
 

Zpravodaj  městyse  Krucemburk        4/2010 
 
PTÁME  SE  NA  TO,  CO  VÁS  ZAJÍMÁ 

 

Čas letí jako voda a já opět usedám v kanceláři starosty, 
abych se poptal, jak náš městys prosperuje. Proběhly 
komunální volby a ve vedení městyse nastaly změny. Starosta 
zůstal stejný, místostarostu máme nového, obměnila se Rada 
městyse a Zastupitelstvo výrazně omladilo. Blíží se také 
Vánoce a nový rok, napadla nám sněhová nadílka a uzávěrka 
roku je na úřadě v plném proudu. Skoro ani nevím, na co se 
starosty zeptat dřív. Tak jdeme na to: 

Pane starosto, na začátek našeho rozhovoru Vám chci 
pogratulovat ke znovuzvolení. Získal jste nejvíc hlasů ze 
všech zastupitelů. Jaký je to pocit? 

Děkuji za Vaše 
přání. To, že jsem 
získal nejvíce hlasů, 
mě osobně těší a 
současně zavazuje. 
Vyjádřené podpory 
ze strany voličů si 
vážím a za hlasy, 
všem, kteří mě 
volili, v řele děkuji. 
Věřím, že se nám i 
v tomto volebním 

období podaří posunout vzhled a vybavenost obce zase dál. Ptáte 
se na moje pocity po volbách a Vaše otázka směřuje do oblasti, 
která se těžko vyjadřuje slovy. Získat tak velkou podporu občanů 
ve volbách je těžké, protože volby jsou o momentálním naladění 
lidí a mnozí se nechají ovlivňovat jenom řečmi a sliby. Tyto 
volby byly pro mě osobně velkou školou poznání povah a 
jednání některých lidí a nebojím se říci, že i zklamáním. Vždy 
jsem chtěl a chci lidi spojovat pro společnou věc, ale ne vždy 
dobře myšlená pomoc se setká s úspěchem a pochopením, 
protože každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán. 

Více na straně č. 6 
 

Upozornění pro občany 
 

Úřad městyse Krucemburk 
oznamuje občanům, že dne          
31. 12. 2010 bude ÚM uzavřen. 
 
Zajistěte si prosím včas  
své potřebné záležitosti. 
 

SLAVNOSTNÍ  VÍTÁNÍ  OB ČÁNKŮ 
 

Dne 21. listopadu 2010 proběhlo v obřadní síni 
v Krucemburku slavnostní vítání dětí narozených v roce 2010. 
Starosta Krucemburku Mgr. Jiří Havlíček přivítal nové občánky: 
Andreu K., Jakuba L., Daniela A., Petra Š., Vladimíra a Emu Č., 
Danielu M., Jaroslava V., Ottu K., Martina P. a Elenu V. 

Slavnostní odpoledne podtrhlo vystoupení dětí z MŠ a děvčat 
ze ZUŠ. Pan starosta ve svém projevu zdůraznil důležitost 
harmonické rodiny pro výchovu dítěte. 

Jiřina Valecká 
 

Vánoční čas 
 

Vánoce chvátají k nám, 
nikdo nechce zůstat sám.  
 
Začne sněžit, bude mráz, 
všimněte si, začíná vánoční čas.  
 
Děti šťastně poslouchají  
babiččiny pohádky 
a už celé nedočkavé  
těší se na dárky. 

 
Anežka Kavalírová 

 
 



 

PŘIŠEL  SVATÝ  MIKULÁŠ 
 

 
Již tradičně se členové loutkového divadla Oblázek zhostili v 

Krucemburku Mikulášské nadílky. Mikuláš, anděl a dva čerti 
navštívili přes 20 rodin. Mikuláše a anděla děti vítaly většinou s 
pohodovým úsměvem na tváři, ale když za nimi vstoupili čerti, 
jejich výraz se velmi rychle změnil. Samy se většinou 
přiznávaly, kde to v poslouchání trochu skřípe, že si občas 
zapomínají uklízet hračky nebo v čem by se měly ve škole ještě 
zlepšit. A samozřejmě hned slibovaly, jak to v tom příštím roce 
všechno vylepší. Všechny děti měly připravenou pro tuto 
vzácnou návštěvu pěknou básničku nebo písničku.  

Nejčastější básničku přikládáme a připojujeme také krásné 
obrázky, které děti Mikulášovi, andělovi a čertům namalovaly. 

