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DOMOVDOMOV

Čas krátce po Vánocích a Novém roce můžeme nazvat „obdobím 
štědrosti“, začínají totiž tříkrálové sbírky ve většině obcí a  měst 
naší země. Je přínosné, že i Krucemburk je zapojen již několik let 
do této bohulibé aktivity. Letos probíhala sbírka v sobotu 6.  led-
na, tedy přímo v  den, kdy slavíme slavnost Tří králů. A  jaký byl 
výsledek vaší štědrosti? Celkem se do všech pokladniček vybralo 
51.696 Kč (asi o 10.000 Kč víc než v roce 2017), z  toho ve Starém 
Ransku 2.687 Kč, v Hluboké 4.214 Kč, v Krucemburku 44.795 Kč.

Krucemburk obcházelo osm tříkrálových skupinek, Staré Ran-
sko a Hlubokou jedna skupina. Jedna pokladnička byla umístěna 
na Obecním úřadě, kde jsme mohli přispívat svými fi nančními dary.

• Nejmladšímu koledníkovi 
byl pouze jeden rok, nosil se 
v  krosničce na zádech a  pa-
třičně zmalovaný jako černý 
vzadu vystrkoval bradu. 
• V jedné pokladničce se obje-
vila pětieurová bankovka, což 
nám zamotalo hlavu při úřed-
ním rozpečetění pokladničky 
a počítání peněz, ale vše se vy-
řešilo – eura jsme směnili dle 
platného kurzu ČNB.

Děkuji všem zapojeným do sbírky za jejich ochotu, čas a radost, se 
kterou se zhostili této velice záslužné akce, z níž peníze pomáhají 
těm nejpotřebnějším, z velké části v našem regionu.

Děkuji dětem, vedoucím skupinek, otci Pavlovi za podporu sbír-
ky, za spolupráci Úřadu městyse a především vám, občanům, za 
vlídné přijetí koledníků a vaše dary do kasičky i za bohatou odmě-
nu – sladkosti – pro koledníky.

Vybralo se hodně peněz, ale není to vše jen o fi nancích, koled-
níci roznášejí radost a požehnání. Díky všem, kteří se podílejí na 
šíření pokoje a pohody v naší obci.

za organizátory Tříkrálové sbírky Mgr. Marta Rejšková

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA PERLIČKY

Sluníčko nás tahá za vlásky,
kluci už si pletou pomlázky,

holky zdobí vajíčka,
venku slyším slavíčka.

Berenika Coufalová

Jaro už se blíží,
Honza z okna shlíží.

Pojď, ty Honzo, rychle ven,
zimu spolu vyženem.

Adam Král

Příchod jara Jaro je tu
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OPRAVA VĚŽNÍCH HODIN

PO STOPÁCH JANA ZRZAVÉHO

Na věži kostela sv. Mikuláše byla dokončena oprava věžních ho-
din. Prorezivělé kovové části a ztrouchnivělé dřevěné konstrukce 
byly na kraji životnosti. Využili jsme lešení postaveného k opravě 
fasády kostela, kterou prováděla fi rma Josefa Strašila, a  dosta-
li s  jejich pomocí na zem konstrukci, kterou bychom jinak těžko 
z věže demontovali. Koordinace prací na opravě hodin se ujal pan 
Luboš Novák. Opravu dřevěných konstrukcí provedl pan František 
Němec a ocelové konstrukce zrenovoval sponzorsky ředitel společ-
nosti BeHo, spol. s.r.o., ing. Pavel Benc. Všem výše jmenovaným 
patří velký dík za perfektně odvedenou práci.

Mgr. Otto Kohout

Vážení přátelé, za Společnost Jana Zrzavého děkuji Základní škole 
v Krucemburku za uspořádání výstavy obrázků, které okolní ško-
ly poslaly do výtvarné soutěže Po stopách Jana Zrzavého. V tomto 
školním roce je to už 13. ročník a zúčastnily se jej děti ze základních 
škol v  Krucemburku, Okrouhlici, Havlíčkově Borové, ve Vojnově 
Městci, Oudoleni a Sobíňově. Vyhodnocení soutěže se uskutečnilo 
16. února 2018 za účasti paní Jany Zabloudilové, která vyučuje na 
Základní umělecké škole ve Žďáru nad Sázavou a sama se zabývá 
výtvarnou tvorbou, druhou odbornicí v hodnotící komisi byla paní 
Marta Rejšková ze Základní umělecké školy v Krucemburku, která 
zároveň zastupuje Společnost Jana Zrzavého.

Pro tento ročník soutěže byla vybrána témata Veduta – pohled 
na město a Moje oblíbená hračka. Obrázky se dětem povedly, takže 
bylo z čeho vybírat. Třetí téma – Jeníkovy pohádky a z nich Poslední 
pohádka – oslovilo mladší i starší žáky. Je to dobře, neboť tím může 
nastat čas k přípravě dalšího vydání Jeníkových pohádek s použi-
tím obrázků právě ze soutěže Po stopách Jana Zrzavého.

Poděkování patří vyučujícím výtvarné vý-
chovy za to, že ve svém pracovním plánu 
dají prostor pro účast ve výtvarné soutěži 
a že seznamují žáky s dílem Jana Zrzavého.

Doporučuji vám, abyste se vydali pro-
hlédnout si vystavené obrázky. Shledáte, 
jak jsou děti vnímavé, citlivé a šikovné.

za Společnost Jana Zrzavého Krucemburk 
Miloslava Michalová

Téma Veduta – pohled na město 
Mladší žáci 
1. Tereza Holcmanová, 4. tř. Havl. Borová
2. David Klimeš, 4. tř. Havlíčkova Borová 
3. Eliška Tonarová, 3. tř. Havlíčkova Borová
Starší žáci 
1. Zuzana Čermáková, 9. tř. Krucemburk
2. Veronika Marie Balková, 8. tř. Krucemburk
3. Benedikt Coufal, 9. tř. Krucemburk

Téma Jeníkovy pohádky 
Poslední pohádka
Mladší žáci 

1. Tereza Prášková, 5. tř. Okrouhlice 

2. Kristýna Bláhová, 5. tř. Okrouhlice 

3. Stanislav Moravec, 4. tř. Oudoleň 
Natálie Sabelová, 3. tř. Vojnův Městec 

Starší žáci 

1. Pavlína Culková, 7. tř. Krucemburk 

2. Michal Bořil, 7. tř.  Krucemburk 

3. Nela Mrštíková, 6. tř.  Krucemburk 

Téma Moje oblíbená hračka
Mladší žáci 
1. Kristýna Kubátová, 1. tř. Oudoleň 
2. Iveta Dejmalová, 4. tř. Havlíčkova Borová
3. Kristýna Kohoutová, 4. tř. Krucemburk

Věra Losenická, 1. tř. Krucemburk
Čestné uznání: Jiří Slejška, 2. tř. Oudoleň
Starší žáci 
Čestné uznání: 
Anna Bencová, 9. tř. Krucemburk
Čestné uznání: 
Adéla Procházková, 9. tř. Krucemburk Cena laické poroty

Jan Losenický, 1. tř. Krucemburk (hračka) 

Andrea Culková, 4. tř.  Sobíňov (hračka) 

Šimon Steklač, 4. tř.  Havl. Borová (veduta) 

David Klimeš, 4. tř.  Havl. Borová (hračka)

Kristýna Kohoutová 4. třída Věra Losenická 1. třída

Zuzana Čermáková 9. ročník
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Z DĚNÍ V MŠ

Paní Zima si letos dala na čas, a  tak nám 
nezbývalo nic jiného než si ji sami vykouz-
lit. Ve všech třídách sněžilo, visely ram-
pouchy, vyráběli se sněhuláci, vznikaly 
obrázky se zimní tematikou, a  kdo dobře 
poslouchal, tak slyšel zimní písničky, bás-
ničky a příběhy.

Konečně jsme se dočkali opravdové sně-
hové nadílky, a  tak přišly na řadu sáně, 
boby, které dosud zahálely. Skupina dětí 
absolvovala odborný lyžařský výcvik ve 
Ski areálu Hlinsko. Šest pátků prožily děti 
dobrodružství, které začalo jízdou „luxus-
ním“ autobusem a  v  areálu pokračovalo 
eskymáckou rozcvičkou, rozdělením do 
skupin, lyžováním na opravdové sjezdovce 

a zakončeno bylo zaslouženým občerstve-
ním. Děti se vracely spokojené a nadšené 
z toho, co dokázaly.

Konec února se nesl v duchu příprav na 
vodnický karneval. Naše školička se pro-
měnila ve velikánský rybník. Děti se pilně 
podílely na výzdobě, chystaly si masky 
a  připravovaly vodnický tanec. Napekly 
cukroví, přichystaly jednohubky, se který-
mi jim pomáhaly paní učitelky a naše paní 
kuchařky. Vše vypuklo ve čtvrtek 22. února 
odpoledne, kdy děti a rodiče přivítal vodník 
Bubla, vodnice, žabáci, vodní víly a  začal 
pravý vodnický rej. Společně s rodiči tanco-
vali, soutěžili a  hodovali. Domů si všichni 
odnesli pěkné zážitky a balónek.

V  měsíci březnu se budeme pilně připra-
vovat na Velikonoce. Do školky zavítá paní 
Němcová se svými živými mláďátky a  se-
známí nás se zvyky a tradicemi. Při tvořivé 
dílně si vyrobíme různé dekorace, jimiž si 
vyzdobíme svůj domov. 

Začátkem dubna se půjdou předškoláčci 
podívat do základní školy a 9. dubna se za-
píšou k povinné školní docházce.

A  na co se těšíme? Na nové kamarády, 
kteří přijdou k  zápisu do mateřské ško-
ly ve  středu 2.  května od 8 do 16 hodin. 
Na jaro, sluníčko a výlety do přírody. 

Hodně jarní pohody
 přeje kolektiv zaměstnanců MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
KRUCEMBURK

pro školní rok 2018–19 proběhne
ve STŘEDU 2. května 2018
v době od 8 do 16 hodin. 

Přijímáme děti od 2 let věku.

Máme tady nový kalendářní rok 2018 a s ním 
i nové povinnosti. Začátek ledna byl pro děti 
z 1. stupně celkem příjemný, protože se vy-

pravily do Východočeského divadla v  Par-
dubicích na dramatizaci oblíbeného animo-
vaného seriálu Jája a Pája. Divadlo se líbilo 
a už při odjezdu se děti těšily na další. To na 
sebe nenechalo dlouho čekat a v polovině 

března zhlédli žáci představení Slůně aneb 
Proč sloni mají dlouhé choboty. Kromě kultu-
ry si žáci i zasportovali. Uskutečnilo se kraj-
ské fi nále fl orbalového Poháru ČEPS Cup 
pro 1. stupeň základních škol a tým našich 
děvčat vybojoval krásné 1. místo a tím i po-
stup do národního fi nále v Olomouci. Žáci 
8.  třídy v rámci předmětu pracovní vyučo-
vání navštívili VOŠ, OA a SOUT v Chotěboři, 
prohlédli si střední školu, zjistili informace 
o průběhu vyučování, možnostech dalšího 
studia a jejich budoucího uplatnění. Exkur-
ze byla zaměřena i prakticky. Ve 3. třídě pro-
běhl program „Prevence dětských úrazů“. 
Cílem bylo vysvětlit důležitost prevence 
před úrazy a seznámit se se základy první 
pomoci teoreticky i  prakticky. V  poslední 
části programu si všichni vyzkoušeli na re-
suscitační fi guríně masáž srdce.

Kulturních a sportovních akcí však bylo 
poměrně málo a celý leden a únor byl spíš 
studijní. Proběhla školní, okrsková i okres-
ní kola různých soutěží a olympiád. 

ZPRÁVY Z NAŠÍ ZŠ

Východočeské divadlo Pardubice
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Mladý historik odstartoval okresní kola 
olympiád v  Havlíčkově Brodě. Tato děje-
pisná soutěž se v  letošním roce zabývala 
tematikou 1. republiky a oba hoši z 9. třídy 
vynaložili velké úsilí, aby byl jejich výsle-
dek co nejlepší. Petr Kasal obsadil 26. mís-
to a Benedikt Coufal 27. místo. Okresního 
kola Olympiády z  českého jazyka se zú-
častnila Anna Bencová z  9.  třídy, která se 
v úkolech z tvarosloví i stylistiky snažila co 
nejlépe orientovat a díky své slohové práci 
obsadila 19. místo. Do okresního kola Mate-
matické olympiády pro 5. a 9. ročníky letos 
postoupili dva žáci, Michal Zrzavý z 5. třídy 
a Petr Kasal z 9. třídy. Bohužel Petra skolila 
horečka a  naši školu reprezentoval pouze 
Michal, který se umístil na 28. místě. Soutě-
že „Hledáme nejlepšího Mladého chemika 
ČR“ se zúčastnilo 357 soutěžících z pěti kra-
jů. Z našich žáků 9. třídy se nejlépe umístil 
Benedikt Coufal, kterému patřilo 45. místo, 
Petr Kasal obsadil 138. místo a Zuzana Čer-
máková 258. místo.

Ve školním kole Olympiády v anglickém 
jazyce se soutěžilo ve dvou částech – popis 
obrázku a reakce na situaci. Nejlepší znalost 
jazyka prokázali v kategorii I. A Michal Bořil 
ze 7.  třídy a  v  kategorii II. A  Tomáš Hrůza 
z 8.  třídy. I oni poměřili svoje síly v okres-
ním kole v Havlíčkově Brodě, kde se Michal 
umístil na 15.  místě a  Tomáš na krásném 
8. místě. Proběhlo i školní kolo Zeměpisné 
olympiády. Nejúspěšnějšími řešiteli se letos 
stali v  kategorii A  – žáci 6.  třídy – Tomáš 
Rykr, v  kategorii B – žáci 7.  třídy – David 
Rykr a v kategorii C – žáci 8. a 9. třídy – Petr 
Kasal. V okresním kole se každý z účastníků 
své kategorie umístil na 11. místě. Uskuteč-
nilo se i školní kolo soutěže „Poznej Vyso-
činu“, kde si žáci vyzkoušeli svoje znalosti 
o  našem kraji. V  krajském kole v  Jihlavě 
bude naši školu reprezentovat Adéla Pro-
cházková z  9.  třídy a  Marek Bačkovský ze 
7.  třídy. Ve školním kole Chemické olym-

piády nejlépe zabojovali žáci z 9.  třídy Be-
nedikt Coufal, Zuzana Čermáková, Ondřej 
Mitana a Petr Kasal a budou i nadále pomě-
řovat svoje znalosti v okresním kole.      

Recitátoři z  1.  i  2.  stupně si svými texty 
zpříjemnili den a  nejlepší reprezentova-
li naši školu v  okrskovém kole v  Chotě-
boři. Mezi ně patřili za I. kategorii – žáci 
2. a 3. třídy – Elena Vašková, Lukáš Dohnal 
a Otto Kohout z 2. třídy a Ludmila Málková 
z 3. třídy. Za II. kategorii – žáci 4. a 5. třídy 
– Nikol Dostálová, Jan Šulc z 5. třídy a Sofi e 
Bencová ze 4. třídy. Za III. kategorii – žáky 

6. a 7. třídy – se probojovali do okrskového 
kola Iveta Šulcová, Josef Ondráček z 6. tří-
dy, Pavlína Culková a  Zuzana Málková ze 
7.  třídy. Za IV. kategorii – žáci 8. a 9.  třídy 
– to byli Simona Šulcová a Benedikt Coufal 
z 9. třídy. Někteří žáci měli v této soutěži již 
zkušenosti z  předchozích let, jiní byli na-
prostými nováčky, všichni se snažili, ale vy-
hrát a postoupit všichni nemohou. Letos se 
to podařilo Eleně Vaškové ze 2. třídy, která 
postoupila do okresního kola, které proběh-
ne v Ledči nad Sázavou.

  Pololetí se rychle přiblížilo a čekalo nás 
vysvědčení, pro některé to byl slavnostní 
den, protože si vysvědčení nesli domů po-
prvé. Hodně žáků bylo se svými výsledky 
spokojeno a  mnozí slibovali, že na konci 
roku to bude lepší. Ale žáci od 4. po 9. tří-
du se těšili ještě na jednu věc, bruslení 
v  Chotěboři – tradiční sportovní aktivitu 
po rozdání vysvědčení. Vyzbrojeni teplým 
oblečením, bruslemi a hokejkami odjeli na 
stadion, kde si zbytek dne náležitě užili. 

Ti, kteří zůstali ve škole, posilovali 
v  tělocvičně, věnovali se míčovým hrám 
a  ping-pongu. Aby to nebylo líto dětem 
z  1.–3.  třídy, připravily pro ně paní učitel-
ky překážkovou dráhu, aby si taky užily 
trochu pohybu. Začátkem února odjelo 
23  žáků 7.–9.  třídy na lyžařský výcvikový 
kurz do Daňkovic. Tentokrát jim počasí 
přálo a těsně před výcvikem napadl sníh. 

Krajské fi nále fl orbalového Poháru ČEPS Cup pro 1. stupeň základních škol

Karneval

Lyžařský 
výcvikový kurz 
– Daňkovice

Pokračování  – Zprávy z naší ZŠ
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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 2018–19.

Zkoušky proběhnou v  ZUŠ v  Krucem-
burku v pátek 8. června od 14 do 16 hodin 
v  učebně Mgr. Marty Rejškové. A  nebojte 
se, je to spíše hra s  dítětem: připravte si 
lidovou píseň, vyzkoušíme rytmické cítění 
dítěte, posoudíme jeho přirozené vlohy pro 
studium na ZUŠ, vhodný věk dítěte je mezi 

6.–8.  rokem. Rodiče, kteří chcete vědět, 
zda má vaše dítě hudební talent, přijďte 
se svými dětmi, těšíme se na vás. Případný 
náhradní termín je možno dohodnout s ve-
doucí pobočky na tel. 603 708 166.

