidíme jméno Jan Janů (1874–1915) a ten byl otcem obou 
bratrů; zahynul v  roce 1915 kdesi na Ukrajině. Jeho dva 
syny dostihl stejný osud, jen o  30 roků později. Franti-
šek Janů se narodil roku 1913, vyučil se krejčím, oženil 
se a měl dvě děti: Františka (*1940) a Jarmilu (*1942). Jan 
Janů se narodil roku 1909, vyučil se kolářem a k tomu ve-
dle dílny vedl skromný prodej potravin pro chudší část 
obce, která tenkrát měla asi 250 obyvatel. Oženil se, ale 
zemřel bezdětný.

Obě vdovy se po čase provdaly. Syn Františka Franti-
šek zemřel mlád kolem roku 1980 v důsledku těžké práce 
v uranových dolech v Dolní Rožínce. 

Půjdeme-li kolem pomníčku, vzpomeňme také na tuto 
rodinu!

za Spolek přátel Krucemburku Olga Málková

SPOLEK PŘÁTEL KRUCEMBURKU POVÁLEčNÝ OSUD RODIN BRATŘÍ JANů

SPOLEK V ROCE 2022

Někteří Peruni se od roku 2013 každo-
ročně poslední den v roce od 13 hodin 
ponoří do studené vody rybníka Řeka. 
S nimi i několik dalších příznivců zim-
ního koupání. 

Letos nás bylo dohromady 13 kous-
ků, kteří si i bez větších příprav vyzkou-
šeli chladnou silvestrovskou koupel. 
Teploměr ukazoval 6 °C, což sice není 
ta pravá prosincová teplota, ale voda 
měla jako obvykle 2  °C. Někteří jedin-
ci zvládli koupel i  opakovaně. Ačkoli 

jsme nijak zvlášť neinformovali veřej-
nost o této události, na břehu se sešlo 
pár desítek diváků i  zvědavců, kteří 
ocenili náš výkon potleskem. Tradiční 
odměnou byl Prizniczův likér, který do-
dal a také rozlil do připravených pohár-
ků Jiří Přiklopil. 

Na tento rok připadne jubilejní 
desátý ročník a  doufejme, že počasí 
k nám bude shovívavé. Pokud budou 
všichni „otužilci“ zdraví, mohla by být 
i rekordní účast.

PERUN HLUBOKÁ SILVESTROVSKÝ PONOR 2021
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TJ SPARTAK STARÉ RANSKO

Po podzimní části okresní soutěže, kdy 
jsme s  16 body skončili na 10. místě, jsme 
přípravu na jarní část zahájili už na začátku 
prosince. Do konce roku jsme se scházeli ve 
školní tělocvičně, spíš jen tak pro zábavu 
na malý fotbálek, ale po novém roce jsme 
už začali naplno trénovat a přidali jsme bě-
hání venku i posilování v tělocvičně. Kromě 
pravidelných tréninků jsme také odehráli 
několik futsalových zápasů v hale v Chotě-
boři a také jsme vyzkoušeli novou sportovní 
halu v Hlinsku. Třikrát jsme se utkali s borci 
z Perunu a jednou z Havlíčkovy Borové. 

Po několikaměsíční pauze se otevřely 
dveře v hospodě u Pepína pro Peruňáky 
k  promítání úspěšných akcí. Před ro-
kem, kdy bylo zakázáno prakticky vše, 
jsme museli projekci zrušit, a tak letos 
to byl souhrn za dva roky. Hospoda se 
zaplnila tak, že by nám kdejaké kino 
mohlo závidět.