Ing. Dagmar Břeňová 
 

Hudry, hudry, 
dupy, dupy, 
čert nám leze do chalupy. 
Hudry, hudry, 
už tu je, 
už na okna bubnuje. 
Dlouhý ocas, 
krátké uši, 
to ti, čerte, teda sluší. 
Celý černý, 
samý chlup, 
metlou mete, 
šupy šup. 
 

MIKULÁŠ  VE  STARÉM  RANSKU 
 

Dne  3. 12. 2010  přišly na sál firmy BeHo, spol. s r.o., děti se 
svými rodiči, aby slíbily čertům, že už nebudou zlobit, a za to od 
Mikuláše a anděla dostaly balíček sladkostí. Předtím za nimi 
však přijel kouzelník, který dětem ukázal zajímavá kouzla a 
potom každé odměnil zvířátkem vymodelovaným z balonku. 

Doufám, že se dětem představení líbilo a že díky sponzorům 
prožily hezký večer. Děkuji také organizátorům, kteří se snaží, 
aby tradice Mikulášské nadílky zůstala zachována. 

                                                 Miroslava Slanařová 
 

 
 

Z  DĚNÍ   V  MŠ 
 

Krásné podzimní počasí nás lákalo ke sběru různého 
přírodního materiálu (kaštanů, žaludů, barevného listí, suchých 
plodů, travin,…), které jsme využili nejen při práci s dětmi, ale i 
k výzdobě interiéru. Veškerý nasbíraný podzimní materiál jsme 
zpracovávali 13. 10. při tvořivém odpoledni s rodiči. Rodiče i 
děti využili svoji bohatou fantazii a šikovné ruce a společně 
vytvořili kouzelné postavičky, zvířátka, podzimní dekorativní 
předměty. 

Od 4. října začal opět taneční kroužek pro zájemce ze strany 
rodičů pod vedením p. R. Řezníčkové. Každý měsíc nás 
navštěvuje maňáskové divadélko „Úsměv“ s pohádkou, ze které 
si děti odnesou mravní ponaučení do běžného života. Od října 
jedenkrát měsíčně využíváme nabídky kina, kde se děti setkávají 
s kamarády ze ZŠ i dětmi z blízkého okolí. Každý měsíc při dni 
s barvičkou jsme si pohráli a poznávali barvu hnědou, žlutou, 
šedou a červenou. 

Začátkem listopadu jsme se vypravili na návštěvu k paní 
MUDr. H. Kohlové do zubní ordinace, kde jsme se na vlastní oči 
seznámili s vybavením ordinace, lékařskými nástroji, a paní 
doktorka dětem prakticky předvedla techniku správného čistění 
chrupu. 

Starší děti si v pátek 19. 11. udělaly výlet autobusem do 
Ždírce nad D. do ordinace dětského lékaře MUDr. D. Komárka. 



 

Děti si prohlédly čekárnu, ordinaci a byly seznámeny formou 
pohádky s péčí o své zdraví. Z těchto nabytých dojmů a zážitků 
čerpaly děti i v příštích dnech. Prostřednictvím obrázků, 
didaktických a námětových her si rozšiřovaly a upevňovaly 
poznatky o lidském těle a péči o své zdraví. 

I nadále letos pokračujeme v nápravě vadné výslovnosti u 
dětí. Logopedická cvičení probíhají každé pondělí odpoledne pod 
vedením dlouholeté a zkušené logopedické asistentky R. Krátké. 
Její trpělivá práce přináší vynikající výsledky a je konzultována 
s klinickou logopedkou Mgr. O. Pavlíkovou, která za námi do 
MŠ pravidelně dojíždí. 

Dne 21. 11. se skupinka dětí zúčastnila s krátkým 
vystoupením na vítání občánků a už se těší na své budoucí 
kamarády. 

Adventní čas se nesl v duchu očekávání příchodu 
nadpřirozených bytostí – Mikuláše, anděla a čerta. Ti přinesli 
nejen zimní čas, ale v košíku měli připraveno pro každého něco 
na mlsání. 

Vánoce již u nás ťukají na dveře. A s jejich přípravou měli 
všichni plné ruce práce – malí i velcí. Všude zavonělo vánoční 
cukroví, zpívaly se vánoční písně a koledy. Do vánočních 
příprav jsme vtáhli i rodiče, kteří na tvořivé dílně 8. 12. vyráběli 
vánoční dekorace společně se svými dětmi. 

A na co se nejvíce celý rok těšíme? No přece na Štědrý den 
v MŠ se stromečkem, slavnostní tabulí a pěknými dárečky. 
S přáním a malým dárkem nezapomínáme ani na obyvatele 
v Domě s pečovatelskou službou, na zřizovatele, na sponzory a 
partnery, kteří s námi celoročně spolupracují. 