Na škole se platí školné – pro individu-
ální výuku v hudebním oboru je to 270 Kč, 
výuka ve skupince 270 Kč, ve výtvarném 
oboru 200 Kč měsíčně.

Vyučujícími v  hudebním oboru jsou 
Mgr.  Marta Rejšková, Alena Fuxová, Dis., 
Lenka Adamová. Vyučuje se hra na klavír, 

varhany, elektrické klávesové nástroje, 
zobcovou fl étnu, altovou fl étnu, lesní roh, 
dále sborový zpěv a hudební nauka.

Výtvarný obor vyučuje paní učitelka 
Pavlína Svobodová. Žáci se zabývají kres-
bou a  malbou různými technikami, výro-
bou keramiky a  dalšími aktivitami. Velmi 
oblíbené jsou společné hodiny s  rodiči, 
které mají vždy specifi cké zaměření.

Mgr. Marta Rejšková, vedoucí pobočky ZUŠ

Všichni si běžkování užili, a dokonce pomě-
řili i svoje síly v závěrečném závodu na čas.   

Pro děti ze školní družiny byl uspořá-
dán Masopustní karneval. Každý si vymy-
slel zajímavou masku a  pustil se do víru 
tance a  soutěží v  režii pana Hamerského. 
Žáci 4.–9. třídy zhlédli v Havlíčkově Brodě 
anglicko-české představení Puss in boots. 
Představení bylo zajímavé a  žáci si ales-
poň vyzkoušeli při poslechu, jak jsou na 
tom se svými znalostmi z anglického jazy-
ka. Celý 1. stupeň se vypravil do Knihovny 
M.  J.  Sychry ve Žďáru nad Sázavou, zde 
pro ně byla připravena knihovnická lekce 
„Země zubrů a stříbrných studánek“ o po-
věstech ze Žďáru i  okolí. Některé pověsti 
byly pro děti známější, jiné rozšířily jejich 
znalosti. I pro žáky 6.–8. třídy byla připra-
vena výuková exkurze do Žďáru nad Sá-
zavou. V Muzeu nové generace pro ně byl 

připraven Edukační program a po dvou ho-
dinách vzdělávání v oblasti dějepisu a čes-
kého jazyka přišla na řadu věda a techni-
ka pro rozvoj technických dovedností na 
Hrách a klamech. Každý si užil něco jiné-
ho, ale zájmy všech žáků byly uspokojeny 
a všichni se vraceli spokojeně domů.   

I  v  letošním školním roce se žáci 9.  tří-
dy zúčastnili celorepublikového testování 
z  českého jazyka, matematiky, anglického 
jazyka a  obecně studijních předpokladů 
v rámci projektu „Národní testování“, kte-
ré uskutečnila vzdělávací společnost SCIO. 
Celkově se do testování zapojilo 17.672 žáků 
z 594 škol. Hodnocení žáci obdrželi společ-
ně s pololetním vysvědčením a mohou ho 
využít při rozhodování o dalším studiu.

Žáci naší ZŠ měli možnost vyzkoušet 
si cvičné testování v  anglickém jazyce – 
Cambridgské zkoušky: Starters (5.–6.  tř.), 

Movers (7.–8.  tř.), Flyers (8.–9.  tř.). Tyto 
zkoušky proběhly v  budově Biskupského 
gymnázia ve Žďáru nad Sázavou.

V  plném pracovním nasazení uběhly 
další měsíce školní docházky a  přiblížily 
se svátky jara – Velikonoce. Děti si třídy vy-
zdobily větvičkami jabloní a květináči s jar-
ním obilím. Na chodbách se objevily veselé 
jarní obrázky a básničky týkající se jarního 
a velikonočního období. Chlapci pletli po-
mlázky a dělali seznamy, které spolužačky 
půjdou vyšlehat. Přejeme všem čtenářům 
klidné velikonoční svátky a krásné jaro.

Podrobné informace o dění na naší ZŠ 
najdete na www.zskrucemburk.cz

kolektiv zaměstnanců ZŠ

ZUŠ – PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ KE STUDIU

Ing. Vladimír Kubeš – Intermont s.r.o., pan 
Karel Losenický – majitel hotelu Amade, 
Ing. Vladimír Štill – Elasta Vestil s.r.o., 
Tendra spol. s.r.o. Mělník - Ing. David Plíš-
til, AVE s.r.o Žďár nad Sázavou, pan Josef 
Strašil – Pohostinství „Pepíno“, Silpra 
silniční práce s.r.o. Brno, paní Jiřina Mo-
ravcová – obchodní činnost, ELKO Elektro 
s.r.o. Krucemburk, Experting spol. s.r.o. 
Praha, Váňa Hybrálec s.r.o. – Jihlava, pan 
Petr Kohout Vojnův Městec, ELOV Vojnův 
Městec, Ing. Pavel Benc – BeHo s.r.o. Staré 
Ransko, Zemědělská a.s. Krucemburk, pan 
Jiří Kasal – zemědělský podnikatel, pan 
Karel Losenický – truhlářství Krucemburk, 
pan Jaroslav Joska – holič a kadeřník Kru-
cemburk, paní Lucie Kavalírová – masáže 
Krucemburk, pan Libor Marek Krucem-
burk, paní Monika Mrštíková – autoškola 
Krucemburk, pan Jaromír Mifk a – Lesní 
školka Vortová, COOP družstvo Havlíč-

kův Brod, pan Jan Matějka – Autodopra-
va Ždírec nad Doubravou, pan Jan Šlerka 
– klempíř Ždírec nad Doubravou, Citelum 
a.s. Havlíčkův Brod, Slévárna a modelárna 
Nové Ransko, manželé Coufalovi – Dře-
vovýroba Benátky, pan Dušan Hameder 
Ždírec nad Doubravou, pan František Ně-
mec – stavební práce, pan Václav Duben 
– zmrzlina Krucemburk, pan Petr Lose-
nický Krucemburk, Restaurace Řeka Staré 
Ransko p. Mokroš, COLAS CZ a.s. Jihlava, 
paní Věra Konárová – pedikura Krucem-
burk, Restaurace u Lázničků – Ždírec nad 
Doubravou, pan Novotný IPI Žďár nad Sá-
zavou, paní Pavlína Junová Malochyně, 
pan Jan Valecký Krucemburk, OK Comp 
Patrik Otradovský, Stora Enso Timber Ždí-
rec nad Doubravou, pan Jindřich Hájek 
Krucemburk, Viatronic s.r.o. Holas Zbyněk 
Krucemburk, Perun Hluboká pan Luděk 
Strašil, paní Hana Losenická prodejna 

U  Sluníčka Krucemburk, DOSIP servis, 
Ecostone s.r.o. Havlíčkův Brod, pan David 
Ptáček Krucemburk, Oční optika Ostrovid 
Ždírec nad Doubravou, pan Dušan Miku-
lecký Krucemburk, lékárna paní Jaroslava 
Mokrá Krucemburk, pan Martin Jonáš Hlu-
boká, paní Jaroslava Lidmilová – Bytový 
textil Hlinsko, Dekora Jeníček a.s. Ždírec 
nad Doubravou, pan Aleš Pecina Krucem-
burk, Petr Mrštík Krucemburk, Pipek spol. 
s.r.o. Humpolec, Hostinec KUBA, Dosip, 
Novák – Geodet, Poslušný Jiří, PKS Žďár 
nad Sázavou, Stanislav Kamarád, Miloš 
Losenický Krucemburk, Marina Slanařo-
vá Krucemburk, pan Ondráček Ždírec nad 
Doubravou, pan Janáček Hluboká, Tiskár-
na Unipress Žďár nad Sázavou, Milan Pe-
čenka Krucemburk, Městys Krucemburk.

Děkujeme.

DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM ZA DARY DO TOMBOLY – PLES 2018

Pokračování  – Zprávy z naší ZŠ
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Výstavba chodníků v  ulici Hlubocká, 
Košinovská a Na Viničkách
V roce 2017 byly dokončeny projektové do-
kumentace na výstavbu chodníku v  ulici 
Hlubocká a chodníku vedoucího z náměstí 
na Viničky. V současné době probíhají vý-
běrová řízení s  předpokládanou realizací 
v druhé polovině tohoto roku.

Zateplení bytového domu čp. 193, 345
V  lednu jsme podali žádost o  dotaci na 
„Snížení energetické náročnosti bytového 
domu čp. 193, 345“ do výzvy IROP (Integro-
vaný regionální operační program). V pří-
padě získání dotace, která má být vyhod-
nocena v průběhu měsíců březen a duben, 
by realizace proběhla v  druhé polovině 
tohoto roku.

Nové víceúčelové hřiště 
u ZŠ Krucemburk
V  květnu bude za budovou základní ško-
ly na starém škvárovém hřišti zahájena 
výstavba víceúčelového hřiště s  umělým 
povrchem. Multifunkční povrch umožní 
široké spektrum využití od atletických dis-
ciplín, přes míčové sporty, jako jsou tenis, 
basketbal, fl orbal, malá kopaná, volejbal, 
nohejbal či házená, až po bruslení na ko-
lečkových bruslích. Toto hřiště bude sloužit 
primárně pro potřeby Základní školy Kru-
cemburk k  výuce tělesné výchovy, zájmo-
vým sportovním kroužkům, školní družině, 
mateřské škole a v odpoledních hodinách 
veřejnosti. V  srpnu 2017 jsme zažádali 
o  dotaci do programu „Podpora obnovy 
a  rozvoje venkova“, kterou vypsalo Mini-
sterstvo pro místní rozvoj ČR. Naše žádost 
byla úspěšná. Realizaci akce vyhrála spo-
lečnost S-vision za bezmála 4.000.000 Kč, 
z  toho dotace činí necelých 2.700.000  Kč. 
Nové hřiště by mělo být v provozu nejdéle 
k zahájení nového školního roku.

Rekonstrukce komunikace 
v ulici Drahotín
V červnu budou v ulici Drahotín zahájeny 
stavební práce na opravě dešťové kanaliza-

ce a  rekonstrukce komunikace, chodníku 
a  veřejného osvětlení. V  rámci akce bude 
společnost VaK provádět také výměnu ven-
tilů. Realizace akce, kterou vyhrála společ-
nost COLAS CZ za cenu cca 4.250.000 Kč, 
je plánována s ukončením v srpnu tohoto 
roku. Občané, jejichž nemovitostí se opra-
va dotýká, budou v dostatečném předstihu 
informováni o postupu prací a omezeních 
s nimi souvisejícími.

Osvětlení cyklostezky 
Krucemburk – Ždírec
V  poslední době dostávám často otáz-
ku, proč neřešíme osvětlení cyklostezky 
z Krucemburku do Ždírce nad Doubravou, 
když Ždírec již ze své strany vybudoval tři 
sloupy. Odpověď je poměrně složitá. Ano, 
Ždírec nad Doubravou vybudoval několik 
sloupů a nyní musí čekat na stavební po-
volení, aby mohl pokračovat dále. 

V  roce 2016 jsme objednávali společně 
s  městem Ždírec u  společnosti CITELUM 
projektové práce na osvětlení stezky. Po 
jednání se Správou CHKO Žďárské vrchy 
jsme narazili na požadavek výsadby ze-
leně podél stezky, která bude eliminovat 
narušení krajinného rázu. Protože nebyla 
doposud nařízena náhradní výsadba za 
pokácené stromy u silnice I/37 (kácení pro-
běhlo v roce 2012), zadávali jsme začátkem 
roku 2017 projektové práce nejen u stezky, 
ale i  na ostatních místech v  intravilánu 
obce. Začátkem roku 2018 proběhlo opět 
jednání se Správou CHKO Žďárské vrchy 
a bylo dohodnuto přijatelné řešení. K rea-
lizaci výstavby osvětlení je nyní třeba zís-
kat kladné stanovisko ŘSD ČR. Problém je 
v tom, že vzhledem k blízkosti stezky (ve-
řejné osvětlení je navrženo mezi stezkou 
a komunikací) od krajnice vozovky I/37 je 
nutné respektovat normy na projektování 
dálnic a silnic a v případě nedodržení nor-
mované vzdálenosti by bylo nutné osadit 
ke komunikaci I/37 svodidla nebo posu-
nout osvětlení za stezku. V současné době 
tedy probíhají jednání s ŘSD ČR.

Parcely v Krucemburku
V minulých číslech časopisu Domov jsem 
informoval o  přípravě parcel „Pod Vče-
línem“. Vzhledem k  tomu, že dostávám 
časté dotazy, zda je možno ofi ciálně žádat 
o parcely „Pod Včelínem“ a proč nebuduje-
me parcely v rámci druhé etapy „Vydrbal-
ky“, když je v této lokalitě „již všechno při-
praveno od předchozího vedení“, rozhodl 
jsem se situaci obšírněji popsat.

Při mém nástupu do úřadu v  roce 2014 
bylo na Vydrbalce ještě několik volných 
parcel, které jsme v  roce 2015 prodali no-
vým majitelům. Když jsme začali dávat do-
hromady indicie, kde budeme moci začít 
budovat nové další parcely, zjistili jsme, že 
obec nevlastní žádné pozemky, na nichž 
by bylo možné stavět. Začali jsme tedy 
jednat o odkupu s vlastníky pozemků, kde 
územní plán umožňuje obytnou zástavbu.

Druhá etapa „Vydrbalky“ mezi nimi ne-
byla, neboť předchozí vedení obce vyjmu-
lo tuto oblast ze zastavitelného území a je 
dnes vedeno jako rezerva (dle platného 
územního plánu nezastavitelná plocha). 
Na druhou etapu navíc nebyly a  nejsou 
připraveny projekty k zástavbě.

Reagovali jsme tedy na možnosti koupě 
pozemků pro výstavbu, prověřili jsme ge-
ologickým průzkumem vhodnost území 
„Pod Včelínem“, zadali jsme zpracování 
územní studie, která prověřila dopravní 
a jiná řešení v území, a v tomto roce bude 
zpracována projektová dokumentace pro 
územní rozhodnutí, stavební povolení 
a  provedení stavby na novou lokalitu ro-
dinných domů „Pod Včelínem“. Předpo-
kládaný termín výstavby infrastruktury je 
v roce 2019. 

Vzhledem k tomu, že nejsou dokončeny 
projektové práce a  zastupitelstvo nemá 
podklady pro určení prodejní ceny parcel, 
nebyl ještě zahájen prodej a není tedy mož-
né uzavírat jakékoli (před)kupní smlouvy. 
Informace o  zahájení prodeje bude včas 
zveřejněna na úřední desce a  stránkách 
městyse. V současnosti nejsou žádné par-
cely ani zamluveny, ani prodány. Studii na-
leznete na stránkách Krucemburku v sekci 
projekty.

Co se týká dalších území. Vykoupili jsme 
pozemky pod parkem, kde nyní probíhá 
zpracování územní studie s  řešením par-
celace území pro rodinné domy v  rámci 
dotačních peněz z programu IROP. V rámci 
změny územního plánu, která nyní probí-
há, také upravujeme zastavitelná území, 
která jsou dostupná pro výstavbu.

Mgr. Otto Kohout

INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE

Vážení spoluobčané,
nový rok již ukrojil ze svého času tři měsíce a nechal zapomenout na ten minulý. V tom-
to období jsme zažili prezidentské volby, užívali si plesovou sezónu a zimní radovánky. 
Na ÚM jsme v tomto období připravovali projekty a investice do dalších měsíců (popis 
viz níže).

Rok 2018 je výjimečný tím, že městys Krucemburk slaví 777 let od doby, z níž je do-
chována první písemná zmínka o jeho založení, a zároveň 140 let své existence datuje 
Sbor dobrovolných hasičů Krucemburk. Tato jubilea nelze přejít bez povšimnutí a zvu 
Vás tímto srdečně na oslavy, které se budou konat 2. června v prostorách sokolovny.

Vážení spoluobčané, prožijte v poklidu se svou rodinou a přáteli krásné velikonoční svátky.
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Kompostéry a kontejnery na textil
V současné době máme ze Státního fon-

du životního prostředí schválenou dotaci 
na akci „Pořízení kompostérů a kontejnerů 
na textil pro městys Krucemburk“. Již pro-
běhla soutěž na dodavatele, tuto zakázku 
vyhrála fi rma ELKOPLAST CZ, s.r.o., Zlín, 
která podala nabídku ve výši 1.374.923 Kč 
vč. DPH. Z Evropské unie a SFŽP dostane-
me 85% dotaci na tuto akci, městys Kru-
cemburk tedy ze svého rozpočtu zaplatí 
cca 210.000 Kč. Termín dodání komposté-
rů by měl být v květnu 2018. Přesný termín 
předání kompostérů našim občanům bude 
včas vyhlášen, jakmile budeme mít kom-
postéry u nás. 

Dále v  průběhu dubna/května uspořádá-
me pro naše občany instruktážní školení, 
na kterém se dozvíte, jak se s kompostérem 
zachází a  správný postup kompostování. 
Termín tohoto školení bude včas ozná-
men na našich webových stránkách a také 
v rozhlase.

Součástí této akce je také dodávka 3 kon-
tejnerů na textil. Tyto kontejnery budou 
rozmístěny v  Krucemburku a  také na Sta-
rém Ransku. Textil umístěný do těchto 
kontejnerů bude předáván prospěšné orga-
nizaci Diakonii Broumov k dalšímu využití.