Připravili jsme několik videí z  růz-
ných závodů, sportovních akcí a zájez-
dů. Většina jsou krátké záznamy dlouhé 
maximálně 15 minut, jenom aby poba-
vily a  připomněly pěkné sportovní zá-
žitky. Něco se točilo jenom na telefon, 
část kamerou a  výborné záběry byly 
také z dronu. Nejdříve jsme si promítli 
fotky připravované do kroniky za uply-
nulé dva roky. Postupně se na plátně 
promítaly záběry z lyžování z francouz-
ských a  rakouských Alp, splutí Vltavy 
anebo závody Gladiátor Race. Následo-
valy Dračí lodě na Řece 2020 a 2021 a za 
nimi unikátní závod staré posádky Pe-
runu proti aktuální posádce, který pro-
běhl v listopadu na Pobočáku. Nejlepší 
na konec. Málokdo ví, že Pavel Konfršt 
jezdil soutěžní rallye coby navigátor. 

Pustili jsme si jedno tréninkové kolo z po-
hledu kabiny závodního vozu. Na úplný zá-
věr to bylo video s názvem Pávek (pracovní 
malér prezidenta našeho klubu) a Pohád-
ka o Sněhurce v podání divadla Sklep.

Celým večerem provázelo Duklácké duo 
Luděk Strašil st. a  Petr Koten, aparaturu 
zapůjčil a  následně na promítání připra-
vil Dušan Mikulecký. Videa na promítání 
sestříhali Martin Strašil ml., Petr Růžička 
a Vojta Dohnal.  

Další hokejová sezóna je za námi, a tak mi 
dovolte ji na pár řádcích zhodnotit.

I  tato sezóna bohužel byla ovlivněna 
pandemií covid 19, ale už ne v  takovém 
rozsahu jako dvě předchozí. Asi jako i  na 
jiné vnitřní sporty bylo nutné se při pří-
chodu na sportoviště prokázat očkováním 
nebo prodělanou nemocí, ale největší pro-
blém byl s tím, že jak se covid začal promo-
řovat mezi obyvatelstvem, nevyhnul se ani 
hráčům v jednotlivých klubech, takže do-
cházelo k rušení zápasů na poslední chvíli 
a  přesouvání na nové termíny. I  z  tohoto 
důvodu se nám nepodařilo odehrát dva 
zápasy s  týmem Wolves Krouna a  jedno 
utkání s Otradovem. Naštěstí nebylo nutné 
sportoviště uzavřít úplně, takže se sezóna 
odehrála – co se času týče – celá. 

Do soutěže nám přibyl jeden tým, a  to 
Panthers Pardubice, a nutno říct, že velmi 
kvalitní tým jak po hokejové, tak po fyzické 
stránce, a zaslouženě letošní ročník vyhrál. 
Takže celkově bylo letos přihlášeno 11 týmů.

HC Perun odehrál celkem 17 utkání s bi-
lancí 7 výher, 3 remízy a 7 proher a umístil 
se na 5. místě. Nutno říci, že nemálo zápa-
sů jsme si prohráli sami, často zbytečně 
v  samotných závěrech utkání, kdy jsme 
se zřejmě nedokázali koncentrovat až do 
konce a soupeř utkání otočil nebo vstřelil 
ten rozdílový, vítězný gól. Anebo nepro-
měňováním šancí, které jsme si vytvořili 
(a  že jich v  některých zápasech opravdu 
nebylo málo). Nejdůležitější ovšem je, že 
jsme všichni sezónu dohráli bez výrazných 
zranění a ve zdraví.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem 
hráčům, kteří se letošního ročníku zúčast-
nili, popřát jim pevné zdraví, protože to je 
to nejdůležitější, a již se moc všichni těší-
me na sezónu příští, která začne začátkem 
října, doufejme již bez výrazných omezení.

Pokud máte zájem, můžete si jednotlivé 
výsledky a tabulku prohlédnout na strán-
kách ligy neregistrovaných – odkaz 
https://ln-hlinsko.webnode.cz/