A co na závěr? Všem přejeme krásné Vánoce a do nového 
roku pevné zdraví. 

Více informací najdete na stránkách www.mskrucemburk.cz. 
kolektiv zaměstnanců MŠ 

 

CO  NOVÉHO  V  NAŠÍ  ZŠ? 
 

Opět se rozběhla výchovně vzdělávací práce, která je 
doplňována řadou soutěží a dalšími akcemi pro rozvoj poznání 
žáků, jejich schopností a dovedností.  

22. 9. se v Havlíčkově Brodě uskutečnilo soutěžní dopoledne 
s názvem Ekoklání. Naše družstvo složené z žáků 3.-9. tříd 
obsadilo výborné 1. místo. Pro rodiče žáků 9. ročníku proběhlo 
6. 10. rodičovské sdružení a na něm byli rodiče seznámeni 
s průběhem přijímacího řízení  ve školním roce 2010-11. 

8. 10. se konalo okrskové kolo v minikopané v Malči a zde 
naši chlapci obsadili 3. místo. 12. 10. proběhlo přátelské utkání 

ve florbale se ZŠ Ždírec nad Doubravou. Konečný výsledek byl 
18:13 pro hochy ze Ždírce. 

13. 10. navštívil naši školu promotým silniční bezpečnosti se 
svým programem praktické dopravní výchovy pro 1.–6. třídu, 
v odpoledních hodinách i pro veřejnost. 

I v letošním školním roce budou probíhat knihovnické lekce 
ve Žďáru nad Sázavou. První setkání se uskutečnilo 14. 10. 
s názvem „Kamarádi“ a zúčastnili se ho žáci 1.–3. třídy. Další 
listopadová knihovnická lekce pro 4. a 5. třídu s názvem „Bojíte 
se rádi?“ byla velice pestrá a po celou dobu žáky provázela různá 
strašidla  a strašidýlka. 

20. 10. se žáci 8. a 9. třídy zapojili do 5. ročníku celostátní 
soutěže „Přírodovědný klokan“. V průběhu 45 minut řešili 24 
zajímavých úloh z oblasti biologie, fyziky, chemie, matematiky  
a zeměpisu. Nejlepších výsledků dosáhli Pavel Benc (9. třída) – 
96 bodů, Matouš Vanča  (9. třída) – 89 bodů a Jan Pecina (8. 
třída) – 88 bodů. 

VČD Pardubice přišlo s bohatou nabídkou programů pro 
žáky 2. stupně, proto jsme se 22. 10. vypravili na divadelní 
představení s názvem Čistírna.  

V průběhu měsíce října probíhaly na 2. stupni besedy s nprap. 
Monikou Pátkovou; byly zaměřeny na prevenci šikany, 
kyberšikany, trestnou činnost a zásady první pomoci. 26. 10. 
proběhla netradiční výuka se zaměřením na Ochranu člověka za 
mimořádných událostí. Žáci se dozvěděli základní informace o 
zemětřesení, požárech nebo radiační havárii, menší děti se učily 
orientaci na mapě, zjišťovaly informace o sobě a přírodě kolem 
nás. Odpoledne se uskutečnilo přátelské utkání dívek ve florbalu 
se ZŠ Ždírec nad Doubravou. Skončilo naší prohrou 33:13. 

V listopadu 
navštívili žáci 4. a 5. 
třídy a následně žáci 
2. stupně putovní 
výstavu libereckého 
zábavně-naučného 
centra iQ Park. Měli 
k dispozici 60 
interaktivních 
exponátů určených 
k vyzkoušení, 
vyřešení nebo 
k experimentování. Prostor měly i hlavolamy a kvízy. Žáky 
práce bavila a sami si vyzkoušeli svoje nadání.  

5. 11. v rámci netradiční výuky angličtiny žáci 7.-9. třídy 
navštívili při příležitosti oslav Evropského dne jazyků divadelní 
představení – komedii v anglickém jazyce Jako Flintstounovi. 

Přátelské utkání chlapců ve florbalu proběhlo 9. 11. se ZŠ 
Ždírec a dopadlo 28:18 v náš prospěch.  

10. 11. se v SVPŠ Jihlava uskutečnila výtvarná soutěž pro 
žáky 8. a 9. ročníku. Z naší školy se soutěže účastnily Julie 
Kadlecová, Bára Matulová a Helena Perglová. Ve stejný den 
proběhl projekt Příběhy bezpráví pro 9. třídu. Projekt se skládal 
z besedy pamětníka a filmu z doby komunistické totality. 