Traktorový nosič kontejnerů
Tato akce je nyní ve fázi, kdy máme vysou-
těženého dodavatele, který vzešel z  výbě-
rového řízení a je jím VÁŇA Hybrálec, s.r.o. 
Máme s  tímto dodavatelem podepsanou 
kupní smlouvu a stanoven termín dodání 
do konce dubna 2018. Celková nabídková 
cena dodávky je 1.162.931 Kč vč. DPH, na 
tuto akci máme opět 85% dotaci ze Stát-
ního fondu životního prostředí a Evropské 
unie. Z  toho vyplývá, že městys ze svého 
rozpočtu zaplatí cca 175.000 Kč.

V  této akci městys Krucemburk pořídí 
traktorový nosič kontejnerů PORTÝR 7, 
se  kterým budeme schopni si sami vozit 
hákové kontejnery. Součástí této dodávky 
budou dále 3 velkoobjemové kontejnery 
o objemu 14 m3 a 3 velkoobjemové kontej-
nery o  objemu 15,5 m3 (budou určené na 
bioodpad, klest a další odpady od našich 
občanů), dále 1 velkoobjemový kontejner 
s  pevnou střechou o  objemu 17 m3 (ten 
bude určen na papír), 20 plastových kon-
tejnerů o objemu 1,1 m3 na biologicky roz-
ložitelný komunální odpad a 10 plastových 
kontejnerů o objemu 1,1 m3 na kovový od-
pad. Kontejnery plastové o  objemu 1,1 m3 
budou rozmístěny do jednotlivých součas-
ných stanovišť na odkládání tříděného od-
padu v našem městysi i do místních částí 
Staré Ransko a Hluboká.

Mapka rozmístění jednotlivých kontejne-
rů na BIO a kovy bude po jejich umístění 
uveřejněna na webových stránkách na-
šeho městyse a  na vývěskách. O  místech 
a  časech umístění jednotlivých velkoob-
jemových kontejnerů na BIO, klest a další 
odpady vás budeme také včas informovat.

Tomáš Trávníček

Informace z kroniky
K  31.  12. 2017 žilo v  našem městysi cel-

kem 1.557 obyvatel včetně cizinců, z  toho 
v Krucemburku 1.342 osob, ve Starém Ran-
sku 162 osob a v Hluboké 53 osob. Celkem 
se narodilo 19 dětí a 19 občanů zemřelo.

Upozornění: Upozorňujeme rodiče, aby 
svoje nově narozené děti přihlásili k  tr-
valému pobytu. To znamená, že rodič se 
dostaví na náš ÚM s rodným listem dítěte 
a dítě je tak zapsáno (přihlášeno) k trvalé-
mu pobytu v Krucemburku.

Jiřina Valecká

V rámci dlouhodobého plánování územní-
ho rozvoje obce jsem v prosinci informoval 
o získání fi nančních prostředků na vypra-
cování územních studií veřejných prostran-
ství v  Krucemburku, Hluboké a  Starém 
Ransku. První studií, kterou připravil ing. 
arch. Martin Dobiáš s  ing. arch. Davidem 
Ptáčkem, bylo prostranství náměstí Jana 
Zrzavého. Důvodem zadání této studie byl 
požadavek prověřit území tak, aby náměstí 
i přes svou nepříznivou terénní konfi guraci 
v hierarchii veřejných prostranství městyse 
Krucemburk zaujalo nejvýznamnější po-
stavení se zvýrazněnými vazbami na kostel 
se hřbitovem, Pamětní síň Jana Zrzavého, 
Úřad městyse, pomník sv. Jana Nepomuc-
kého a také pomník obětem světových vá-
lek. Střed náměstí dnes slouží jako příleži-
tostné parkoviště vozidel a křižovatka cest. 
Výstupem studie mělo být řešení tohoto 
zásadního prostoru tak, aby náměstí slou-
žilo nejen autům, ale i lidem k odpočinku, 
kulturním a slavnostním akcím.

Tato územní studie 
radikálně mění pro-
stor náměstí, připouští 
jiné možnosti využití a také velmi výrazně 
zasahuje do dopravní infrastruktury. Prá-
vě řešení komunikací bylo velmi diskuto-
váno a vznesli jsme požadavek na předlo-
žení dalších variant. Po zhodnocení všech 
aspektů a možností a s důrazem na zacho-
vání zásadních funkcí náměstí předložili 
architekti variantu, která respektuje nor-
my dopravního řešení. V  rámci navržené 
varianty je tedy řešena přeložka komuni-
kace III/03713.

Územní studie je nezávazný dokument, 
který je podkladem pro dlouhodobý roz-
voj území v řádu desítek let. Jejím velkým 
přínosem je to, že dílčí stavební projek-
ty v  území mají oporu v  urbanistickém, 
funkčním a materiálovém řešení.

Neznamená to tedy, že bychom v  příš-
tím roce realizovali úpravu náměstí, ale 
máme k dispozici návrh, o kterém se bude 
dále diskutovat. Územní studii naleznete 
na stránkách Krucemburku v sekci Projekty.

Mgr. Otto Kohout

ÚZEMNÍ STUDIE 
NÁMĚSTÍ JANA ZRZAVÉHO

Pokračování – Informace z Úřadu městyse
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INFORMACE Z 64.–68. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE

64. zasedání – 18. 12. 2017
* RM schválila výběrovou komisi pro 

otevírání a hodnocení nabídek na akci 
„Pořízení traktorového nosiče a  kontej-
nerů pro městys Krucemburk“ ve složení: 
Mgr. Otto Kohout, Tomáš Trávníček, Pat-
rik Otradovský a Dagmar Břeňová.

* RM schválila uzavření Darovací smlou-
vy s Dětským domovem, Nová Ves u Cho-
těboře na fi nanční dar ve výši 3.535 Kč.

* RM schválila proplacení prací za do-
dávku a  montáž veřejného osvětlení 
na hřišti u bytovky čp. 355, 356 v celkové 
výši 110.994 Kč bez DPH fi rmě Petr Zvolá-
nek – Elektromontáže.

* RM schválila rozpočet MŠ na rok 2018 
a závazné ukazatele pro neinvestiční pří-
spěvek dle předloženého návrhu v celko-
vé výši 982.000 Kč.

* RM schválila rozpočet ZŠ na rok 2018 
a závazné ukazatele pro neinvestiční pří-
spěvek dle předloženého návrhu v celko-
vé výši 1.300.000 Kč.

* RM schválila uzavření Smlouvy o  dílo 
s  fi rmou ENVIREX Chotěboř na odběr 
a rozbory vzorků z ČOV pro rok 2018.

* RM schválila objednávku projektových 
prací prostoru parkoviště u  bytového 
domu čp. 193 a 345 u fi rmy David Ptáček 
Krucemburk za celkovou cenu 15.000 Kč 
vč. DPH.

* RM schválila sazebník úkonů Pečova-
telské služby platný od 1. 1. 2018.

* RM postoupila ZM k projednání Dodatek 
č. 21 ke smlouvě z 2. 11. 1994 a Dodatek 
č. 2 Kupní smlouvy z 22. 1. 2007 uzavřené 
s Miloslavem Odvárkou ODAS o svozu ko-
munálních a tříděných odpadů.

* RM pověřila starostu dalším jednáním s AK 
JUDr. Málka o odměně za právní služby.

65. zasedání – 28. 12. 2017
* RM schválila Rozpočtové opatření 

č. 12/2017.

66. zasedání – 15. 1. 2018
* RM schválila zadávací dokumentaci 

na akci „Drahotín – oprava dešťové ka-
nalizace a  rekonstrukce místní komuni-
kace“ a  komisi pro otevírání obálek 
a hodnocení nabídek ve složení: Otto Ko-
hout, Tomáš Trávníček, Patrik Otradov-
ský a Jan Valecký.

* RM schválila zadávací dokumentaci 
na  akci „Víceúčelové hřiště v  Krucem-
burku“ a  komisi pro otevírání obálek 
a hodnocení nabídek ve složení: Otto Ko-
hout, Tomáš Trávníček, Patrik Otradov-
ský a Jan Valecký.

* RM schválila nákup cen ve výši 1.500 Kč 
na akci pro děti „Dětský maškarní karne-
val“, který pořádá TJ Sokol Krucemburk 
20. 1. 2018 v sokolovně.

* RM vzala na vědomí výsledek kontrol-
ního zjištění Finančního úřadu pro Kraj 
Vysočina týkajícího se projektu Sběrný 
dvůr Krucemburk, v němž byla popsána 
drobná pochybení.

* RM vzala na vědomí návrh řešení par-
celace území Pod parkem v rámci zpra-
cování územní studie a bude předložena 
na jednání ZM.

67. zasedání – 31. 1. 2018
* RM schválila příspěvek do tomboly 

2×2 plm palivového dřeva na X. farní ples.
* RM schválila uzavření dodatku ke 

smlouvě o poskytování právní pomoci 
s  JUDr. Lubomírem Málkem, advokátem 
se sídlem Havlíčkův Brod, v celkové výši 
9.000 Kč bez DPH měsíčně na dobu urči-
tou do 31. 12. 2018.

* RM schválila podání žádosti o  dotaci 
z programu Zásady ZK pro poskytování 
dotací na obnovu kulturních památek na 
repasi „Litinový kříž na břehu rybníka 
Ranecký“.

* RM schválila objednávku na zaměření 
katolického a evangelického hřbitova 
a jeho implementaci do mapového portá-
lu GObce u fi rmy GPlus Pardubice za cel-
kovou cenu 55.000 Kč bez DPH.

* RM schválila uzavření Smlouvy o  dílo 
s  fi rmou VODA CZ Hradec Králové na 
výměnu aeračních elementů na ČOV za 
celkovou cenu 208.542 Kč bez DPH a po-
věřuje místostarostu podpisem smlouvy.

* RM schválila uzavření Kupní smlouvy 
s fi rmou VÁŇA Hybrálec na pořízení trak-
torového nosiče a kontejnerů za celkovou 
cenu 961.100 Kč bez DPH a pověřuje mís-
tostarostu podpisem smlouvy.

* RM schválila uzavření Smlouvy na orga-
nizaci zadávacího řízení na akci „Poříze-
ní kompostérů a kontejneru na textil pro 
městys Krucemburk“ s  fi rmou TENDRA 
Mělník za cenu 20.000 Kč bez DPH a po-
věřuje podpisem smlouvy místostarostu.

* RM schválila uzavření Smlouvy na 
Manažerské řízení realizace a  admi-
nistrace po dobu udržitelnosti projektu 
z  OPŽP na akci „Pořízení kompostérů 
a  kontejneru na textil pro městys Kru-
cemburk“ s  fi rmou TENDRA Mělník za 
cenu 39.000 Kč bez DPH a pověřuje pod-
pisem smlouvy místostarostu.

* RM schválila výzvu k  podání nabídek 
a  textovou část zadávací dokumentace 
na akci „Pořízení kompostérů a kontejne-
ru na textil pro městys Krucemburk“.

* RM schválila žádost o  příspěvek do 
tomboly 2x2 plm palivového dřeva na 
Sportovní ples Tatran Ždírec n. D.

* RM schválila nákup topidel do kabin 
Spartaku Staré Ransko v  hodnotě do 
10.000 Kč.

* RM vzala na vědomí řešení územní stu-
die náměstí Jana Zrzavého.

* RM vzala na vědomí platový výměr 
na odvod za porušení rozpočtové kázně 
ve výši 1.319 Kč na projekt „Sběrný dvůr 
Krucemburk“.

* RM vzala na vědomí výsledek výběrové-
ho řízení na akci „Pořízení traktorového 
nosiče a kontejnerů pro městys Krucem-
burk“.

* RM vzala na vědomí zprávu ředitele ZŠ.
* RM doporučila ZM schválit koupi části 

pozemku p. č. PK 347 v k. ú. Krucemburk 
o výměře cca 19 650 m2 za cenu 65 Kč/m2.

* RM doporučila ZM schválit prodej staré 
CAS 24 za cenu 20.000 Kč.

68. zasedání – 12. 2. 2018
* RM schválila uzavření smlouvy o  dílo 

„Drahotín – oprava dešťové kanaliza-
ce a  rekonstrukce místní komunikace“ 
s fi rmou COLAS CZ Praha 9, cena díla je 
3.497.481 Kč bez DPH.

* RM schválila uzavření smlouvy o  dílo 
„Víceúčelové hřiště v  Krucemburku“ 
s  fi rmou S–Vision Staňkov, cena díla je 
3.263.471 Kč bez DPH.

* RM schválila převedení hospodářského 
výsledku ve výši 28.373,63 Kč z roku 2017 
do fondu rezerv. Prostředky boudou pou-
žity na zakoupení kamerového systému.

* RM schválila podání žádosti o dotaci na 
restaurátorské práce křížků (kříž u rybní-
ka Zadní, Toufílův, Františka a Jana Janů, 
Špického, kříž na návsi v Hluboké, Loub-
kův). Žádost bude podána do podprogra-
mu č. 129 662 vyhlášeného MZE.

* RM schválila podání žádosti o dotaci na 
opravu márnice na katolickém hřbitově. 
Žádost bude podána do podprogramu 
č. 129 662 vyhlášeného MZE.

* RM schválila podání žádosti o  dotaci 
na pořádání oslav městyse Krucemburk 
v  červnu 2018 ze Zásad Zastupitelstva 
Kraje Vysočina pro poskytování dotací na 
oslavy obcí.

* RM schválila výběrovou komisi pro 
otevírání a hodnocení nabídek na akci 
„Pořízení kompostérů a  kontejneru na 
textil pro městys Krucemburk“ ve slože-
ní: Tomáš Trávníček, Otto Kohout, Patrik 
Otradovský, náhradník Jan Valecký.

* RM schválila uzavření Smlouvy o spo-
lupráci s  fi rmou SAVE CZ Hlinsko na 
odvoz dřevěného odpadu ze SD za cenu 
1.500 Kč bez DPH/odvoz.

* RM rozhodla vybrat jako nejvhodněj-
ší nabídku veřejné zakázky „Drahotín 
– oprava dešťové kanalizace a  rekon-
strukce místní komunikace“ nabídku 
společnosti COLAS CZ Praha 9, cena díla 
je 3.497.481 Kč bez DPH; nabídka tohoto 
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INFORMACE Z 23.–25. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE

23. zasedání – 13. 12. 2017
* ZM schválilo odměny neuvolněným 

členům ZM, členům RM a  členům vý-
borů dle nařízení vlády o  odměnách 
za výkon funkce člena zastupitelstva 
s účinností od 1. 1. 2018 ve výši: člen RM 
2.000 Kč, člen ZM 730 Kč, předseda výbo-
ru 1.220 Kč, člen výboru 380 Kč.

* ZM schválilo Rozpočtové opatření 
č. 11/2017.

* ZM schválilo rozpočet městyse na rok 
2018 dle přílohy č. 1 jako schodkový. 
Příjmy ve výši 28.838.740 Kč a  výdaje 
ve výši 44.838.740 Kč. Schodek ve výši 
16.000.000 Kč bude fi nancován z  pře-
bytku minulých let. Ve výdajové části 
rozpočtu nesmí být příkazcem operace 
překročen stanovený objem běžných 
a  kapitálových výdajů dle jednotlivých 
paragrafů schváleného rozpočtu roku 
2018.  V  rámci paragrafů se však změna 
v  jednotlivých položkách rozpočtu po-
voluje. Rozpis schváleného rozpočtu do 
plného třídění rozpočtové skladby dle 
vyhlášky 323/2002 Sb. je v  kompetenci 
správce rozpočtu (hospodářky městyse) 
po schválení starostou městyse.

* ZM schválilo Střednědobý výhled roz-
počtu na roky 2019–22.

* ZM schválilo Veřejnoprávní smlouvu 
na výkon přenesené působnosti v ob-
lasti přestupků s Městem Chotěboř.

* ZM schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o výpůjčce ze dne 15. 12. 2016 – budovy 
ZŠ a dalšího majetku – s vypůjčitelem Zá-
kladní škola Krucemburk.

* ZM schválilo Plán rozvoje sportu.
* ZM schválilo uzavření kupní smlouvy 

na pořízení trávního traktoru ISEKI, 
model SXG 323, od fi rmy PIPEK Humpo-
lec za celkovou cenu 379.000 Kč bez DPH.

* ZM vzalo na vědomí Zápis z dílčího pře-
zkoumání hospodaření městyse za 
období od 1. 1. do 30. 9. 2017, provedený 
KÚKV se závěrem: nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky.

* ZM zmocnilo RM ke schválení rozpoč-
tového opatření č. 12/2017.

* ZM neschválilo Záměr prodeje části po-
zemku parc. č. 142/1 v k ú. Krucemburk.

* ZM neschválilo Výzvu k  náhradě ško-
dy a  nárok na náhradu škody ve výši 
555.726,48 Kč vznesené JUDr. Jakubem 
Vozábem, právním zástupcem paní S. N. 
(Ždírec nad Doubravou), dopisem doru-
čeným na ÚM 28. 11. 2017

24. zasedání – 14. 2. 2018
* ZM schválilo Rozpočtové opatření 

č. 12/2017.
* ZM schválilo uzavření smlouvy na 

koupi pozemku KN 341/3 o  výměře 
19.646 m2, odděleného od pozemku p. č. 
PK 347 v k. ú. Krucemburk dle GP č. 708-
18/2018, za cenu 65 Kč/m2 s  vlastníky 
J. a M. V. (Krucemburk). Náklady spojené 
s koupí pozemku včetně daně z převodu 
nemovitosti hradí kupující.