PROMÍTÁNÍ PERUňÁCKÝCH AKCÍ 2020 A 2021

HOKEJOVÁ SEZóNA 2021–22
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Základní umělecká škola Chotěboř, po-
bočka v Krucemburku, vypisuje talentové 
zkoušky pro všechny děti, které mají zájem 
o  výuku hry na hudební nástroje, zpěv 
či výtvarný obor pro školní rok 2022–23. 
Zkoušky proběhnou v ZUŠ v Krucemburku 
ve čtvrtek 5. května od 15.00 do 17.30 ho-
din. A nebojte se, je to spíše hra s dítětem, 
připravte si lidovou píseň – Běží liška k Tá-
boru, To je zlaté posvícení, Maličká su nebo 
Skákal pes, vyzkoušíme rytmické cítění dí-
těte, posoudíme jeho přirozené vlohy pro 
studium na ZUŠ, vhodný věk dítěte je mezi 
6. až 8. rokem. Rodiče, kteří chcete vědět, 
zda má vaše dítě hudební talent, přijďte se 
svými dětmi, těšíme se na vás. 

Pokud se hlásíte do výtvarného oboru, 
přineste prosím s  sebou nějaké výtvarné 
práce a ve škole nám ještě vaše dítě něco 
namaluje.

Případný náhradní termín je možno 
dohodnout s  vedoucí pobočky na tel. 
603 708 166. 

Vyučujícími v  hudebním oboru jsou: 
Mgr. Marta Rejšková, Alena Fuxová, Dis., 
Mgr. Milan Moc.  Vyučuje se hra na klavír, 
varhany, elektrické klávesové nástroje, 
zobcovou flétnu, klarinet, saxofon, akor-
deon, dále sólový i sborový zpěv a povinná 
hudební nauka. Výtvarný obor vyuču-
je paní učitelka Pavlína Svobodová. Žáci 
se zabývají kresbou a  malbou různými 
technikami, výrobou keramiky a  dalšími 
aktivitami. Velmi oblíbené jsou společné 
hodiny s rodiči, které mají vždy specifické 
zaměření.

Prosím, ke zkouškám si registrujte čas 
a vyplňte přihlášku na www.zuschot.cz

Mgr. Marta Rejšková, vedoucí pobočky ZUŠ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKů KE STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022–23

Žáci výtvarného oboru ZUŠ se zúčastnili 20. října 2021 výtvarné soutěže ve Střední 
uměleckoprůmyslové škole v Jihlavě-Heleníně. Lenka Beránková získala 2. mís-
to a  Veronika Veselá 6. místo. 25. listopadu 2021 se uskutečnil tematický výlet 
do sklárny Karlov, kde si žáci prohlédli výrobu sklářských výrobků a závěrem si 
každý žák namaloval své sklíčko podle vlastní fantazie. Ve výloze u paní Souku-
pové byly vystavené práce žáků s vánoční tematikou (betlém z keramiky, kresby 
a vánoční dekorace). Žákům moc děkuji. Poděkování patří také paní Polanské za 
vypálení keramiky.

Pavlína Svobodová

AKCE ŽÁKů VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ
Bohužel se nám nepodařilo zorganizovat 
plánované zimní soustředění, přesto měl 
každý, kdo měl chuť a zájem, možnost ab-
solvovat vcelku slušnou přípravu. Bohužel 
borců, kteří chodí pravidelně, je jen něko-
lik. Ale i  tak se do zimní přípravy v  jejím 
průběhu zapojilo 17 registrovaných hráčů. 
Kromě nich si s námi občas přišel zatréno-
vat i  někdo jiný: za to jsme rádi a  i touto 
formou je každý, kdo má chuť, vítaný. 

Před zahájením sezóny nás čekají ještě 
dvě přípravná utkání, která sehrajeme na 
umělé trávě v Chotěboři. Tato utkání nako-
nec ukážou, jak na tom ve skutečnosti jsme. 
Nejprve se utkáme s  mužstvem z  Krouny, 
které hraje OP na Chrudimsku, a nakonec 
své síly změříme s  borci ze Svratky, kteří 
hrají 1.B-třídu v Kraji Vysočina.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, 
kteří se do trénování poctivě zapojili. 
Za celé mužstvo bych si přál, abychom se 
scházeli v dostatečném počtu, užívali si ra-
dost ze hry a třeba posunuli ranecké muž-
stvo v  tabulce o  pár příček výš, kde by si 
myslím zasloužilo být. Nová sezóna začíná 
už 26. března – pro nás venkovním zápa-
sem v  Ledči nad Sázavou. První domácí 
utkání proběhlo v sobotu 2. dubna na Sta-
rém Ransku proti Přibyslavi B.