11. 11. se na 
Obchodní akademii a 
Hotelové škole 
v Havlíčkově Brodě 
uskutečnil 8. ročník 
soutěže v psaní na 
klávesnici PC 

v programu 
ZAVIA ČIČ s názvem 
Talentovka 2010. 
Naši školu na soutěži 

reprezentovaly 3 žákyně z 9. třídy a v konkurenci 51 soutěžících 
ze 12 ZŠ předvedly velmi pěkné výkony. Barbora Matulová se 



 

umístila na 14. místě, Amálie Jandová na 19. místě a Anežka 
Kavalírová obsadila 21. místo. 

11. 11. navštívily děti z 1. a 2. třídy místní kino a zhlédly 
cyklus animovaných pohádek s názvem „Pohádkové tajemství“. 

15. 11. se žáci 8. a 9. třídy zapojili do dějepisné soutěže 
Mladý historik. Nejlepšího výsledku dosáhl Jan Pecina z 8. třídy. 
Projektu Mladý Démosthénes, zaměřeného na zdokonalení 
výuky umění veřejného projevu, prohloubení a porovnání 
komunikačních dovedností, se zúčastnili i žáci 2. stupně, nejlepší 
projev si připravili Vojtěch Hudec ze 7. třídy a Anežka 
Kavalírová z 9. třídy. Oba žáci nás budou reprezentovat v dalších 
postupových kolech. 

Poslední listopadový den navštívili žáci 5. a 6. ročníku v 
rámci výuky přírodopisu a zeměpisu Hvězdárnu a planetárium 
v Hradci Králové. Ve zdejším kinosále zhlédli projekci filmu 
Sluneční soustava, seznámili se se souhvězdími letní i zimní 
oblohy, navštívili kopuli s dalekohledem a mnoho jiného. Velmi 
zajímavé pro žáky bylo vážení na kosmické váze.  

Žáci 3. a 4. 
třídy v podzimních 
měsících 
absolvovali kurz 
plavání v Plavecké 
škole v Hlinsku. 
Celkem se 
uskutečnilo 10 
lekcí a v závěru 
dostaly děti mokré 
vysvědčení.  

Pro žáky 9. 
třídy proběhlo testování Scio, kde si vyzkoušeli svoje znalosti 
v jazycích, matematice, českém jazyku a testu všeobecných 
studijních předpokladů. Při hodnocení dosahovali velmi pěkných 
výsledků. I letos se žáci zapojili do soutěže ve sběru papíru a 
plastových víček, které vybírá firma FII – Recycling z Prahy. 
Opět se soutěží ve dvou kategoriích – celkové množství a 
množství za žáka. Zároveň probíhá i soutěž ve sběru baterií a 
drobných elektrospotřebičů s názvem Recyklohraní.  

Mikulášská nadílka rozzářila oči všem malým dětem, které se 
těšily na hodného Mikuláše a anděla, kteří je obdarovali 
sladkostmi. Nechyběl ani pekelný doprovod, který některým 
dětem nahnal trochu strachu. V adventní čas děti svými obrázky 
s vánoční tematikou vyzdobily nejen svoje třídy, ale i přilehlé 
chodby. Také žáci, kteří navštěvují kroužek Šikovné ruce, se na 
Vánoce patřičně připravili. Za vydatné pomoci paní Křesťanové 

se ve cvičné kuchyňce hnětlo těsto, vykrajovaly perníčky, 
připravovala se hmota na zdobení. Celá kuchyňka voněla, 
všechna děvčata zářila nad perníčky a ozdobené vypadaly 
naprosto perfektně. A ty nepovedené se prostě hned 
zkonzumovaly. Každá dívka odcházela s výslužkou, aby se svou 
prací mohla pochlubit doma. Před vánočními prázdninami 
navodila předvánoční atmosféru i návštěva místního kina a 
vánoční besídky v jednotlivých třídách.  

Přejeme všem klidné vánoční svátky, hodně zdraví, 
spokojenosti a splnění všech přání do nového roku 2011. 

kolektiv zaměstnanců ZŠ 
 

 
 

Učitelé Základní umělecké školy v Krucemburku  
přejí všem spoluobčanům  

radostné a klidné prožití vánočních svátků. 
 

 

GIOCOSO 
 

Dívčí pěvecký sbor se pilně připravuje na svátek Vánoc. 
Radost svým zpěvem bude rozdávat na dvou koncertech ve 
Žďáře nad Sázavou, kde zazpívá starším občanům v Seniorském 
domě a v Domově klidného stáří. Spolu s chrámovým sborem a 
CHKO připravujeme již tradiční vánoční koncert 26. 12. 2010       
v 16 hodin v kostele sv. Mikuláše. 