* ZM schválilo uzavření Kupní smlouvy 
na prodej vozu CAS 24 Š706 s kupujícím 
obec Nová Ves u  Chotěboře za částku 
20.000 Kč. Náklady spojené s  převodem 
hradí kupující.

* ZM schválilo nové znění Jednacího 
řádu výborů ZM.

* ZM schválilo uzavření Dodatku č. 21 ke 
smlouvě z 2. 11. 1994 uzavřené s fi rmou 
Miloslav Odvárka ODAS na zajištění od-
vozu a uložení tuhého komunálního od-
padu, se zhotovitelem AVE Vysočina Žďár 
nad Sázavou. Dodatkem se upravuje výše 
ceny, která je stanovena paušální částkou 
na 325.488 Kč/rok s platností od 1. 3. 2018.

* ZM schválilo uzavření Dodatku č. 2 ke 
Kupní smlouvě ze dne 22.  1. 2007 uza-
vřené s  fi rmou Miloslav Odvárka ODAS 
na zajištění odvozu separovaného od-
padu, se zhotovitelem AVE Vysočina 
Žďár nad Sázavou. Dodatkem platným 
od 14.  2.  2018 se upravuje výše ceny za 
dodávku a  odběr separovaných odpa-
dů v  kontejnerech tako: Plasty (200139) 
– 210 Kč/1 vývoz 1. kontejneru a 190 Kč/
vývoz každého dalšího kontejneru, sklo 
(200102) – třídění skla na bílé, barevné 
– 650 Kč/t, netříděné sklo – 1.000 Kč/t, 

nápojový karton (150105) – 210 Kč/1 vý-
voz 1. kontejneru a 190 Kč/vývoz každého 
dalšího kontejneru.

* ZM schválilo spoluúčast na opravě části 
fary v roce 2018 ve výši 10 % (26.600 Kč) 
z  celkové částky opravy 265.916 Kč. 
Na opravu dveří bude žádat Římskokato-
lická farnost ze zásad Zastupitelstva kra-
je Vysočina. V případě poskytnutí dotace 
bude ZM schvalovat smlouvu o  poskyt-
nutí dotace farnosti.

* ZM uložilo starostovi pokračovat v jed-
nání ohledně směny a  případné koupě 
a  prodeje pozemků v  korytě městeckého 
potoka s LESY ČR na základě žádosti ve-
dené pod č. j. 376/2014 MK – 0156/18. Ceny 
pozemků budou stanoveny na základě GP 
a znaleckých posudků. 

* ZM vzalo na vědomí zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření městyse 
Krucemburk za rok 2017, který byl pro-
veden Krajským úřadem Kraje Vysočina. 
Při přezkoumání hospodaření městyse 
Krucemburk za rok 2017 nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky.

* ZM vzalo na vědomí platový výměr 
č.  13/2018 od FÚ Havlíčkův Brod na od-
vod za porušení rozpočtové kázně ve výši 
1.319 Kč u projektu „Sběrný dvůr Krucem-
burk“. Projekt byl realizován v  letech 
2013–14.

* ZM vzalo na vědomí Studie náměstí 
Jana Zrzavého a  Návrh řešení parcelace 
prostranství pod parkem, Návrh územní 
studie prostranství školy a školky, Řešení 
chodníku v ulici Hlubocká.

* ZM vzalo na vědomí Dopis č. j. 
21/2018MK od České asociace odpado-
vého hospodářství ve věci „Informace 
k  riziku navýšení nákladů za odpadové 
hospodářství obcí/měst – určeno k  pro-
jednání na zastupitelstvu obce/města 
a s tím související reakce na tento dopis 
od Svazu měst a obcí ČR, Sdružení míst-
ních samospráv ČR a  ASHPA oběhová 
hospodářství, s.r.o.“.

uchazeče byla hodnotící komisí vyhod-
nocena jako nabídka s nejnižší nabídko-
vou cenou.

* RM rozhodla na základě doporučení 
hodnotící komise vyloučit uchazeče 
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod z důvo-
du, že do celkové ceny díla nebyla započí-
tána část akce – dešťová kanalizace.

* RM rozhodla na základě doporučení 
hodnotící komise vyloučit uchazeče 

ECOSTONE Havlíčkův Brod z důvodu, že 
společnost v nabídce neprokázala kvali-
fi kaci v požadovaném rozsahu.

* RM rozhodla vybrat jako nejvhodnější 
nabídku veřejné zakázky „Víceúčelové hři-
ště v Krucemburku“ nabídku společnosti S–
Vision Staňkov, cena díla je 3.263.471,55 Kč 
bez DPH; nabídka tohoto uchazeče byla 
hodnotící komisí vyhodnocena jako nabíd-
ka s nejnižší nabídkovou cenou.

* RM vzala na vědomí návrh územní stu-
die na prostranství u MŠ a ZŠ.

* RM doporučila ZM schválit spoluúčast 
na opravě části fary v roce 2018 ve výši 
10 % (26.600 Kč) z celkové částky opravy 
265.916 Kč.

Pokračování – Zasedání rady
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Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás seznámila s  některý-
mi případy trestné činnosti, k nimž došlo 
v průběhu měsíců leden a únor 2018 v te-
ritoriu obvodního oddělení PČR Chotěboř.
 
Krádež vloupáním
* Neznámý pachatel v době od 16.30 hodin 

13.  2. do 14 hodin 14.  2. v  obci Sobíňov 
vstoupil odemčenou brankou na poze-
mek. Z  dřevěné voliéry bez užití násilí 
odcizil exotické ptactvo. Poškozeným 
způsobil škodu ve výši 3.500 Kč.  

 
Krádež
* Dva muži z Pardubicka v OD Albert Ždírec 

nad Doubravou dávali společně do ná-
kupního vozíku zboží; provezli je mimo 
prostor pokladen a část nákupu odcizili. 
Jednalo se převážně o lihoviny, drogistic-
ké zboží a potraviny v hodnotě 10.978 Kč. 

 pprap. Marie Perková, vrchní asistent

* ZM vzalo na vědomí přípravu a průběh 
akcí a projektů: 

* Hasičská klubovna: starosta seznámil 
zastupitele s  průběhem příprav opravy 
hasičské klubovny.

* Osvětlení cyklostezky: starosta informo-
val o jednání s CHKO Žďárské vrchy ohled-
ně osvětlení cyklostezky Krucemburk – 
Ždírec nad Doubravou. Na jednání bylo 
dohodnuto řešení, které respektuje krajin-
ný ráz a umožňuje realizaci osvětlení. 

* Komunikace Drahotín: starosta informo-
val o  průběhu výběrového řízení na akci 
„Drahotín – oprava dešťové kanalizace 
a  rekonstrukce místní komunikace“. Cel-
kem bylo přijato 8 nabídek, které byly hod-
noceny na nejnižší nabídkovou cenu. Bylo 
rozhodnuto o podpisu Smlouvy s dodava-
telem COLAS Praha 9 (cena 3.497.481  Kč 
bez DPH). Realizace akce je plánována na 
měsíce červen až srpen 2018.

* Víceúčelové hřiště u  ZŠ: starosta infor-
moval o průběhu výběrového řízení na akci 
„Víceúčelové hřiště v  Krucemburku“. Cel-
kem bylo přijato 9 nabídek, které byly hod-
noceny na nejnižší nabídkovou cenu. Bylo 
rozhodnuto o podpisu smlouvy s dodava-
telem S-Vision Pecka (cena 3.263.471  Kč 

bez DPH). Realizace akce je plánována na 
měsíce květen až červen 2018. 

* Kříž na břehu Raneckého rybníka: sta-
rosta informoval o podané žádosti o do-
taci na restaurátorské práce litinového 
kříže u  Raneckého rybníku. Žádost byla 
podána na Kraj Vysočina z programu Ob-
nova kulturních památek.

* Oslavy obce a 140 let od založení SDH: 
starosta informoval o  průběhu příprav 
oslav, které se uskuteční 2. 6. 2018.

* Sociální zařízení ZŠ: starosta seznámil 
zastupitele s projektem řešení rekonstruk-
ce sociálního zařízení v ZŠ Krucemburk.

* Pořízení traktorového nosiče a  kon-
tejnerů pro městys Krucemburk: 
místostarosta informoval o  proběhlé 
soutěži na dodavatele, vítěznou nabíd-
ku podala fi rma Váňa Hybrálec za cenu 
961.100 Kč bez DPH; je podepsána kupní 
smlouva, termín dodání do konce dubna 
2018.  Nyní probíhá příprava podkladů 
k ROPD na SFŽP.

* Pořízení kompostérů a kontejnerů na 
textil: místostarosta informoval o  pro-
běhlém jednání výběrové komise řídící-
ho orgánu OPŽP a doporučení k podpoře 
našeho projektu „Pořízení kompostérů 

a  kontejnerů na textil pro městys Kru-
cemburk“, celkové způsobilé výdaje 
1.519.155 Kč. Právě probíhá soutěž na do-
davatele.  

25. zasedání – 7. 3. 2018
* ZM schválilo Rozpočtové opatření 

č. 1/2018.
* ZM schválilo uzavření Smlouvy o  po-

skytnutí dotace na podporu poskytová-
ní sociálních služeb v roce 2018 s Krajem 
Vysočina na částku 441.000 Kč.

* ZM schválilo pověření RM k provádění 
rozpočtových opatření na straně pří-
jmů bez limitu.

* ZM schválilo návrh architektonické-
ho řešení parcelace prostranství pod 
parkem ve variantě č. 1, která bude re-
spektovat uložení stávajících sítí a bude 
upravena dle korekcí zadavatele.

* ZM neschválilo pověření RM k  prová-
dění rozpočtových opatřením na stra-
ně výdajů do celkové výše 300.000 Kč.

* ZM neschválilo pověření RM k  prová-
dění rozpočtových opatření v  případě 
přijetí dotace v  celkové výši dotace na 
straně příjmů a  zároveň její promítnutí 
na stranu výdajů.

POLICIE ČR HLÁSÍ PROGRAM KINA KRUCEMBURK DUBEN 2018

Pokračování – Zasedání zastupitelstva

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

7. 4. sobota 20.00 
Přístupný od 12 let, 
114 min. Vstupné 50 Kč

VRAŽDA V ORIENT EXPRESU 
Krimi thriller USA. Luxusní jízda vlakem z Istanbulu do 
Londýna, se rychle proměnív jeden z nejnapínavějších 
a nejzáhadnějších detektivních příběhů, jaký byl kdy vy-
právěn. V hl. rolích Kenneth Branagh, Johnny Depp, Mi-
chele Pfeiff er a Penélope Cruz. 

12. 4. čtvrtek 9.45 
Přístupný, 68 min. 
Vstupné 20 Kč

KAMARÁDI Z TV 1 
Pásmo pohádek pro nejmenší.

14. 4. sobota 20.00 
Přístupný od 12 let, 
135 min. Vstupné 80 Kč

ERIC CLAPTON 
Film Velké Británie. Dokumentární fi lm přináší nevšedně 
intimní pohled na umělcův osobní život, kariéru, vzestu-
py a pády. 

21. 4. sobota 17.30 
Přístupný, 89 min. 
Vstupné 50 Kč

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU 
Ruský animovaný fi lm. Pokračování populární série je opět 
plné dobrodružství, humoru a kouzel. 

28. 4. sobota 20,00 
Přístupný od 15 let, 
163 min. Vstupné 70 Kč

BLADE RUNNER 2049 
Sci-fi  thriller USA. Třicet let po událostech prvního fi lmu 
odhaluje Blade Runner dlouho ukryté tajemství. V hl. rolích 
Ryan Gosling, Harrison Ford, Sylvia Hoeks a Robin Wright.
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Voliči
v seznamu

Volební
účast 
v %

Odevz.
obálky

Platné
hlasy

% 
platných

hlasů

1. kolo 1 248 69,95 873 869 99,54

2. kolo 1 253 72,23 905 904 99,89

Kandidát 1. kolo 2. kolo

č. příjmení, jméno hlasy % hlasy %

1 Topolánek Mirek 15 1,72 - -

2 Horáček Michal 51 5,86 - -

3 Fischer Pavel 127 14,61 - -

4 Hynek Jiří 7 0,80 - -

5 Hannig Petr 9 1,03 - -

6 Kulhánek Vratislav 6 0,69 - -

*7 Zeman Miloš 372 42,80 488 53,98

8 Hilšer Marek 77 8,86 - -

+9 Drahoš Jiří 205 23,59 416 46,01

+) postupující kandidát, *) zvolený kandidát

Voliči 
v seznamu

Volební
účast 
v %

Odevz.
obálky

Platné
hlasy

% 
platných

hlasů

1. kolo 1 053 69,33 730 726 99,45

2. kolo 1 054 72,11 760 759 99,87

Kandidát 1. kolo 2. kolo

č. příjmení, jméno hlasy % hlasy %

1 Topolánek Mirek 11 1,51 - -

2 Horáček Michal 41 5,64 - -

3 Fischer Pavel 123 16,94 - -

4 Hynek Jiří 7 0,96 - -

5 Hannig Petr 9 1,23 - -

6 Kulhánek Vratislav 4 0,55 - -

*7 Zeman Miloš 297 40,90 399 52,56

8 Hilšer Marek 63 8,67 - -

+9 Drahoš Jiří 171 23,55 360 47,43

+) postupující kandidát, *) zvolený kandidát

Voliči
v seznamu

Volební
účast 
v %

Odevz.
obálky

Platné
hlasy

% 
platných

hlasů

1. kolo 146 71,92 105 105 100,00

2. kolo 148 71,62 106 106 100,00

Kandidát 1. kolo 2. kolo

č. příjmení, jméno hlasy % hlasy %

1 Topolánek Mirek 3 2,85 - -

2 Horáček Michal 5 4,76 - -

3 Fischer Pavel 3 2,85 - -

4 Hynek Jiří 0 0,00 - -

5 Hannig Petr 0 0,00 - -

6 Kulhánek Vratislav 2 1,90 - -

*7 Zeman Miloš 56 53,33 67 63,20

8 Hilšer Marek 11 10,47 - -

+9 Drahoš Jiří 25 23,80 39 36,79

+) postupující kandidát, *) zvolený kandidát

Voliči
v seznamu

Volební
účast 
v %

Odevz.
obálky

Platné
hlasy

% 
platných

hlasů

1. kolo 49 77,55 38 38 100,00

2. kolo 51 76,47 39 39 100,00

Kandidát 1. kolo 2. kolo

č. příjmení, jméno hlasy % hlasy %

1 Topolánek Mirek 1 2,63 - -

2 Horáček Michal 5 13,15 - -

3 Fischer Pavel 1 2,63 - -

4 Hynek Jiří 0 0,00 - -

5 Hannig Petr 0 0,00 - -

6 Kulhánek Vratislav 0 0,00 - -

*7 Zeman Miloš 19 50,00 22 56,41

8 Hilšer Marek 3 7,89 - -

+9 Drahoš J iří 9 23,68 17 43,58

+) postupující kandidát, *) zvolený kandidát

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ – VOLBA PREZIDENTA ČR

OKRSEK Č. 1 – KRUCEMBURK

OKRSEK Č. 2 – STARÉ RANSKO

OKRSEK Č. 3 – HLUBOKÁ

MĚSTYS KRUCEMBURK – 3 OKRSKY
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SRÁŽKY ZA ROK 2017

Rok 2017 začal bez sněhové pokrývky, ale 
mrazivým počasím, neboť ráno 1.  ledna 
poklesla teplota na -9 °C, ale odpoledne 
bylo již +5 °C a  slunečné počasí lákalo 
k vycházkám do přírody. Souvislá sněhová 
pokrývka se začala vytvářet 2. ledna po ce-
lodenním drobném, ale vytrvalém sněžení. 
V  dalších dnech již převažoval celodenní 
mráz a nejchladněji bylo mezi 5. a 19. led-
nem. V tomto období teplota klesala k ránu 
až k  -20 °C. V  té době také sněhová po-
krývka dosáhla největší výšky, a to 38 cm. 
Mrazivá rána s teplotou kolem -10 °C a ce-
lodenní mráz vytrvaly až do konce ledna. 
Teprve začátkem února celodenní mrazy 
přestaly. Zatímco únorová rána byla stále 
ještě mrazivá, v odpoledních hodinách vy-
stupovala teplota na 10 i více stupňů. Také 
souvislá sněhová pokrývka, i  když znač-
ně snížená, se udržela až do 16.  února. 
Ve druhé polovině února již značně ubylo 
ranních mrazů. Větší oteplení však nastalo 
až ve druhé polovině března. V té době již 
denní teplota překračovala 15 a výjimečně 
i 20 °C. Příchod měsíce dubna však zname-
nal ochlazení. V sobotu 1. a v neděli 2. dub-
na se sice ještě denní teplota pohybovala 
kolem 20 °C (v neděli odpoledne dokonce 
vystoupila na 24 °C), v následujících dnech 
nedosáhla ani 10 °C. Ve středu 5.  dubna 
kolem půlnoci přecházela nad naší oblastí 
studená fronta spojená s  bouřkou. Téměř 
hodinu se silně blýskalo a hřmělo. Zřejmě 
to však nebyla první bouřka, neboť podle 
sdělení několika občanů bylo možné pozo-
rovat bouřku již v pondělí večer 3. dubna.

Velikonoce, které připadly na dny od 
13.  do 17.  dubna, byly chladné. Zatímco 
velmi pěkně bylo v  neděli 9.  a  v  pondělí 
10. dubna, kdy teplota vystoupila až nad 20 
°C, teplota o Velikonocích dosáhla sotva na 
10 °C. Ranní teploty se v té době pohybova-
ly kolem bodu mrazu. 