za mužstvo Pavel Novosad

Pojďme do ZUŠky
Z Á K L A D N Í  U MĚL E C K Á  Š K O L A

C H O TĚB OŘ  PŘ I J Í M Á  O D  1 . 9 . 2 0 2 2  ŽÁ K Y
D O  V Š E C H  U MĚL E C K Ý C H  O B O RŮ

Hudební  obor

Výtvarný obor

Taneční obor
Literárně-

dramatický obor

Přihlášky a termíny talentových zkoušek

najdete na stránkách školy

Pokračování – TJ Spartak
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PŘIVEDLI SVĚT DOMů. 
BINKO – GOčÁR

LOUTKOVÉ DIVADLO OBLÁZEK

Výstava ve Východočeském muzeu v  Par-
dubicích (od 26. 4. do 31. 8. 2022) představí 
architekta Josefa Gočára a továrníka Josefa 
Binka z Krucemburku nejen ve vztahu sta-
vebník – stavitel, ale poukáže i na jejich ro-
dinné sepětí. To má překvapivě své počát-
ky na zámeckém pivovaru v  Pardubicích. 
Josef Gočár, sám z  pivovarnické rodiny, 
a bratři Binkovi si vzali za ženy Terezii, Ma-
rii a  Antonii Chladovy, dcery nájemce zá-
meckého pivovaru. Právě v  jeho bývalých 
prostorách výstava proběhne. Zakázka na 
vilu Josefa Binka, koželuha v Krucembur-
ku, je Gočárovou první příležitostí realizo-
vat samostatnou stavbu. Cesty Josefa Binka 
a Josefa Gočára se však protnou i v pozděj-
ších letech. Josef Binko, autor ikonického 
portrétu Josefa Gočára, se za první světové 
války stará o  Gočárovy Pražské umělecké 
dílny a při rozkvětu první republiky se se-
tkají při stavbě koželužské školy v Hradci 
Králové. Představen bude i  materiál kůže 
a  koželužství, které mělo v  rodině tradici 
již od 17. století a  stalo se jakousi „hnací 
silou“ k  realizaci uměleckých zakázek ro-
diny Binkových.

Výstava odhalí unikátní exponáty z dosud 
nepřístupných rodinných archivů a nabíd-
ne interaktivní zážitek. Návštěvník bude 
moci pocítit atmosféru a život na počátku 
20. století na vlastní kůži!

Výstava je součástí cyklu výstav, které ve 
třech českých a  jedné slovenské instituci 

ohledávají téma vztahu průmyslu a umění 
v  první polovině 20. století na půdorysu 
prolínání se životních příběhů význam-
ných umělců a jejich podporovatelů z řad 
předních průmyslníků. 

Více na prumysl-umeni.cz.

V neděli 6. března jsme odehráli pohádku 
Začarovaný Kašpárek. Tato pohádka při-
lákala do místního kina nespočet malých 
i velkých diváků – tak velkou účast jsme 
opravdu nečekali. Pohádka byla plná kou-
zel a čarování, což ocenili především malí 
diváci. Tentokrát bylo již při představení 
slyšet, že se dětem pohádka líbí, jelikož 
hodně reagovaly na jednotlivé situace 
v ději. Je to vždy pro členy souboru velká 
„pochvala“ a ujištění, že tato naše činnost 
má v této nelehké době svůj smysl. 