Těšíme se na všechny posluchače. 
 

SDH  KRUCEMBURK 
 

Vážení spoluobčané, 
opět pro Vás máme 
několik informací, které 
se týkají naší činnosti za 
letošní podzim. Máme za 
sebou dvě soutěže – klání 
IZS v Havlíčkově Brodě, 
které proběhlo 18. 9., a 

dále dětskou soutěž v České Bělé, která se konala 9. 10. Zájem 
dětí o hasičskou činnost je poměrně velký, a proto se můžeme 
pochlubit, že 
Krucemburk 
reprezentovala 
hned dvě družstva 
našich mladých 
hasičů v nových 
dresech.  

Jistě vás bude 
také zajímat, co 
se dělo 13. 10., 
kdy dvakrát za 
den houkaly sirény. První poplach byl vyhlášen v 6:25. K 
ohlášenému požáru v nákupním středisku ve Ždírci nad 
Doubravou vyjelo 6 členů našeho sboru, později se naštěstí 



 

ukázalo, že se jedná o poplach planý. Druhý poplach byl ohlášen 
tentýž den v 18:33, měl hořet objekt na výrobu obalů ve Ždírci 
nad Doubravou, avšak informace byla opět mylná. K místu 
vyjelo 11 našich hasičů. 

Dále ve dnech 22.-23. 10. proběhlo školení strojníků a 
velitelů družstev v Havlíčkově Brodě a Chotěboři. Také jsme se 
zúčastnili školení vedoucích mládeže v Přibyslavi, školení bylo 
rovněž dvoudenní, trvalo od 5. do 6. 11. 

Také máme za sebou několik technických pomocí (např. mytí 
silnic,...) a samozřejmě pokračujeme v pravidelné činnosti (např. 
trénink s mladými hasiči – každý pátek v tělocvičně). Děkujeme 
všem, kteří podporují hasičského ducha v naší obci. 

Přejeme Vám, našim spoluobčanům, naplněné prožití Vánoc 
a do nového roku jen to dobré! 

Martin Kasal, Martin Rejšek 
 

VÝSLEDKY  VOLEB   
DO  ZASTUPITELSTVA   

MĚSTYSE  KRUCEMBURK 
 

Připravili jsme pro Vás stručný přehled výsledků voleb do 
Zastupitelstva městyse Krucemburk. Hodně občanů se mě ptalo 
na ulici, jak je možné, že některý kandidát se nedostal do 
Zastupitelstva a přitom měl víc hlasů než jiný kandidát, a také 
jak se vlastně přidělují jednotlivým stranám mandáty. Prodral 
jsem se zákonem o volbách do zastupitelstev obcí a pokusím se 
celou záležitost přeložit do lidového jazyka a zodpovědět tak 
Vaše otázky.  

Počty mandátů pro jednotlivé strany: celkový počet hlasů 
jednotlivé strany se dělí čísly 1-15 (závisí na počtu volených 
zastupitelů, my volíme 15 členů). Mandáty se přidělují od 
nejvyššího získaného čísla jednotlivých stran dolů, dokud se 
nepřidělí všech 15 mandátů. To znamená, že o mandátech 
rozhoduje celkový počet hlasů strany, nikoli jednotlivce. 

Posunutí kandidáta z nižšího místa kandidátky na vyšší: 
aby takzvaně někdo někoho na kandidátce přeskočil, je nutné 
dosáhnout jisté hranice k přeskočení. Tato hranice se počítá 
následovně: počet hlasů strany se podělí počtem členů 
v zastupitelstvu (výsledek se zaokrouhlí na celá čísla směrem 
dolů) a přičte se deset procent. Tuto hranici máte napsanou níže 
u každé volební strany. Tak se můžete sami podívat, kdo koho 
přeskočil a kdo koho nepřeskočil třeba jen o pár hlasů.  

U letošních voleb jsme si mohli vybrat mezi čtyřmi volebními 
stranami. Na prvním místě se umístili kandidáti za TOP 09 – 5 
mandátů, druhé místo získali kandidáti SNK VOLBA PRO 
ROZVOJ OBCE – 4 mandáty, třetí místo získali kandidáti za 
KDU-ČSL – 4 mandáty a na posledním místě se umístili 
kandidáti za ODS – 2 mandáty. Kandidáti, kteří získali mandát, 
jsou zvýrazněni tučným písmem, pořadí je stejné jako u voleb. U 
každého naleznete počet získaných hlasů.  
 