Teprve poslední dubnový den se mír-
ně oteplilo. Tento den vystoupila teplota 
nad 16 °C. Oteplování však pokračova-
lo i  v  květnových dnech. Rána však byla 
chladná a  ve středu 10.  května poklesla 
ranní teplota na -2 °C (u potoka byly namě-
řeny -4 °C). Druhá polovina května již byla 
teplá a  přicházely první letní i  tropické 
dny. Začal se však již projevovat nedosta-
tek vodních srážek. 

Krucemburská pouť. Velmi pěkně a teplo 
bylo o pouti, která připadla na neděli 28. 5. 
Tento den vystoupila odpolední teplota na 
27 °C a následující dny měly již tropickou 
teplotu 32 a 31 °C. 

Měsíc červen byl velmi teplý, ale také 
velmi suchý. Totéž platilo o  měsících čer-
venci a srpnu. Nedostatek vodních srážek 

se v  té době prohluboval. Nástup měsíce 
září byl provázen mírným ochlazením. 
Velká většina dnů však měla stále teplotu 
mezi 15 a 20 °C. I říjen byl poměrně teplý: 
odpolední teploty se do 20. října většinou 
pohybovaly mezi 10 a 15 °C. Výrazné ochla-
zení nastalo po 20.  říjnu, 30.  října spolu 
s deštěm proletoval i první sníh a není vy-
loučeno, že u potoka byl naměřen i první 
mráz, neboť uprostřed obce, kde jsou pro-
váděna měření, bývá o  2 °C tepleji. První 
mráz uprostřed obce byl však naměřen až 
15.  listopadu, a  to hned -4 °C. Přestože se 
listopadové teploty často pohybovaly pou-
ze do 5 °C, vytvořila se slabá sněhová po-
krývka až na konci listopadu. V důsledku 
častých sněhových přeháněk se původně 
slabá, ale souvislá sněhová pokrývka zvý-
šila 4. prosince na 13 cm. V dalších dnech 
se výška sněhové pokrývky snižovala, až 
téměř zmizela, přestože byl již v některých 
dnech celodenní mráz. I  když do Vánoc 
ještě několikrát slabě sněžilo, sněhová po-
krývka se již nevytvořila. 

Vánoce byly opět beze sněhu. O  prvních 
vánočních dnech (24. a 25. prosince) nebyl 
ani v noci mráz a 26. prosince bylo celý den 
zataženo a mlhavo a vál čerstvý a mrazivý 
jihovýchodní vítr, který znepříjemňoval 
venkovní pobyt. I  poslední den roku byl 
sychravý. Tento den bylo zataženo a chví-
lemi slabě pršelo. 

Celkově lze charakterizovat rok jako teplý, 
ale velmi suchý.

V roce 2017 padal sníh v Krucemburku 
23krát a  napadlo celkem 80 cm: v  led-
nu 47  cm, únoru 2 cm, listopadu 5 cm 
a  prosinci 26 cm sněhu. Nejvíc sněhu 
za 24 hodin napadlo 3.  ledna (15 cm). 
První sníh začal padat 1.  ledna a  ná-
sledně sněžilo celé dvě dekády. V  prů-
běhu roku 2017 spadlo na území obce 
884,3 mm srážek.

Nejvíce srážek spadlo v  červenci 
(154,8  mm) a  bylo 7  bouřek, nejméně 
napršelo v prosinci (40,8 mm). Nejvíce 
za 24  hodin napršelo 20.  července při 
bouřce (29,5 mm). Celkem v období od 
13. května do 26. srpna bylo 18 bouřek.

 Jan Moravec

POČASÍ V ROCE 2017 ZAJÍMAVOSTI KOLEM POČASÍ

ZAJÍMAVOSTI Z PŘÍRODY – 
ÚRODNOST ROKU

• 2.  5. byl pozorován přílet prvních vlaš-
tovek na hnízdo. 1. 10. pozorován odlet 
posledních vlaštovek. Je velmi málo 
zpěvných ptáků. V průběhu roku nebyli 
viděni rorýsi a špačci. Velmi ubyly hrd-
ličky. V posledních letech došlo k velké-
mu přemnožení strak.

• V tomto roce se urodilo málo ovoce, pří-
činou byl pravděpodobně pozdní jarní 
mráz a nedostatek vodních srážek. Úro-
da většiny zemědělských plodin byla 
průměrná. Houby rostly ve druhé polo-
vině září a v první polovině října.

Václav Janda

Veškeré uvedené údaje o počasí byly 
získány na základě amatérského po-
zorování a mohou se lišit od pozoro-
vání jiných lidí.

• Během roku bylo celkem 35 letních dnů 
(odpolední teplota neklesla pod 25 °C). 
První letní den byl 17. 5., poslední letní 
den 30. 8. Během roku bylo 21 tropických 
dnů (teplota odpoledne neklesla pod 
30 °C). První tropický den byl 29. 5., po-
slední tropický den 31. 8. Nejteplejší den 
byl 31. 7. (teplota 34 °C).

• Během roku byly 2 tropické noci, a  to 
na 1. a 2. 8. (teplota v noci neklesla pod 
20 °C).

• Největší mráz byl 7. 1. (-17 °C), první mráz 
15. 11. (-4 °C), poslední mráz 10. 5. (-2 °C).

• První bouřka byla na středu 5. 4. v noci.
• Nejvyšší sněhová pokrývka v  sobotu 

14. 1. (38 cm). První sníh 30. 10. proleto-
val s deštěm a hned tál.

• Večer a v noci z 28. na 29. 10. zasáhl naši 
oblast hurikán Harwart, který způso-
bil značné škody na lesních porostech 
v blízkém okolí. V obci docházelo v obou 
dnech k výpadkům elektrického proudu.

Měsíc déšť (mm) sníh (cm)

Leden - 47
Únor 48,7 2

Březen 57,2 -

Duben 125,8 -

Květen 63,9 -

Červen 75,0 -

Červenec 154,8 -

Srpen 47,9 -

Září 80,3 -

Říjen 136,9 -

Listopad 56,0 5

Prosinec 40,8 26
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Přelom letošního února a března byl velmi 
chladný. Studený vzduch se na území Čes-
ké republiky dostal kolem mohutné tlakové 
výše Hartmut se středem nad Skandinávií, 
mezi ní a  tlakovou níží nad jihovýchodní 
Evropou proudil do střední Evropy velmi 
studený vzduch ze severovýchodu.

V Krucemburku patřil týden od 24. úno-
ra do 4. března k nejchladnějším předjařím 
za několik posledních desetiletí. Po celé 
období bylo jasno, v noci svítil měsíc (úpl-
něk byl 2. března). Ochladilo se už 24. úno-
ra (noční teplota -10 °C, denní mírně pod 

nulou). Od 25.  února se 
pak teploty pohybovaly 
v noci kolem -15 °C, denní 
mezi -7 až -10 °C, poslední 
únorový den klesla ranní 
teplota na některých mís-
tech obce k  -20 °C. Třetí-
ho března se ranní teplo-
ta pohybovala kolem -10 
°C, přes den klesla mírně 
pod nulu; 4.  března bylo ráno -13 °C, od-
poledne pak teplota vystoupila mírně nad 
nulu a mrazivý týden skončil.

Během mrazivého týdne měli žáci školy 
jarní prázdniny. Část jich využila k brusle-
ní hřiště u bytovky na Viničkách.

(red.)

CHLADNÝ PŘELOM ÚNORA A BŘEZNA

Ptákem roku 2018 vyhlásila Česká spo-
lečnost ornitologická sýčka obecného. 
Je to proto, že je jedním z  druhů, který 
z naší přírody mizí a v současné době je za-
řazen jako silně ohrožený. Jeho populace 
velice ubývá, podle odhadů ČSO je u  nás 
100–130 sledovaných párů. Tím se řadí 
mezi naše nejohroženější sovy. Hlavní úby-
tek je opět zaviněn lidskou činností a jejím 
vztahem k  přírodě a  zemědělské krajině. 
Přitom byl ještě ve 20. století sovou, kterou 
bylo možno slyšet i pozorovat velice často. 
Co vlastně zavinilo takový úbytek? Je to 
hlavně způsobeno intenzifi kací zeměděl-
ství, kde změnou krajinného přirozeného 
biotopu pro něj mizí přijatelné prostředí 
a kde se nedaří i více jiným druhům, které 
z přírody ubývají. Proto by se v krajinném 
plánování (pozemkové úpravy, územní 
plány) toto narušení mělo zásadně zlepšit. 
V našem okolí mizí dříve lovná zvěř, jako 
například zajíci, bažanti, koroptve, z  ptá-
ků potom sovy, ťuhýci, chocholouši a další 
drobní opeřenci. Vidět je ve volné přírodě 
je dnes vzácností.

Největší podíl na úhynu sýčků mají 
také takzvané technické pasti, cca 37,8 % 
(hladké stěny bazénů, sudy s vodou, kde se 
utopí i mnoho jiných živočichů, odstavené 
komíny a roury). Pětina sýčků byla naleze-
na usmrcena právě v nádržích. Dalším as-
pektem je úhyn v dopravě, který činí skoro 
24,4  %. Pár věcí můžeme ovlivnit, jako je 
třeba maličkost, odstranění pohozených 
provázků a  síťovin. Na pastvinách se vět-
šinou jedná o  zachování vyššího pruhu 
porostů, kde sýček může lovit. Dále pomů-
žeme instalací posedů pro lov (tzv. berli-
ček), které myslivci a již i někteří zemědělci 
umísťují na své pozemky, a  to nejen pro 
dravce. Mělo by se také omezit používání 
různých zakázaných otrávených návnad 
a  škodlivých chemických prostředků. Dů-

kazem jsou každoročně nalezené úhyny 
otrávených orlů říčních. Výsadbou a  za-
chováním starých stromů i  keřů poskytu-
jeme ptákům možnost úkrytu i hnízdění.

Pokud má někdo možnost a  chuť jinak 
pomoci, může instalovat bezpečné hnízd-
ní budky, chráněné proti predátorům, 
existuje již spousta dostupných návodů.

Pojďme se ale seznámit 
se Sýčkem obecným 
– ptákem roku 2018.

Sýček obecný 
(ATHENE NOCTUA)
Při vycházkách v parcích, 
nebo na okrajích lesa nás 
upoutá nápadný shon 
a  rozčilený pokřik ptá-
ků, kteří v  houfu dorážejí 
na  nějaké místo v  křoví nebo 
na stromě. Vzápětí vylétne sýček 
a snaží se ukrýt na nějakém chráněném 
místě. Obdobně je tomu u  ostatních sov 
a dravců. Dříve čižbáři využívali sýčky jako 
návnadu do nastražených léček.
Rod: puštíkovití – Strigidae
Zbarvení: hřbet a hlavu má tmavě hnědé 
se světlejšími skvrnami, břicho hnědě pru-
hované, spodní část ocasu a končetiny čis-
tě bílé. Pohlaví se zbarvením neliší.
Vzhled: výrazné žluté oči, s  výrazným 
pruhem, mladí ptáci mají méně výrazný 
pruh nad očima. Má robustní tělo a kratší 
hlavu. Silné končetiny jsou opatřeny ostrý-
mi drápy.
Velikost: délka 23–25 cm.
Hmotnost: 150–250 gramů.
Výskyt: jeho domovem je Evropa, nevy-
skytuje se v Irsku a Skandinávii. Je to pták 
stálý, ale také někdy tulák, který přelétne 
i větší vzdálenost.
Prostředí: otevřenější kamenitá místa, 
opuštěné lomy, aleje, zarostlé parky a okra-
je lesů.

Hnízdění: v  dutinách stromů, v  hroma-
dách kamení, budkách, raritou hnízdění 
v Nizozemsku jsou králičí nory. V součas-
nosti hnízdí čeští sýčci výhradně v  budo-
vách, což je dáno změnou prostředí. Počet 
vajíček bývá 4–8 ks, samice je snáší na 
holý podklad bez vystýlky. Doba do vylíh-
nutí mláďat je 26–28 dní, po vylíhnutí jsou 
mláďata pokryta prachovým peřím. Opou-
štějí hnízdo po 28–35 dnech.

Rozměry vajec: 31,5 až 37,1 × 25,7 až 
31,0 mm. Vejce jsou zbarvena bíle.

Hlas: „půůjď“, krátké „kuit“ 
nebo také „kev-kev-kev. Zně-
ní hlasu připadá někomu 
smutné, proto se dříve lidé 
domnívali, že sýček přivolá-
vá nebo věští smrt.
Potrava: nejvíce se živí drob-

nými hlodavci, loví hraboše 
a  myši, ještěrky, hady, žáby. 

Nejraději se při lovu pohybuje ve 
starých dvorech, stodolách a  usedlos-
tech. Hlavní složkou pro mladé jsou žíža-
ly a  drobní obratlovci. Kořist překvapuje 
prudkým výpadem ze svého stanoviště 
a uchopí do drápů. Menší kořist pojídá na 
zemi, větší na vyvýšeném místě. V době kr-
mení se vydává na lov ještě ve dne.
Ochrana: dnes je to mizející druh, v  Če-
chách před vyhynutím. Sýček obecný je v ČR 
chráněn zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších před-
pisů. Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., jej řadí 
mezi silně ohrožené druhy živočichů.

Převzatá zpráva České společnosti or-
nitologické. S  vyhlášením Ptáka roku 
vydala ČSO zvláštní číslo časopisu Ptačí 
svět, které je již tradičně věnované právě 
aktuálnímu Ptákovi roku. Na stránkách 
http://new.birdlife.cz/sycek se lidé neje-
nom dozvědí více podrobností, ale mohou 
zde i přispět na záchranu Ptáka roku 2018.

František Coufal

PTÁK ROKU 2018
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Počátek historie bigbeatu v  Krucemburku 
se datuje přibližně k roku 1977. Ohniskem se 
stává místní část Drahotín, kde Milan a Vik-
tor Martinkovi spolu se Zdeňkem Veselským 
vytvářejí jádro budoucí kapely. Okamžité 
lano – jak se v muzikantské hantýrce říká 
– dostává Daniel Matouš z  Diousa. Důvod 
byl prostý – vlastnil kytaru. Začínalo se na 
španělské kytary opatřené snímači, jako ze-
silovače sloužily rozhlasové přijímače a ko-
toučové magnetofony, prvními bubny byly 
velké plechovky od barev překryté vypnu-
tou kůží, jako baskytara sloužila španělka 
se třemi strunami. Hudebním vzorem byla 
skupina Plavci, časem pak přicházejí jako 
vzor Beatles a postupně byla na programu 
také vlastní tvorba. Skupina si dává název 
STÍNY: vzorem pro název byli britští Sha-
dows. Kapela se později elektrifi kuje náku-
pem elektrických kytar, zesilovačů, vrcho-
lem se stává koupě bicí soupravy. 

Osmdesátá  léta přinášejí změny. Pod 
vlivem „nové vlny“ se název kapely mění 
na ŠIROKO podle stejnojmenné postavy 
Jaroslava Foglara a  skupinu posiluje dal-
ší člen – Tomáš Martinek. Největší podíl 
tvorby tvoří vlastní písně s texty převážně 
bratří Martinků. Skupina vystupuje přede-
vším na různých menších akcích. Jistým 
milníkem byl tzv. Krucemburský Wood-
stock, hapenning odehrávající se v bývalé 
klubovně SSM. Za zmínku stojí také účast 
několika členů kapely na oblastním kole 
Porty v Chrudimi v roce 1987: jejich svobo-
domyslné vystoupení zcela jistě nezapada-
lo do tehdejší kádrové rétoriky socialistic-
kých svazáků, a dokonce mělo nakročeno 
ke skandálu. Ke konci 80.  let činnost této 
pozoruhodné formace – bez větších hu-
debních ambicí – upadá a v podstatě kon-
čí. Ovšem podhoubí pro vznik dalších ka-
pel v tehdejší Křížové je zapuštěno a žije si 
svým dalším tvůrčím životem.

Již během roku 1989 a především s nástu-
pem 90. let se ke slovu začíná hlásit mladší 
bigbítová generace – bubeníci Radovan Ka-
dlec a  Jindřich Šlerka, energický kytarista 
František Vojta, zpěvák Petr Břeň, oprav-

du drsný kytarista Lukáš Lédl a  konečně 
baskytarista Jiří Cempírek – to jsou jména 
tvořící bezejmenné rockové seskupení. 

Kolem roku 1993 vzniká skupina Bon 
Scott. Název jasně odkazuje k australským 
ACDC – nově se tu objevuje baskytarista 
Dušan Mikulecký, kytarista Honza Šulc, 
bubeník Petr Veselý a již zmiňovaný Franta 
Vojta. Činnost této formace ovšem netrvá 
dlouho a  na scénu přichází Viktor Marti-
nek a s ním The Old Children – nová parta 
s talentovaným zpívajícím bubeníkem Jin-
dřichem Šlerkou. Sestavu doplňovali Du-
šan Mikulecký a František Vojta. 

Postupem času od formace odchází Vik-
tor Martinek a  Staré děti (přeloženo do 
češtiny) nalézají vlastní styl i  díky autor-
ské tvorbě. O  texty se postarala režisérka 
krucemburského divadla Štrůdl Renata 
Lédlová. Dnes již jen pamětníci mohou za-
vzpomínat na bezpočet skvělých tanečních 
narozeninových party v legendární – dnes 
již zaniklé – hospodě v Hluboké, kde se ka-
pela prezentovala. Částečně jí v tom pomá-
halo nově vzniklé seskupení Afrika Band 
s  Viktorem Martinkem a  nově u  bicích 
s Martinem Pejchlem a především s novým 
objevem ze sousedního Ždírce – neúnav-
ným muzikantem Martinem Břízou. U mi-
krofonu stál vynikající Jindřich Šlerka, 
baskytaru obsluhoval Dušan Mikulecký. 