Po třech letech byl náš soubor osloven 
pořadateli z  Třebíče, abychom se zúčast-
nili 54. ročníku krajské přehlídky amatér-
ských loutkářských souborů. Přes počáteč-
ní obavy i pozdější zdravotní komplikace, 
kdy nám vypomohly bývalé členky soubo-
ru, jsme s pohádkou Začarovaný Kašpárek 
v sobotu 26. března do Třebíče přijeli. Akce 
se zúčastnilo pět souborů z celé republiky. 
Jelikož jsme přehlídku navštívili již potřetí, 
cítili jsme se tam jako doma. Na naše před-
stavení přišlo nejvíce diváků a pohádka se 
všem moc líbila. Náš soubor dostal diplom 
za udržování tradice loutkového divadla. 
Sami jsme zhlédli několik jiných předsta-
vení a tím si nejen odpočinuli, ale také na-
čerpali nové inspirace pro naši další tvor-
bu. Děkujeme všem za přízeň a těšíme se 
do léta ještě na jedno setkání s Vámi.

 Vaši loutkáři

Jídelna Červené vily, Krucemburk, fotografie Ondřej Přibyl
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

JAN ZRZAVÝ 
A JEHO OBčANSKÉ POSTOJE

Po loňské pauze způsobené coronavi-
rem se opět tříkráloví koledníci vydali 
do ulic Krucemburku, Hluboké a Sta-
rého Ranska, a  to v  sobotu 8. ledna, 
dva dny po slavnosti Tří králů. 

A  jaký byl výsledek vaší štědros-
ti? Celkem se do všech pokladniček 
vybralo 76.575 Kč, z  toho ve Starém 
Ransku 7.158 Kč, v Hluboké 4.140 Kč, 
v Krucemburku 65.277 Kč.

Krucemburk obcházelo devět tříkrá-
lových skupinek, Staré Ransko a Hlu-
bokou po jedné skupince. Dvanáctá 
pokladnička byla umístěna v prodejně 
COOP – v samoobsluze, kde se o ni po-
staraly ochotné paní prodavačky.

Děkuji všem zapojeným do sbírky 
za jejich ochotu, čas a radost, s níž se 

Současná doba je plná převratných událos-
tí. Historie jde Evropou. Ukrajina navzdory 
velkému ohrožení vykazuje nevídanou, 
příkladnou statečnost. Ne nadarmo se vtírá 
myšlenka na rok 1938 a 1968. Mnohé histo-
rické milníky jsou si tolik podobné!

Jan Zrzavý se hned po nechvalně zná-
mých výsledcích Mnichovské dohody roku 
1938 okamžitě vrátil z  Francie domů. Pro-
hlásil tehdy: „Je mojí povinností být se svou 
zemí.“ To byl jeho jasný občanský postoj.

Výtvarně se Jan Zrzavý chtěl vyrovnat s tou-
to chmurnou dobou svým obrazem Mnichov. 
Ovšem stejně jako tehdejší doba nenašla účin-
né řešení a svět byl vystaven fašistické zlovůli, 
rovněž i započatý obraz Jana Zrzavého ustrnul 
ve výrazu tiché bolesti – a zůstal nedokončen.  

Bezkrevná postava, na jejímž těle se jen 
jemným náznakem zrcadlí zastřené barvy 
trikolóry, sedí s  rukama složenýma. Proti 
ní výkřik krvavého zla, snad otevřená rána 
plná bolesti. Tři pavoučí sítě obestírají 
rmutnou hlavu sklíčenou tichým žalem. 
Čas uplývá, spásný skutek nebyl vykonán! 
Snad jen zlatavé tenké linie prokreslující 
prameny vlasů jsou výrazem vzdálené na-
děje. Obraz je datován rokem 1939 a  jeho 
název Mnichov je tichou, nedokončenou 
obžalobou. Historie našeho národa spoje-
ná s roky 1938–1939 je však v tomto nedo-
končeném díle obsažena i tak – očekávání 
nebylo naplněno, národ plný odhodlání 
byl umlčen, smutek a  opovržení prostou-
pily jeho duši. Vše tehdy ustrnulo v  bez-

naději. Ani Jan Zrzavý nenašel východisko 
pro dokončení tohoto přesmutného obrazu 
Mnichov. I doba byla bezvýchodná. Obraz 
je tak příznačným odrazem své doby.