Volební strana č. 1 - ODS 
Počet hlasů pro stranu: 1633, hranice: 118,8 
1. Luboš Pleskač   210 
2. Karel Losenický   107 
3. Vilém Šešulka   120 
4. Tomáš Culek   101 
5. Martin Jonáš      96 
6. Michal Votava     96 
7. Jaroslav Joska     96 
8. Jaroslav Dobrovolný   107 
9. Jiří Kasal    100 
10. Eva Kadlecová   102 
11. Jolana Blažková     65 
12. Zuzana Vančová   182 
13. Marie Pochopová   107 
14. Kateřina Hrůzová     65 

15. Petr Coufal      79 
 

Volební strana č. 2 – KDU-ČSL 
Počet hlasů pro stranu: 2418, hranice: 177,1 
1. Jiří Zrzavý    206 
2. Jiří Kasal    255 
3. Jaroslav Dohnal   255 
4. Vít Janáček    201 
5. Miloslav Losenický   142 
6. Josef Vašek    149 
7. Tomáš Janáček   140 
8. Marie Sodomková   157 
9. Martin Janda    103 
10. Pavel Soukup   148 
11. Marta Rejšková   147 
12. Milan Martinek   107 
13. Jiří Janda    124 
14. Věra Kadlecová   116 
15. Hana Jandová   168 
 

Volební strana č. 3 - SNK - VOLBA PRO ROZVOJ OBCE  
Počet hlasů pro stranu: 2575, hranice: 188,1 
1. Jaromír Mifka   287 
2. Tomáš Trávníček   238 
3. Jiřina Moravcová   168 
4. Roman Dopita   199 
5. Petr Dostál    153 
6. Dagmar Břeňová   186 
7. Jindřich Šlerka   186 
8. Milan Ondráček   116 
9. Marcela Zvolánková   116 
10. Pavlína Lázničková   161 
11. Lubomír Novák   179 
12. Věra Konárová   112 
13. Miroslav Kytlička   173 
14. Ladislava Křesťanová   141 
15. Milan Pečenka   160 
 

Volební strana č. 4 - TOP 09 
Počet hlasů pro stranu: 2975, hranice: 217,8 
1. Jiří Havlíček   331 
2. Ludmila Soukupová   165 
3. František Kujan   290 
4. Josef Strašil    304 
5. Lukáš Dohnal   178 
6. Ilona Dostálová   210 
7. Miroslav Vavroušek   215 
8. Martin Kasal    130 
9. Štepánka Cisáriková   155 
10. Jiří Přiklopil   161 
11. Luděk Strašil   195 
12. Miroslava Slanařová   184 
13. Jiří Pátek    130 
14. Bohuslav Vaníček   133 
15. Ladislav Polanský   194 

Podrobnější informace o výsledcích se dozvíte na 
www.volby.cz. Zvolení jednotlivých členů do výkonných funkcí 
naleznete na www.krucemburk.cz. 

Zpracoval Roman Dopita 
 

PODĚKOVÁNÍ  VOLI ČŮM 
 

Jménem všech kandidátů za Sdružení nezávislých kandidátů – 
VOLBA PRO ROZVOJ OBCE  děkujeme za Vaši podporu 
v komunálních volbách. Vaše hlasy daly našemu volebnímu 
programu zelenou pro jeho realizaci. Jsme potěšeni a děkujeme 
za Vaši důvěru. 

Roman Dopita



SLOVO  HEJTMANA 
 

Ani jsem se nenadál a je za mnou 
polovina volebního období ve funkci 
hejtmana kraje Vysočina. Po dvou letech 
v mých pocitech převažuje spokojenost 
s výsledky mnohdy hektického úsilí 
krajské samosprávy i samotného 
krajského úřadu a v návaznosti na ně i se 
spoluprací s městy a obcemi na celé 
Vysočině. To v žádném případě 
neznamená uspokojení. Myslím, že jsem 
už znám svými kritickými postoji ke 
každému šlendriánu nebo jen 
nedůslednosti v práci svých podřízených i 
partnerů. Ale drtivá většina mých 
spolupracovníků i lidí na jiných úřadech 
či ve firmách odvádí solidní práci, takže i 
v době obecné hospodářské krize a 
vnitropolitických šarvátek jsme na 
Vysočině nezaznamenali podstatné 
problémy, jež by narušovaly běžný život 
občanů. Doufám, že tato spolupráce bude 
i po proběhlých volbách stejně 
oboustranně vstřícná a užitečná se 
znovuzvolenými nebo i s novými 
představiteli měst a obcí. 