Zmínit ovšem musíme také hudební 
složku nově vzniklého divadla ŠTRŮDL 
(1997), kde se hlavní iniciativy ujímá již 
zmíněný Martin Bříza, zvaný Mapin, a jeho 
uskupení – Mapinův divadelní orchestr 
(MDO). Sám název napovídá, že k rockové-
mu základu se připojila i dechová a smyč-
cová sekce poskládaná také z  muzikantů 
ze vzdálenějších míst v  republice. MDO 
vkusně zapadal do tzv. Besídek divadla 
ŠTRŮDL, kde se v úloze zpěváků předvedla 
spousta interpretů – v nezapomenutelném 
vystoupení např. Milan Martinek alias Ka-
rel Gott nebo Elvis Presley. Nutno dodat, 
že tvůrčí kvas jak divadla, tak kapel upadl 
v postupnou hibernaci, z níž se jen občas 
probrali chlapci z Old Children. 

Po roce 2011 v podstatě zaniká i MDO v dů-
sledku dočasného ukončení činnosti di-
vadla Štrůdl. Na přelomu let 2012–13 pod 
dojmem nutkavé myšlenky, že by se mělo 
zase „něco díti“, svolává Martin Bříza 
zkoušku nového seskupení. K  překvapení 
všech se na první zkoušku místo Mapina 
dostavuje Lukáš Křivský ze Sobíňova jako 
záskok, ovšem – jak se záhy ukazuje – stá-
vá se pilířem nové kapely. Ostřílený herec 
Štrůdlu a matador kytary u MDO, vybaven 
hlasovým fondem, naskakuje, zatímco 
Martin Bříza bohužel z rockového „vlaku“ 
v  Krucemburku patrně defi nitivně vystu-
puje. Skupina, kterou dotváří Viktor Mar-
tinek u  sólové kytary, Dušan Mikulecký 
u baskytary a Petr Veselý u bicích, začíná 
zkoušet v jídelně zaniklé koželužny a tudíž 
její nový název SVIT BAND se přímo nabí-
zí. K posledním personálním změnám do-
chází koncem roku 2015, kdy odcházejícího 
Petra Veselého nahrazuje Radovan Kadlec 
a záhy kapela rozšiřuje sestavu o klávesové 
nástroje s Martinem Jandou. 

ROCK AND ROLL v Krucemburku stále žije 
– což je jistě příjemná zpráva pro všechny 
fanoušky této muziky.

Viktor Martinek

HISTORIE BIGBEATU V KRUCEMBURKU

Stíny 1979, zleva Daniel Matouš, Milan Martinek, Zdeněk Veselský, 
Viktor Martinek.

 Stíny 1984, zleva Zdeněk Veselský, Milan Martinek, Daniel Matouš, 
Viktor Martinek, Tomáš Martinek

SVITBAND  2016,  zleva Lukáš Křivský, 
Dušan Mikulecký, Radovan Kadlec, 
Viktor Martinek



15

Tečku za druhou světovou válkou v  Kru-
cemburku udělala dnes již zapomenutá 
událost, která zůstala neobjasněna a  ko-
lem níž se postupně vytvořila řada neově-
řených dohadů. Šlo o  smrt Františka Ma-
tyáška (v  některých pramenech je jméno 
Matiašek).

F. Matyášek se narodil 17. září 1873 v Čer-
novicích. Tak jako mnoho jeho krajanů Če-
chů se dostal do Vídně: byl elektromecha-
nikem a vlastnil soukromou fi rmu. Koncem 
20. let se vrátil zpět do své vlasti, nejprve do 
Nové Vsi u Sobíňova – jeho manželka Julie, 
rozená Jeníčková, se narodila v  Sobíňově 
8.  února 1877.  Roku 1930 se mu naskytla 
možnost koupit vilu od vdovy po krucem-
burském obvodním lékaři MUDr. Ladislavu 
Raimanovi, který 21.  března 1928 zemřel. 
L. Raiman byl nadšený vlastenec, odpůr-
ce všeho rakouského a  německého: právě 
před jeho vilou byla na shromáždění obča-
nů z  Krucemburku a  okolí čtena 29.  října 
1918 proklamace o zřízení Československé 
republiky. Ironií osudu se vila dostala do 
Matyáškova majetku. 

F. Matyášek byl v  obecních dokumen-
tech veden jako instalatér, za války jako 
soukromník. Od počátku 30. let byl členem 
krucemburského Sokola. Po nástupu Hit-
lera a  jeho nacistické strany k moci v Ně-

mecku se stal jeho obdivovatelem. Hned po 
okupaci se přihlásil k německé národnosti 
a  Franc Mathyassek začal po Krucembur-
ku chodit v hnědé uniformě SA, na rukávě 
pásku s hákovým křížem. Nejčastěji stával 
za plotem své zahrady, který byl postaven 
na vysokém tarasu směrem k  silnici, po 
boku měl německého ovčáka, nadutě po-
hlížel dolů na procházející lidi. Už předtím 
to byl arogantní a  nepříjemný člověk, ale 
za okupace již nenáviděný a obávaný. Kru-
cemburští občané se mu vyhýbali, proto 
sám zastavoval lidi na ulici a vykládal jim, 
jak bude dobře, až Němci vyhrají válku. 

V  chotěbořské organizaci Vlajky byl 
pokladníkem. Byl velkým přítelem karel-
ského německého starosty Mitscherlinka, 
protože v Krucemburku nebyla organizace 
fašistické strany, scházeli se fašisté a vlaj-
kaři z okolí v jeho vile. 

Matyáškův pozdější osud byl tragický. 
Údajně měl jet ráno 9. května 1945 ze Ždír-
ce na kole. Před Krucemburkem jej zastavi-
li dva muži, kteří mu nafackovali a sebrali 
mu kolo. Možná že přitom padla i  slova 
o tom, jak si to s ním po válce lidé vyřídí. 
Od té doby jej nikdo živého již nespatřil. 
V krátké době po tom proběhl letecký ná-
let na Krucemburk a  obyvatelé měli jiné 
starosti. 

Na F. Matyáška si podle lékařského zá-
znamu vzpomněli až 14. května. Jaké bylo 
zděšení lidí, kteří přišli do vily. V  jedné 
místnosti ležely na podlaze zakrvácené 
matrace, mezi nimiž byly necky plné vody 
a krve, a na matracích tři mrtvá těla s pře-
řezanými tepnami v  zápěstí: F. Matyáška, 
jeho ženy Julie a  vdovy po poštovním zří-
zenci Neumannovi, karelském Němci, který 
padl u Stalingradu – Aloisie Neumannová 
(roz. Trnková) se narodila 15.  května 1907 
ve Vojnově Městci. Sebevraždu spáchali 
zřejmě již v noci z 11. na 12. května. Jak se 
později zjistilo, děti A. Neumannové – syn 
a dcera – z domu hrůzy uprchly oknem, ne-
boť nechtěly sdílet strašný osud s mrtvými. 
Následně byly oběti sebevraždy pohřbeny 
16.  května na odlehlém místě katolického 
hřbitova. 

F. Matyášek byl zřejmě bohatý člověk. 
V  Praze prý měl činžovní domy, vlastnil 
mnoho zlata a  drahých věcí. Ty po jeho 
smrti zmizely. Utvořila se pověst, že do 
vily po jeho smrti někdo nepovolaný vni-
kl a věci odcizil, nebo že je Matyášek před 
smrtí zakopal na neznámém místě. 

Zápis v  obecní kronice připomíná, že 
„v Matyáškovi odešla tak osoba, jež mohla 
vnésti před soudem světlo do činnosti fa-
šistů v Krucemburku“.

Pavel Vomela

ZAPOMENUTÝ LIST Z DĚJIN KRUCEMBURKU

Letošní rok 2018 je rokem výrazných výro-
čí, leckdy však tragických pro náš národ 
a  pro Českou republiku. Významným je 
také pro Krucemburk. Připomeneme si ne-
jen stoleté výročí vzniku Československé 
republiky, ale i  výročí další: Krucemburk 
oslaví 777 roků od první písemné zprávy 
o něm. Věříme, že tři sedmičky budou ne-
jen šťastným číslem pro Krucemburk, ale 
také pro jeho obyvatele. Postupně si bude-
me jednotlivá výročí připomínat.

Prvním výročím bylo 25.  výročí obnovy 
českého státu 1.  ledna. Druhým výročím 
je sedmdesát let od únorových událostí 
v roce 1948. 25. únorem se změnila politic-
ká situace v republice a na dlouhou dobu 
se stala vládnoucí silou KSČ. Došlo také 
k znárodnění továren a velkoskladů. Před 
tím byly velké závody znárodněny v  říjnu 
1945. V Krucemburku znárodnění postihlo 
Binkovu koželužnu, která pak patřila pod 
podnik Dekva Třebíč, později pod ZAZ Ja-
roměř a  pod Svit Otrokovice. Znárodněna 
byla také Štillova továrna Vestil, patřila 
pod podnik Stuha Dobruška a  poté pod 
podnik Stuhy a  prýmky Vilémov u  Šluk-
nova. Znárodněna byla rovněž Radoňova 

továrna na výrobu leptaných štítků: tato 
výroba zanikla, továrnu převzal Český ná-
bytek v Chotěboři a začala se zde vyrábět 
okna, později ji převzaly Východočeské 
dřevařské závody. Janáčkova strojírna byla 
znárodněná již dříve a  přešla společně 
s  Půjmanovou strojírnou na Novém Ran-
sku pod Chotěbořské kovodělné závody, 
které vznikly po znárodnění Ekhartovy 
strojírny v  Chotěboři. Také ve Ždírci byly 
znárodněny Jeníčkova a  Lacinova tkal-
covna, které přešly pod Plyšan v Hlinsku, 
i tkalcovny ve Vojnově Městci. Z Korejtkovy 
tkalcovny se staly Horácké tkalcovny, poz-
ději Vzor. Znárodněny byly také tkalcovny 
v  Benátkách, Novém Ransku a  Sobíňově. 
Změnily se malé tkalcovny v  Krucembur-
ku: Otradovského přešla pod Horácké 
tkalcovny a faktorství Františka Macha se 
stalo závodem S. K. Neumanna v  Krnově. 
Znárodněny byly také velkostatky Dob-
řenských v  Chotěboři a  Horáků v  Horním 
Studenci, z  nichž se staly státní statky. 
Později socializací venkova vznikala JZD. 
Také obchody byly zestátněny: část jich 
převzal Pokrok, později Jednota, část byla 
zařazena podle druhů sortimentu, který 
prodávaly. Vznikly zde obchody se zajíma-
vými názvy. Textil se změnil v TEP, bývalá 

prodejna Baťa se změnila v Mediku. Vznik-
ly zde Elektra, Kovomat a podobné názvy. 
Také drobní živnostníci začali pracovat 
v komunálu a družstvech. Tyto a další změ-
ny přinesl únor 1948.

V květnu 1938 došlo k zhoršení politické 
situace. Hitler uvažoval o  možném vojen-
ském útoku na Československo. Německo 
vyhlásilo částečnou mobilizaci. Ve  dnech 
21.–23.  května bylo v  okolí Drážďan smě-
rem k  naší státní hranici soustředěno tři-
cet německých divizí, necelých třicet kilo-
metrů od naší hranice. K  mimořádnému 
vojenskému cvičení byli povoláni vojenští 
specialisté a vojáci záloh. Z Krucemburku 
se tohoto cvičení zúčastnilo devět zálož-
níků. Po železniční trati přes Ždírec pro-
jíždělo mnoho vlaků s  vojáky. Obyvatelé 
v  této ohrožené době začali nakupovat 
větší množství potravin. Na Křížovském 
vrchu bylo vybudováno protiletecké stano-
viště, odkud byl pozorován průlet letadel 
a  telefonem hlášen přes poštu na velitel-
ství. V okolí Havlíčkovy Borové byla vybu-
dována dělostřelecká palebná postavení 
a v nich zakopána děla. Mezi 15. a 17. červ-
nem se domů vrátili vojáci v záloze, mezi 
nimi i můj otec, který byl v Děčíně. 

VÝROČÍ ROKU 2018
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Před 125 lety – 27. dubna 1893 – zachvátil Krucemburk ničivý požár, ve své době jeden 
z největších v Čechách. Během dvou hodin vyhořelo 116 domů východní části obce, o stře-
chu nad hlavou přišlo 235 rodin, tj. téměř devět set osob. Požár připomínáme dvěma do-
bovými snímky. Na prvním snímku je část Diousa – vyhořelé domky na hlubocké silnici. 
V pozadí je vidět, že se před ohněm podařilo uchránit kostel a faru. Na druhém snímku je 
partie obce před koželužnou. (red.)

POŽÁR ROKU 1893

K  článku Pavla 
Vomely v Domově 
č. 3/2017 k  výročí 
spisovatelových 
narozenin a  jeho 
úmrtí mám něko-
lik vzpomínek

Někdy na jaře nebo počátkem léta roku 
1962 navštívil naši rodinu A. B. Kohout, 
aby se – jak uvádí ve svých publikacích 
i na lístku, který nám po svém návratu do 
Prahy poslal – potěšil ve svém „rodném 
hnízdečku“ v domě čp. 12.

Po roce 1970, kdy jsem často jezdil do 
Prahy, jsem jej často navštěvoval. To už 
byl vážně nemocný, ale duševně byl stále 
čilý a o vše měl stále zájem. On i jeho žena 

Miluška byli velcí masarykovci a politické 
poměry po roce 1970 je velmi znepokojo-
valy; v  tom jsme se shodovali. Ukázal mi 
i jeho v článku zmiňovanou knihu v ruko-
pise Dědeček z Vysočiny, ve které měl vyne-
chaná volná místa pro ilustrace. Říkal mi, 
že oslovil Jana Zrzavého, zda by ji nechtěl 
ilustrovat, ale nepochodil. 

Po smrti pana Kohouta jsem i  nadále 
docházel do jeho bytu na Vinohradech. 
Při každé návštěvě mě paní Kohoutová 
žádala, abych některé věci po jejím man-
želovi odvezl do Krucemburku, ale mně 
se to jevilo jako neetické. Při poslední již 
neuskutečněné návštěvě byl její byt úřed-
ně zapečetěn. U sousedky jsem se dověděl, 
že zemřela...

Josef Soukup, Česká Třebová

JEŠTĚ NĚCO K A. B. KOHOUTOVI

Z jejich vyprávění se lidé dozvěděli, že kdy-
by nastoupili na cvičení o dva dny později, 
německá armáda by obsadila české pohra-
ničí. 

Na letošní rok připadá také výročí revo-
lučního roku 1848.  Připomeneme si také 
událost, která se stala v  Krucemburku. 
Kromě demokratického a  protifeudálního 
odporu měla revoluce v  roce 1848 i  ná-
rodní náplň. Stoupenci Velkého Němec-
ka by chtěli vidět v  tomto připravovaném 
státním útvaru všechny rakouské země. 
Do připravovaného výboru všeněmeckého 
shromáždění, které se konalo ve Frankfur-
tu nad Mohanem, byl pozván František 
Palacký, který myšlenku Velkého Němec-
ka odmítal a  vyslovil názor, že je potře-
ba zachovat Rakousko, i  když upravené. 
Když vypuklo v Praze 12. června povstání 
lidu, bylo na venkově přijato s  rozpaky. 

Ty pocházely především z  toho, že málo-
kdo věděl, co se v Praze děje. Z některých 
venkovských měst spěchaly Národní gardy 
na pomoc Praze. Značná část z nich šla na 
pomoc kontrarevoluci. Rozšířila se zpráva, 
že studenti a fl amendři z Prahy táhnou do 
vesnic, které pálí a drancují. A došla také 
další zpráva, že se v Praze sběhlo mnoho 
zahálčivé lůzy, která tam loupí a  vraždí. 
Pouze studenti vyslaní z  Prahy na ven-
kov rozšiřovali opodstatněné zprávy, že 
úmyslem vládnoucí strany s  knížetem 
Windischgrätzem v  čele je zničení revo-
luce a  nastolení starého pořádku. Vedení 
Národních gard ve venkovských městech 
bylo v rukou bohatých měšťanů a šlechty, 
jako např. v  Chotěboři. Proto není divu, 
že Národní gardy někde selhaly a sehrály 
negativní úlohu. Někde však radikální čle-
nové Národních gard strhli tyto skupiny 

k akcím na podporu povstání. K takovému 
vystoupení došlo v  Krucemburku, jak se 
o  tom píše v  knize historika Křížka Revo-
luční rok 1848.  Do Krucemburku se vrátil 
z Prahy 16. června důstojník Národní gar-
dy Jan Dienelt, po příjezdu nechal vyhlásit 
poplach zdejší Národní gardě a žádal, aby 
garda ihned vyrazila do Prahy na pomoc 
proti Windischgrätzovi. Proti těm, kteří se 
nechtěli tomuto rozkazu podřídit, tvrdě 
zakročil. Také do okolních vesnic poslal 
posly se vzkazem, aby se lidé ozbrojili, 
třeba jen kosami nebo vidlemi, a přišli do 
Krucemburku, odkud se potáhne na Pra-
hu. Nakonec z této výpravy sešlo z důvodu 
dalšího vývoje povstání. V knize se píše, že 
tato krucemburská akce byla nejrevoluč-
nějším vystoupením lidu na Chotěbořsku. 