Za třicet let po mnichovském diktátu se 
u nás odehrálo další ponížení. Tanky vojsk 
Varšavské smlouvy zaplavily roku 1968 
naši zemi a nastala okupace. O rok později 
– v době třeskuté tzv. „normalizace“ – vy-
fotografoval Václav Chochola v  malířově 
okrouhlickém ateliéru obraz Ikona (Utrpení 
Páně). Jan Zrzavý se opět vyjádřil k aktuál-

nímu dění ve své zemi. Výmluvné Kristovo 
gesto mohlo tehdy znamenat snad jediné: 
„Zastavte tanky!“ Zdá se, že význam tohoto 
obrazu dnes ožívá znovu.

Ve světle historických souvislostí se při 
pohledu na uvedená dvě díla Jana Zrzavé-
ho můžeme o něco hlouběji zamyslet nad 
aktuálním děním v Evropě i ve světě. Obra-
zy Jana Zrzavého mají ve své nadčasovosti 
stále co říci i současným generacím.  

Dr. Jitka Měřinská, 
Společnost Jana Zrzavého, z. s.

•	 PERLičKA: Cukříky pro psa

Paní Ludmila koledovala se svou tří-
královou skupinkou, přišli k domu se 
zahradou, nic netušíce otevřeli branku 
a šli dále po cestičce. Náhle se objevil 
veliký pes, štěkal a  dorážel na všech-
ny. Před sežráním zachránila skupinku 
taška s cukříky a letáčky, kterou nabíd-
li psovi místo sebe. Pejsek se spokojil, 
chytil tašku a běžel s ní do hloubi za-
hrady. Statečná paní Ludmila rychle 
s dětmi utíkala zpět za plot a tam čeka-
la, až z domu vyjdou majitelé, ale stále 
nikdo. Když už bylo jisté, že v  domě 
nikdo není, rozhodla se, že psovi taš-
ku nenechá. Děti zůstaly v bezpečí za 
brankou a  sama se vydala za psem, 
který mezitím oběhl celou zahradu, 
vysypával cukry i  letáčky, ale tašku 
stále pevně svíral v tlamě. Nechala ho 
přijít k  sobě a  chvíli se s  ním o  tašku 
přetahovala, pes ji nechtěl dát, ale po 
několika pokusech vyhrála statečná 
paní Ludmila, chytila tašku a  utíkala 
za vrátka, pes ji naštěstí nedohonil, 
jen ji provázel rozzlobeným štěkotem.

zhostili této velice záslužné akce, ze kte-
ré peníze pomáhají těm nejpotřebnějším, 
z velké části v našem regionu. 

Děkuji dětem, vedoucím skupinek, pro-
davačkám v prodejně COOP, otci Pavlovi za 
podporu sbírky, za spolupráci Úřadu měs-
tyse a  především vám občanům za vlídné 
přijetí koledníků a vaše dary do kasičky i za 

bohatou odměnu – sladkosti pro koledníky.
Vybralo se hodně peněz, ale není to vše 
jen o financích, koledníci roznášejí radost 
a  požehnání. Díky všem, kteří se podílejí 
na šíření pokoje a pohody v naší obci.

za organizátory Tříkrálové sbírky 
Mgr. Marta Rejšková

1

2

1 Jan Zrzavý: Mnichov, 1939 (nedokončeno), 
olej, plátno, 197 x 96 cm, Nár. galerie v Praze 

2 Jan Zrzavý: „Ikona (Utrpení Páně)“, 
foto: Václav Chochola, 1969
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OHŇOSTROJ   
V poslední den roku 2021 se nám roz-
svítilo nebe nad Krucemburkem krás-
ným tradičním ohňostrojem.

VýLOV RyBNíKA   24. 3. proběhl výlov rybníka Pobočný

PTÁK ROKU 2022   
Letošním ptákem roku vyhlásila 
Česká společnost ornitologická 
(ČSO) Zvonka zeleného. Na foto-
grafii nahoře samec, dole samice. 
Foto: Marek Szczepanek

SDH     Zásahy hasičů

fOTOOHLÉDNUTÍ