Těch starostí nás čeká nemálo, ale 
jako zásadní výzvu v dlouhodobém 
horizontu vidím nutnost reagovat na 
skutečnost, která není stále dostatečně 
vnímána. Demografický vývoj naší 

společnosti signalizuje dvě základní 
změny. Tou první je současný úbytek 
středoškolských studentů, na což musíme 
reagovat i restrukturalizací středních škol. 
Druhá probíhající změna je dlouhodobá a 
její řešení bude náročnější. Procentuálně 
prudce ubývá ekonomicky činného 
obyvatelstva a výhledy jsou ještě 
dramatičtější. Zmenšující se část těch 
pracujících musí uživit zvětšující se podíl 
těch v důchodovém věku.  

Přes všechny problémy a výtky je to i 
tím, že naše přes hrozby současných 
neřešených problémů stále ještě vyspělé 
zdravotnictví umožňuje seniorům dožít se 
vyššího věku. Je zřejmé, že stárnutí 
populace bude přinášet nové požadavky – 
nejen ekonomické. Solidarita se seniory je 
výrazem vyspělosti společnosti. Žádná 
vláda, kraj ani žádné jiné instituce však 
samy tyto úkoly nevyřeší. Bude záležet na 
přístupu všech – těch v produktivním 
věku i samotných seniorů. A nejde jen o 
péči o pouhé zajištění důstojného 
fyzického bytí seniorů. Stále důležitější 
bude i vlastní seberealizace starších 
spoluobčanů tak, aby jejich život po 
skončení pracovního zapojení nebyl jen 
dožíváním. Společnost by měla vytvářet 
prostor pro využití jejich životních 
zkušeností i naplňování jejich času. 
Jednou z možností tvořivého přístupu 

k aktivnímu prožívání tohoto volného 
času je například univerzita třetího věku, 
jež je pokračováním celoživotního 
vzdělávání. Situace seniorů se odvíjí od 
jejich vlastního aktivního přístupu i od 
postojů mladších generací k těm, kteří jim 
svou dlouholetou prací připravili 
podmínky pro jejich existenci. 
V mezigeneračních vztazích ještě více než 
jinde záleží na schopnostech vzájemně si 
naslouchat, umět se vžít do situace těch 
druhých. Vnímání seniorů jako 
rovnocenné součásti společnosti se 
každému dalšímu pokolení vrátí. A 
naopak. I malé dítě chápe někdy ty 
souvislosti – jako ve známé Nerudově 
básni: kdo jen vydlabe dědovi dřevěnou 
mísu, aby nerozbíjel talíře, ten se sám 
posléze dočká stejného. Stejně jako ti, kdo 
si na „bábu“ vzpomenou jen při 
předvolebním strašení.  

Nadcházející adventní období by mělo 
být zklidněním, přípravou na duchovní 
svátky. Samotná doba vánoční je pak 
časem rozjímání a zamyšlení nad 
uplynulým rokem, příjemných setkání 
celých rodin. Přeji Vám krásné prožití 
nejhezčích svátků v roce, vychutnejte si 
přátelskou pohodu se všemi svými 
blízkými.  

Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

 

PTÁME  SE  NA  TO,  CO  VÁS  ZAJÍMÁ 
Pokračování ze strany 1 

Zastupitelstvo po komunálních volbách výrazně omladilo. 
Evidujete nějaké statistiky o průměrném věku předchozího a 
současného Zastupitelstva?  

Máte pravdu, Zastupitelstvo městyse 
výrazně omladilo a osobně jsem 
přesvědčen, že je to dobře. My starší 
nebo ti, co více pamatujeme, zde 
nebudeme věčně a je nutné vychovat 
nové nástupce, aby – až na ně přijde 
odpovědnost o rozhodování – měli dostatečný přehled o dění a 
potřebách obce. Žádné statistiky týkající se průměrného věku 
předchozího a současného Zastupitelstva nemám, ale již z Vaší 
otázky vyplývá odpověď o snížení průměrného věku zastupitelů. 
Víte, činnost a akceschopnost Zastupitelstva se neodvíjí od výše  
věku, ale od vlastností, které lze celkem lapidárně vyjádřit 
úslovím: „Kdo chce, tak hledá způsoby, kdo nechce, tak hledá 
důvody.“ A jistě uznáte, že pracovitost není o věku. Mě těší, že 
mladí lidé se chtějí starat o věci veřejné, ale s dovolením počkám 
se svým hodnocením alespoň dva roky. 