Pavel Vomela

Pokračování – Výročí roku 2018
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* Moudro o  přátelství – „Abys navštívil 
nemocného, ujdi jednu míli. Abys usmí-
řil dva lidi, ujdi dvě míle. Abys uviděl 
přítele, ujdi tři.“ (Arabská moudrost)

* „Čím více milujeme své přátele, tím méně 
jim lichotíme. Čím méně je milujeme, tím 
více jim lichotíme.“ (Čínské přísloví)

* „Jediné, ale velké dobro, které nám zůsta-
ne v neštěstí, je to, že rozpoznáme falešné 
přátele od opravdových.“ (P. Metastasio)

* „Ne každý, kdo nás šetří, je přítel, ne každý, 
kdo nás kárá, je nepřítel.“ (sv. Augustin)

* „Dva lidé spolu někdy žijí pod jednou 
střechou celá léta, mluví spolu, přece 
se však nikdy doopravdy nepoznají. Jiní 
spolu mluví poprvé a jsou jako staří přá-
telé.“ (M. Catherwood)

* „Pravé přátelství je rostlinka, která roste 
pomalu; musí podstoupit a vydržet mno-

hé rány a nepřízně osudu, než si zaslouží 
své jméno.“ (G. Washington)

John Winston Ono Lennon – autor, kte-
rým jsem se nechal v poslední době oslo-
vit. Dovoluji si z  jeho bohaté dílny slova 
citovat následující moudra: 
* „Až ti bude v  životě nejhůř, otoč se ke 

slunci a všechny stíny padnou za tebe.“ 
* „Utrhl jsem květinu a  ona mi zvadla. 

Chytil jsem motýla, ale brzy zemřel. Až 
pak jsem pochopil, že krásy je třeba do-
týkat se srdcem.“

Diskuse – Občas se po přečtení článku 
třeba na internetovém portálu iDNES po-
dívám na názory některých diskutujících. 
Nestačím se divit, kolik je mezi námi od-
borníků na nejrůznější problémy nebo 
témata ve světě či v naší republice. Je pří-
značné, že jména diskutérů se často opa-

kují. Nemohu se zbavit dojmu, že mnozí 
tito „odborníci“ a  „všeználkové“ jsou po-
stižení exhibicionismem. 

Milí čtenáři tohoto čísla zpravodaje Do-
mov, přeji vám všem radost z nadcházejí-
cího jara a pevnou naději z poselství Veliké 
noci, která nám ukazuje, že křížem se jde 
ke světlu, ze smrti k životu.

V  sobotu 10.  února se konal v  sokolovně 
v  Krucemburku jubilejní X. ročník Farní-
ho plesu. Myslím, že jsme prožili hezké 
společné chvíle i  díky osvědčené kapele 
Trik z  Chotěboře a  nadšenému týmu ma-
žoretek z Chrudimi. Rád bych touto cestou 
upřímně poděkoval organizačnímu týmu 
v čele s paní Ludmilou Soukupovou. Díky 
jí a všem obětavým farníkům i letošní ples 
proběhl úspěšně. Srdečné díky také patří 
všem sponzorům tohoto plesu. Vážíme si 
všeho, čím jste velkodušně přispěli do naší 
tomboly. 

Pavel Seidl

O Velikonocích ve farnosti
 Krucemburk a Sopoty

• 29. března ZELENÝ ČTVRTEK 
Krucemburk – 18.00 h.

• 30. března VELKÝ PÁTEK 
velkopáteční obřady 
Krucemburk – 18.00 h. (obřady)
Krucemburk – 20.00 h. (Křížová cesta)

• 31. března BÍLÁ SOBOTA 
velikonoční vigilie 
Krucemburk – 20.00 h.

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

• 2. dubna VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 
Krucemburk – 9.30 h.
Škrdlovice – 11.00 h. 

• 29. 3. Zelený čtvrtek 
– čtení Pašijí v 19 hodin, fara Krucemburk

• 30. 3. Velký pátek 
– bohoslužby v 17 hodin s Večeří Páně, 
kostel Krucemburk

• 1. 4. Boží hod 
– bohoslužby s Večeří Páně v 8.15 hodin, 
modlitebna CČSH Chotěboř
– bohoslužby s Večeří Páně v 10 hodin, 
kostel Krucemburk

Vážení spoluobčané,
svět okolo nás se rychle mění. Svobodná 
společnost je pro mnohé lidi příležitostí, ale 
zároveň také nebezpečím. Nové technolo-
gie, nové informace, nové a dříve netušené 
možnosti, nové věci se na nás každý den 
valí. Není snadné se v tom vyznat.

V  tomto „novém světě“ existuje „stará 
církev“. Přináší zvěst o věčném a milosrd-
ném Bohu. Velikonoce jsou nejdůležitější 
připomínkou Božího vztahu k tomuto svě-
tu. Křesťané všude na světě si připomínají, 
že Boží Syn Ježíš Kristus, který se stal člo-
věkem, byl zabit, ukřižován v  Jeruzalémě 
za hříchy člověka. Celému světu se má 
o  Velikonocích připomenout, že Bůh od-

pustil nám lidem naše provinění a nabídl 
cestu k  záchraně. Církev je místem, kde 
je možné setkat se s  Božím odpuštěním, 
nadějí a láskou, kterou prokázal Pán Ježíš 
Kristus svou obětí na kříži.

Možná se vám to všechno, co církev hlá-
sá, zdá zastaralé, přežité a  k  ničemu. Ale 
právě tváří v tvář změnám, krizím a zklamá-
ním z našeho světa a z člověka v něm na-
bývá zvěst o Božím odpuštění a lásce nový 
aktuální rozměr. Bůh má zájem o každého 
člověka, a to nejen o člověka tzv. úspěšné-
ho. On na sebe vzal všechny naše bolesti, 
nemoci a utrpení. Nabídl řešení života všem 
lidem. Stačí na Boha spoléhat a věřit mu. 

Marek Vanča, evangelický farář

NĚCO PRO ZAMYŠLENÍ

PODĚKOVÁNÍ – FARNÍ PLES

VELIKONOČNÍ SLOVO

VELIKONOČNÍ KONCERT V KOSTELE SV. MIKULÁŠE

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
ČCE

POŘAD KATOLICKÝCH 
BOHOSLUŽEB

KDU-ČSL a Římskokatolická farnost Kru-
cemburk vás srdečně zvou na velikonoč-
ní koncert, který se bude konat v neděli 
1. dubna v 17 hodin v kostele sv. Mikuláše. 
Účinkovat budou Chrámový pěvecký sbor 
Krucemburk, Chalupářský komorní orche-
str, recitace – ing. Lukáš Křivský. 

Při této kulturní akci zazní dílo básníka 
Václava Renče a hudebního skladatele Víta 
Petrů Popelka nazaretská. Jedná se o vy-
stižení života Ježíše Krista z pohledu jeho 
matky Marie. Literárně-hudební pásmo je 
sestavené z úseků jedinečné básně Václava 
Renče, prokládané písněmi Víta Petrů.

Radostná píseň Popelka nazaretská 
vznikla kolem roku 1955 v leopoldovské 
věznici. Zde autor, odsouzený na 25 let, 
trávil své dny jako vězeň stalinistické zvů-
le. Kompozice Popelky o celkovém počtu 
1752 veršů byla tvořena i fi xována pouze 

v paměti. Disponovat tužkou či papírem 
bylo vězňům zakázáno. Navzdory tomuto 
nařízení byla propašována mimo vězeňské 
hradby řada autorových prací na cigare-
tových papírcích miniaturním písmem, 
poněvadž každý centimetr plochy čistého 
papíru měl pro básníka nesmírnou cenu.

Když bylo dílo dokončeno, neexistovalo 
už pouze v paměti autora, ale ústním po-
dáním bylo přenášeno do pamětí spolu-
vězňů, kteří však nikdy nepobývali s auto-
rem dostatečně dlouho na jedné cele. Tak 
jak se tu a tam některý z těchto spoluvěz-
ňů ocitl na svobodě, začaly se objevovat 
fragmenty celého díla, až bylo v roce 1958 
zkompletováno. Teprve po návratu, v roce 
1962, viděl Václav Renč své vlastní dílo na 
papíře a mohl tak učinit korekturu a dát 
dílu defi nitivní podobu. Později toto dílo 
zhudebnil Vít Petrů. Mgr. Marta Rejšková
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V DUBNU 2018  
NOVÝ OBCHOD 

 V KRUCEMBURKU 
 

adresa provozovny:  
115, Krucemburk  
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MŠ a ZUŠ Krucemburk
pořádají ve spolupráci 

s městysem Krucemburk

TRADIČNÍ BESÍDKU 
při příležitosti SVÁTKU MATEK

13. 5. 2018
od 14 hodin v sokolovně.

Srdečně Vás všechny zveme.

SBĚRNÝ DVŮR KRUCEMBURK
ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY 

Provozní doba po dobu letního času (od 25. března):
Středa ......14–16 hodin
Pátek  ....... 14–17 hodin
Sobota  .....   9–12 hodin

KOUPÍM PIANO
telefon: 776 652 835
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• Jednotka SDH měla začátek letošního 
roku velmi klidný: pouze jeden výjezd 
k požáru 24.  ledna v 23.18, v 23.24 byla 
jednotka zastavena pro planý poplach 
a vrácena domů. 

• 25. února se naše jednotka rozloučila se 
starou cisternou, která u nás sloužila od 
roku 1994. Bude dále sloužit u JPO 5 SDH 
Nová Ves u  Chotěboře. Byla provedena 
oprava elektroinstalace osvětlení hasi-
čárny a oprava sociálek.

• Od března začínají probíhat školení 
a kurzy pro členy výjezdových jednotek. 
K současným výjezdům používá jednot-
ka vozidlo MAN CAS 15 plně vybavené 
pro veškeré zásahy.

Chtěli bychom poděkovat za veškerou pod-
poru a pomoc naší jednotce.

Zvěř přestává být postupně závislá na naší 
péči. Přechází na zelenou potravu, což jí při 
větším příjmu může způsobit zažívací potí-
že – střevní katary a následné úhyny. I když 
navštěvuje myslivecká zařízení méně, stále 
se k nim vrací. Proto v krmelcích můžeme 
ještě předkládat menší množství kvalitního 
jadrného krmiva a  zejména kontrolujeme 
stav lizu. Především srnčí zvěř v  období 
přechodu na zelenou potravu, parožení 
srnců a  intenzivního vývoje plodu v  těle 
samic potřebuje minerály a stopové prvky 
více než kdy předtím.

Loveckých příležitostí je v měsících únor, 
březen a duben minimum. Legislativa nám 
umožňuje lovit jen celoročně nehájené dru-
hy zvěře, tj. lišku obecnou a  mladou zvěř 
černou. I když zákon povoluje lovit lončáky 
celoročně, nepovažujeme odstřel lončaček 

v  tomto období, vzhledem k  pokročilému 
stadiu březosti, za vhodný či etický. 

Zpravidla v  březnu (někdy již na konci 
února) probíhá sčítání zvěře, jehož termín 
ofi ciálně stanoví místně příslušný kraj-
ský úřad. Správný myslivecký hospodář 
ve spolupráci s  vedoucími úseku a  další-
mi členy již v průběhu zimy sleduje stavy 
zvěře a  těchto zkušeností a  informací po-
tom využije při sestavování sčítacího listu. 
Sčítání zvěře až ve vyhlášeném termínu 
a hromadné chození v rojnici honitbou je 
krajně nevhodné, nepřesné a  neefektiv-
ní. Uživatel honitby je následně povinen 
písemně oznámit výsledek sčítání do pěti 
dnů orgánu státní správy myslivosti obce 
s rozšířenou působností.

Myslivecký hospodář uzavře myslivecký 
rok 2017 a místně příslušnému orgánu stát-

ní správy myslivosti podá hlášení. Na  vý-
roční členskou schůzi si připraví výroční 
zprávu, a založí novou evidenci myslivec-
kého hospodaření v  honitbě na další my-
slivecký rok.  

Rok 2017 byl pro naše sdružení rokem 
poměrně náročným. Vše se nám podařilo 
zvládnout bez větších problémů, ať už to 
byla příprava políčka pro zvěř, účast na 
akci Čistá Vysočina, organizace bezkon-
taktního norování, účast na střelbách až 
po organizace společenských akcí – honů 
a také organizace Mysliveckého plesu, kte-
rý jsme tento rok pořádali. Tímto bych ještě 
jednou chtěla poděkovat za celé Myslivec-
ké sdružení všem sponzorům, kteří nám 
poskytli dary do tomboly. 

Petra Kohoutová

Z ČINNOSTI HASIČŮ

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ 

UPOZORNĚNÍ 
NA UZAVÍRKU SILNICE
Hluboká-III-35015 – most 
ev. č. 35015-3 přes Štírový potok

Termín úplné uzavírky: 
16. 4. – 6. 8. 2018

Stavba se nachází na silnici III/35015 
okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina. 
Jedná se o opravu mostu ev. č. 354-
022 v km 2,9, mezi obcí Hluboká a 
Krucemburk za odbočkou ke Štírovu 
mlýnu. Most převádí silnici přes trva-
lou vodoteč Štírový potok.

OBRAZEM
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Šestého  ledna se v  Krucemburku odehrál 
již devátý ročník křížového mariáše  – Kru-
cemburský fl ek. Celkem bylo přihlášeno 
70 hráčů, ale vzhledem k  tomu, že v  této 
době byly ještě dva turnaje jinde, k hracím 
stolům zasedlo 60 mariášníků a i to je ve-
lice dobrá účast. Turnaj byl uspořádán ve 
spolupráci s  vedením organizace Sokol 
Krucemburk, který zajistil pěkné prostře-
dí a  dobré občerstvení. Prezentace turna-
je proběhla mezi 8.  a  9.  hodinou. Během 
prezentace hráči posnídali polévku a  se-
znamovali se s hracím řádem. Nápoje tekly 
proudem po celou dobu turnaje. Losování 

k jednotlivým stolům bylo provedeno před 
zahájením turnaje pomocí počítačového 
programu.

Hrála se 4 kola po 50 minutách, proto-
že někteří hráči ještě odjížděli na druhý 
turnaj, který se hrál v Poličce od 16 hodin. 
Krátkou přestávku mezi jednotlivými koly 
si každý vyplnil podle svého. Na každém 
takovém turnaji se potkává spousta zná-
mých, a  tak je pořád o  čem mluvit. Hod-
notí se hra, jak se komu daří nebo kdo co 
nezahrál dobře. Vysvětlují se herní situace 
a  v  nemalé míře někdy vzplanou i  emoce 
nad některou zbytečně prohranou hrou. 

To už ale ke hře patří, ale i mariáš-
níci jsou kavalíři jako jiní sportov-
ci. Jako rozhodčí turnaje musím 
říci, že všechny vzniklé spory, kte-
rých bylo minimum, byly řešeny 
smírně a  s  nadhledem všech zú-
častněných. 

Oběd byl naplánován po třetím 
kole jako vždy, ale v  zápalu boje 
byl přesunut až na konec celého 
turnaje. Tato varianta ušetřila 
spoustu času, protože zatímco 
hráči jedli, stihly se zpracovat vý-
sledky, takže se turnaj zbytečně 
neprotahoval. Novinkou v  tomto 
turnaji bylo vyhlášení a  odměna 
pro vítěze jednotlivých kol. První  
kolo vyhrál Václav Jelínek ze Sim-

tan, druhé kolo ovládl Jaroslav Laštůvka 
ze Srného, třetí kolo vyhrál Zdeněk Kupsa 
z  Poličky a  poslední čtvrté Jiří Vencálek 
z  Prosetína. Do poslední chvíle nebylo 
rozhodnuto o  vítězi turnaje. V  konečném 
účtování byl ale nejúspěšnější Václav Jelí-
nek ze Simtan, druhé místo vybojoval Jan 
Kotouč také ze Simtan  a třetí skončil Bo-
huslav Flek z Bystřice, který je i patronem 
našeho turnaje. 

Po celkovém vyhlášení výsledků a  pře-
dání cen byl turnaj zdárně ukončen ke 
spokojenosti všech zúčastněných. Samo-
zřejmě že po každé takové náročné akci do-
chází k debatám, jaké to vlastně bylo. Dou-
fáme, že všichni hráči byli spokojeni jak 
s  organizací turnaje, cenami, jídlem, ale 
i prostředím, ve kterém se hrálo. Na turnaji 
byli hráči z různých koutů republiky a oko-
lí. Myslím, že i toto je cesta, která zviditelní 
náš městys Krucemburk a  celkově rozšíří 
naše kulturní dění. 

Ještě bych chtěl touto cestou poděkovat 
všem sponzorům, kteří turnaj podpořili 
a pomohli tak částečně zajistit věcné ceny. 
Dále děkuji vedení organizace Sokol Kru-
cemburk za vstřícně vytvořené podmínky 
pro tento turnaj, bez kterých by úroveň to-
hoto turnaje nebyla od zúčastněných hrá-
čů tak kladně hodnocena.

za pořadatele turnaje Jan Hülle, 
člen Českého svazu mariáše

TURNAJ V KŘÍŽOVÉM MARIÁŠI

Výkonný výbor Spartaku se schází jednou 
za měsíc; řeší a plánuje věci, které nás če-
kají v jarním fotbalovém období. Pro jarní 
část soutěže čekají na naše hráče a  jejich 
soupeře nově zrekonstruované vnitřní pro-
story kabin. Tuto akci zajistil a  fi nančně 
zastřešil městys Krucemburk, za což mu 
touto cestou děkujeme. My členové jsme 
podle jejich požadavku zajišťovali věci, 

které byly pro provedení prací potřeba. 
V  současné době provádíme nastěhování 
a úklidové práce tak, aby bylo vše připra-
veno na začátek stávající fotbalové sezó-
ny. Pro letošní rok je připravena akce na 
položení zámkové dlažby před kabinami 
a v přístřešku na občerstvení.

za TJ Spartak Jan Hülle

Zimní přípravu jsme zahájili v  sobotu 
6.  ledna: bylo také domluveno, jak bude 
příprava na jarní část probíhat. Trénovat 
se mělo v úterý, pátek a sobotu v tělocvič-
ně v  ZŠ a  jejím okolí. Po pár týdnech se 
kvůli malé účasti úterní trénink zrušil. Na 
pátečním tréninku se hrál pouze fotbálek 
v již zmíněné tělocvičně v ZŠ a o sobotních 
trénincích se chodilo běhat ven i ve velmi 
malém počtu. Mrzí mě, že účast byla veli-
ce špatná. Nebýt kluků z  dorostu a  jejich 
trenéra, jezdili bychom na páteční trénink 
zcela zbytečně. 

Před jarní částí zbývají odehrát tři přátel-
ská utkání a doufám, že alespoň na ty se 
mužstvo sejde v rozumném počtu. Soupeři 
budou mužstva z Miřetic, Svratky a Kame-
niček. Zápasy budou odehrány na umělé 
trávě v Chotěboři. Jelikož se během zimní 
přípravy moc nenatrénovalo, budou boje 
o záchranu v krajské soutěži velmi složité. 
První jarní utkání jsme odehráli na domá-
cím hřišti se soupeřem ze Štoků v  sobotu 
24. března.

za „A“ tým vedoucí mužstva Ing. Jan Dymáček

TJ SPARTAK STARÉ RANSKO

ZIMNÍ PŘÍPRAVA „A“ MUŽSTVA

Trénovat na jarní část sezóny jsme 
začali hned po Novém roce. Pro malý 
počet našich hráčů – Víska trénuje 
samostatně – jsme přípravu spojili 
s mužstvem dospělých. Tréninky jsou 
rozloženy na úterý, pátek a  sobotu. 
Scházíme se v  ZŠ, kde jsou ideální 
podmínky. Bohužel mě mrzí, že někte-
ří hráči si myslí, že trénovat se nemusí.
Pro společný trénink s  Vískou jsme 
jednou v  lednu a  jednou v  únoru vy-
užili sportovní halu v  Chotěboři. Pe-
run Hluboká nás opět pozval do haly 
v Hlinsku.

První přípravný zápas jsme odehráli 
na umělé trávě ve Žďáru nad Sázavou 
s  týmem Rozsochy hrajícím stejnou 
soutěž ve druhé skupině. Rozsochy 
nás porazily 3:1. Sezóna pro nás začí-
ná 8. dubna domácím zápasem s Vel-
kým Beranovem. Doufám, že se klu-
kům bude dařit a nasbíráme co nejvíce 
bodů.

za dorost Jan Pecina

ZIMNÍ PŘÍPRAVA DOROSTU
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Začátkem tohoto roku byly dokončeny poslední práce na rekonstruk-
ci kabin Spartaku Staré Ransko. V rámci této akce byla provedena 
výměna oken a dveří, zrekonstruovány sprchy, dispozičně upraveny 
toalety, vytvořeno vyhovující zázemí pro rozhodčího, položeny nové 
podlahy, provedeny nová výmalba, elektroinstalační a drobné klem-
pířské práce. Na akci se podílely fi rmy Ondráček vodo-topo-plyn, 
zednické práce František Němec, malířství Milan Jáger, podlahářství 
Vladimír Kasal, klempířství Jan Šlerka a  elektroinstalace Ladislav 
Štejnar. Celkové náklady na akci byly cca 830.000 Kč.

REKONSTRUKCE KABIN

Věříme, že nové zázemí, které se 
dočkalo rekonstrukce po 28 le-
tech od brigádnické výstavby 
kabin (tj. 1989–90), bude další 
desetiletí sloužit svému účelu 
a  že vedení Spartaku pomůže 
zrekonstruované zázemí obno-
vit mládežnické kategorie. Dě-
kuji tímto členům Spartaku za 
spolupráci a fi rmám za poctivě 
odvedenou práci.

Mgr. Otto Kohout

Toalety před rekonstrukcí

Toalety po rekonstrukci

Sprchy před rekonstrukcí

Sprchy po rekonstrukci

Umyvadlový žlab ve sprchách před rekonstrukcí

Toalety při rekonstrukci

Nové sprchy v zázemí pro rozhodčího
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Poslední únorovou sobotu se v  Bezděko-
vě u  Chotěboře konal čtvrtý a  závěrečný 
závod seriálu zimních běhů do vrchu pod 
názvem Železnohorský pohár 2018.  Podle 
legendy se Železnohorák běhal po vrchol-
cích Železných hor v červených trenkách, 
bílém tričku a zmijovce na hlavě. Těm, kte-
ří náročnou trať v tomto oblečení teď zdo-
lali, bylo vráceno startovné.

Prvního závodu – Vánočního běhu v Tře-
mošnici na 3,6 km s převýšením přes 200 m 
– se zúčastnili Pavel s Robertem.

 

Druhým byl Kubátecký běh v  Malči bez 
účasti Perunu. Třetím závodem byla Spá-
lavka, což je pětikilometrový běh na vrch 
Spálavu u Libice nad Doubravou do nad-
mořské výšky 663 m, ten běžel za náš klub 
jen Pavel. 

Ve čtvrtém závodě měl Perun největší 
zastoupení, běželi Pavel, Robert, Honza 
a Dana. Start byl v Bezděkově u Chotěboře 
s  cílem na nejvyšším bodě Železných hor 
Vestci (688 m. n. m.). Trať měřila 5,3 km 
s převýšením asi 300 m a závodníky čekalo 
několik strmých stoupání na trati pokryté 
sněhem, ledem a klouzavým blátem a po 

vyběhnutí na planinu i nepříjemný 
ledový protivítr. 

Ale ani nepříjemné počasí neodradilo přes 
sto běžců včetně indického závodníka a na 
všechny čekal po návratu zpět na start vy-
hřátý stan a občerstvení.

Přiklopilová Daniela

PERUN A ŽELEZNOHORSKÝ POHÁR 2018

Futsalisté Perunu Hluboká odehráli další 
sezónu v  soutěži I. třída Hlinecka, jíž se 
účastnilo 11 mužstev. Základní část se hrá-
la systémem každý s každým. Po dobrých 
výkonech v základní skupině Perun obsa-
dil 5. místo a  tím si zajistil účast v postu-
pové skupině. Skupinu tvořilo osm týmů, 
které se spolu utkaly systémem každý s ka-
ždým. Po ne moc přesvědčivých výkonech, 
ovlivněných zraněním brankářské jednič-
ky Pepi Žáka a  absencích dalších hráčů, 
obsadil Perun konečné 7. místo. Nejlepším 
střelcem týmu byl Petr Machovec s 22 bran-
kami; celkově se mezi střelci umístil na 
2. místě. Doufáme, že se nám v příští sezó-
ně vyhnou zranění a budeme moci stejně 
dobře reprezentovat oddíl Perun Hluboká.

Tým FC Viničky Krucemburk se v letošní 

sezóně zúčastnil futsalové soutěže „Okres-
ní přebor Chrudimska“, kam postoupil po 
minulé sezóně. Soutěže se účastnilo 10 
mužstev. Sezóna se hrála dvoukolovým 
způsobem každý s  každým, což bylo cel-
kem 18  zápasů. V  průběhu sezóny jsme 
střídali lepší okamžiky s  horšími a  v  po-
sledním kole jsme vybojovali záchranu 
a  konečné 6.  místo. Konec sezóny hodně 
ovlivňovaly zranění a  nemoci hráčů, což 
způsobovalo problémy při sestavování 
soupisek.

Touto cestou bych rád poděkoval všem 
hráčům, kteří se zapojili do soutěže a po-
mohli vybojovat skvělé umístění. Dále 
bych chtěl poděkovat Perunu za podporu.
K  oběma soutěžím musíme ještě připočí-
tat 20 přátelských zápasů, v nichž se hráči 

obou týmů prolínají. A to už jsou vydatné 
porce utkání, když se vše vměstná do ho-
rizontu čtyř a půl měsíce. Převážný počet 
přáteláků Perun odehrál ve sportovní hale 
v Hlinsku, kde máme každou zimu v sobo-
tu zaplacený pronájem, a několikrát jsme 
zavítali také do Chotěboře. 

FUTSALOVÁ SEZÓNA 2017–18

Také rok 2017 zakončilo tradiční silvestrovské koupání na Řece.OBRAZEM
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Jan Zrzavý cítil ke Krucemburku hlubokou oddanost. Ta měla své 
prameny v  jeho dětství a v  jeho vazbách na četné krucemburské 
příbuzenstvo. Později tato oddanost Krucemburku vyústila v malí-
řovo přání spočinout tu navždy.   

Místo posledního odpočinku Jana Zrzavého v Krucemburku ve-
šlo dosti ve známost. Většina návštěvníků Pamětní síně Jana Zrza-
vého stočí své kroky z náměstí ke kostelu a pozastaví se u malířova 
hrobu. Nyní, když se přístup ke kostelu a hřbitovu zaskvěl v nové 
kráse, dá se předpokládat, že i  k  malířovu hrobu zajde více ná-
vštěvníků tohoto „městečka stavěného do kopečka”. Pouze cesta 
vedoucí k malířovu hrobu ještě čeká na svou defi nitivní podobu. 

Na pomníku u hrobu Jana Zrzavého jsou vyryta tři jména nále-
žející malířově mamince Vilemíně Zrzavé, rozené Kaizlové, nej-
mladšímu malířovu bratru Boleslavovi a malíři samotnému. Často 
se lidé ptají na podrobnosti o  malířově rodině. Snad může něco 
napovědět tato rodinná fotografi e.

Malíř Jan Zrzavý byl šestým z devíti dětí. Jeho mladšími sourozenci 
byli Jarmila, Jiří a Boleslav. Jedno dítě na fotografi i už být nemohlo 
– byl to malý Ludvíček, kterého strhla do svých vírů v rodné Okrouh-
lici rozvodněná Sázava. Tato rodinná tragédie se udála několik mě-

síců před narozením Jana. 
Děti Zrzavých bylo mož-

no dělit na ty starší a  na 
malé. Zatímco Vladimír už 
byl váženým státním úřed-
níkem, Marie byla provdána 
za havlíčkobrodského foto-
grafa Dvořáka (později za 
Dr. Kynicha v Praze), Zdeněk 
byl elektroinženýrem, který 
vešel ve známost stavbou 
okrouhlické elektrárny, a Ja-
romír, zdatný člen Sokola 
a  neúnavný cyklista, se stal 
známým a  vyhledávaným 
okrouhlickým zahradníkem 
a sadařem, ostatní sourozen-
ci byli ještě malými dětmi. 
Jan sedí na fotografi i vedle 
své milované maminky, kte-
rou po celý svůj život poklá-
dal za člověka nejbližšího. 

Tuto kresbu uhlem, která je uložena v  Národní galerii v  Praze, 
vytvořil malíř 29 let po maminčině smrti jako vzpomínku na by-
tost, jež mu předala ze svého citově bohatého vnitřního života to 
nejcennější – vnímavost ke kráse a  hlubokou víru. Upracované 
maminčiny ruce, které na chvíli spočinuly v klíně, si tento krátký 
oddych dopřály snad jen proto, aby dobrotivá mateřská tvář moh-
la být účastna toho, co prožívaly její děti. Byla to právě maminka, 
která věřila v Janovo umění i  tehdy, když byl jinými odsuzován, 
věřila mu navzdory přísným úsudkům svého muže Hanuše. 

Na nejmladšího bratra 
Boleslava vzpomínal malíř 
vždy jako na nejhezčího, 
nejurostlejšího ze všech 
sourozenců. Vždy však se 
smutným povzdechem, pro-
tože i tomuto chlapci ukon-
čilo život velké neštěstí. 
„Snad prý to byla náhoda,” 
povzdechl si vždy malíř při 
pomyšlení na ten nešťastný, 
překvapivý výstřel z pušky.

Pískovcový náhrobek, 
který byl do Krucembur-
ku převezen z  Čáslavi, kde 
byla původně pohřbena 
malířova maminka a  také 
nejmladší malířův bratr 
Boleslav, byl zhotoven dle 
návrhu samotného Jana 
Zrzavého. Malíř byl inspi-
rován bretaňskými přímoř-
skými hřbitůvky, které čas-
to vídal při svých pobytech 
ve Francii. Ostatky obou 
jeho drahých byly dle ma-
lířova přání uloženy také 
do hrobu v  Krucemburku. 
Postarali se o  to po malí-
řově úmrtí jeho příbuzní, 
aby tímto vyplnili Mistro-
vu vůli. Ostatní malířovi 
sourozenci jsou pochováni 
tam, kde se každý z  nich 
ocitl na své životní pouti. 
Malířův otec Jan Zrzavý, 
řečený Hanuš, okrouhlický 
řídící učitel a známý sadař, 
je pochován v Krásné Hoře 
poblíž Okrouhlice.   

Ve svém milovaném Kru-
cemburku tedy odpočívá 
se svými dvěma nejbližšími velký český umělec. Náhrobek zůstá-
vá trvalou připomínkou malířova uměleckého obdivu k  Bretani. 
Věříme, že i zamýšlená nová úprava kamenité cesty k hrobu Jana 
Zrzavého umocní tuto připomínku Bretaně a bude tak tematicky 
korespondovat s náhrobkem bretaňského stylu. Navíc skutečnost, 
že tato cesta bude tvořena poctivými kameny ze staré kostelní 
ohradní zdi, jen podtrhne propojení dvou míst, k nimž malířovo 
srdce přilnulo: milého Krucemburku a kamenité Bretaně.  

Dr. Jitka Měřinská, Společnost Jana Zrzavého

OSTRŮVEK BRETANĚ U KRUCEMBURSKÉHO KOSTELA

Rodina Zrzavých (foto z rodinného alba akademické malířky Vendy 
Truhlářové) 1. řada zleva: Jarmila, Jaromír, otec Jan, řečený Hanuš, Bole-
slav, matka Vilemína, Jan, Jiří. 2. řada zleva: Vladimír, Marie, Zdeněk. 

Malířův bratr Boleslav 
(foto ze soukromé sbírky malířovy 
příbuzné Zdeňky Dankové)

Hrob Jana Zrzavého v Krucembur-
ku (foto Theodor Pospíchal)

Jan Zrzavý: Portrét maminky, 1948, 
Národní galerie v Praze



V sobotu 20. ledna proběhl na sokolovně již 
druhý ročník dětského maškarního karneva-
lu. U vstupu na sál přivítaly děti Věra v mas-
ce čarodějnice a Pavlína v masce klauna. Děti 
dostaly lístečky, za které si při odchodu moh-
ly vyzvednout své dárkové balíčky.

Celým odpolednem jsem je prováděl já 
v  kostýmu Kapitána lodi spolu se svými 
plavčicemi, které dětem předtancovávaly 
na různé rytmické a  zábavné písně. Děti 
a plavčice byly velice šikovné, a i na někte-
ré složitější písně dokázaly nádherně roz-
vlnit své boky. V  průběhu tancování byly 
na děti z  balkonu vhozeny nafouknuté 
balonky, s  nimiž si děti také pěkně zařá-
dily. S blížícím se koncem karnevalu jsme 
všechny děti v maskách postupně pozvali 
na pódium – pomyslnou palubu lodi – 
a všechny masky se nám představily. 

Letošního karnevalu se zúčastnilo bezmá-
la sto dětí v maskách. Akce to byla velice 
zdařilá, všechny masky byly nádherné 
a už se těšíme na další ročník.

Poděkování patří městysi Krucemburk za 
sponzorský dar na nákup cen a všem soko-
líkům, kteří se na této akci podíleli.

za TJ Sokol Krucemburk Tomáš Trávníček

MAŠKARNÍ KARNEVAL  
V SOKOLOVNĚ

Dvacátého osmého prosince 2017 se v  sokolovně uskutečnil 
11. ročník turnaje ve stolním tenisu o Zlatou fanku. Zúčastnilo 
se ho 40 hráčů, kteří byli rozděleni do dvou kategorií: kategorie 
do 15 let (8 hráčů) a kategorie nad 15 let (32 hráčů). Výsledky na-
jdete v tabulce. Na závěr bych rád poděkoval všem účastníkům 
a sponzorům, kteří pingpongový turnaj podpořili.

Jan Málek

11. ROČNÍK TURNAJE O ZLATOU FANKU Mladší hráči

1. místo Pokorný Radim
2. místo Pačanda Patrik
3. místo Kasal Petr
4. místo Rykr David

Starší hráči

1. místo Blažek Miroslav
2. místo Lukáš Zdeněk
3. místo Tužka Radek
4. místo Losenický Jan

Zpravodaj městyse Krucemburk, vydání 1/2018. Vydává Úřad městyse Krucemburk, e-mail: redakce@krucemburk.cz 
Redakční rada: Otto Kohout, Marta Mísařová, Jiřina Moravcová, Ludmila Soukupová, Jiří Šikl, Tomáš Trávníček, Pavel Vomela, Jiří Zeman. 
Šéfredaktorka Ludmila Soukupová, jazyková korektura Jiří Zeman. Registrační značka MK ČR E 17399. Příští uzávěrka 31. 5. 2018. Redakční 
rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat. Tiskové chyby vyhrazeny, názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem 
redakce a vydavatele. Grafi cká úprava, sazba a tisk Tiskárna UNIPRESS s. r. o. Žďár nad Sázavou, březen 2018, náklad 1000 výtisků.

DOMOVDOMOV

Veselé Velikonoce Veselé Velikonoce   vám přeje redakcevám přeje redakce
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