Vidíte v tomto omlazení Zastupitelstva nějaká pozitiva pro 
městys nebo naopak negativa? 

Jak jsem uvedl již v předchozí odpovědi: těší mě, že mladí lidé 
se zajímají o svoji obec a že se chtějí starat o věci veřejné. Ale 
nemohu provádět hodnocení něčeho, když nevím, podle čeho 
bych měl srovnávat. Jedna věc je snaha a plány, ale nic se 
neudělá samo bez někdy složitých jednání a vysvětlování. 
Mnohdy se těžko vysvětluje, proč se dělá to či ono a proč se  
nedělá to další ono. Teď jsem Vám svou odpovědí dal do hlavy 
brouka. Asi bych tu svoji krkolomnou odpověď vysvětlil takto: 
než jsme zahájili přípravu k výstavbě bytů v lokalitě Pod Parkem 
v klidném a slunném prostředí, tak mě mnozí mladí lidé 

bombardovali dotazy, kdy už konečně se začne stavět. Teď, když 
je stavba připravena, není dostatečný počet zájemců o byty, aby 
se mohla zahájit stavba první bytovky – vše je na stránkách obce 
www.krucemburk.cz. Obdobně je to se stavebními parcelami.  

Máte před sebou další čtyři roky vedení městyse, čekají nás 
nějaké změny? 
Celý život je změna, ale i změna je život, neboť žádný den 
v lidském životě není stejný. Ale vážně. Určitě nějaké změny 
budou  a  nastanou. Dnes však nemohu říci, jak se bude vyvíjet 
potřeba naplnění povinností daných zákonem, protože reformní 
zákony nové vlády nejsou v platnosti. Prozatím je trend takový, 
že když se na ministerstvu nebo kraji sníží náročnost, tak dané 
úkoly jsou přesunuty do povinností obcí, ale finance s úkoly 
nepřicházejí.  

Novým místostarostou byl zvolen pan Tomáš Trávníček, 
jak se vám první dva měsíce společné spolupráce na úřadě 
pracuje? 

Když budu srovnávat dnešní stav se stavem před volbami, tak 
to je tzv. nebe a dudy. Tím chci říci bez toho, abych předčasně 
chválil, že přístup Tomáše je dobrý a chce pracovat. To je 
myslím tak hodně, že ostatní přijde samo. 

Pane starosto, zima nám už nadělila bílou sněhovou 
pokrývku, byli jsme na první sníh řádně připraveni? 

Na zimu jsme připraveni. Nechali jsme provést střední opravu 
traktoru a v záloze je nový traktor v současnosti používaný 
k činnosti v lese, ale není problém ze dne na den změnit jeho 
využití. V průběhu minulého roku jsme zakoupili novou 
sněhovou frézu, takže chodníky by měly být vyhrnuté. Do 
budoucna chceme vybavení doplnit malým traktorem, který by 
prováděl posyp a frézování sněhu. 



 

Očekáváte pro letošní zimu zvýšení nákladů na údržbu 
silnic a chodníků? 

Zima na Vysočině je nevyzpytatelná. Podle některých 
klimatologů dochází k oteplování planety, ale podle druhých 
dochází v současnosti k velkým výkyvům teplot. Ti, kteří sledují 
a zaznamenávají průběžné teploty a měří srážky, říkají, že by 
zima 2010-2011 neměla být mnoho sněhová, ale pouze to 
dokládají průměrnými srážkami. Já z křišťálové koule věštit 
neumím, pouze se odvolám na konstatování, že jsme plánované 
prostředky na zimní údržbu letošního roku vyčerpali již 
v zimním období  2009-2010. 

Blíží se Vánoce a nový rok. Co pro občany městys chystá 
v tomto období? Bude opět na Silvestra ohňostroj? Ten 
loňský byl opravdu velmi pěkný. 

Vánoce jsou přede dveřmi a netrpělivost dětí a mládeže 
stoupá, protože čekají na dárky. Rodiče mají ze všeho těžké 
hlavy, jak splnit očekávání dětí či vnoučat a mít na to. Reklama 
buší na všechny a ze všech stran. Vánoční pohoda není jen 
množství darů pod stromečkem, ale hlavně atmosféra pohody a 
radosti v rodině. Co se týče tradičního ohňostroje: ukončení 
občanského roku plánujeme uzavřít ohňostrojem na Silvestra 
v 17 hodin. 

Máme před sebou také plesovou sezonu, bude se konat 
opět obecní ples? 

Plesovou sezonu zahájí farní ples. Obecní ples se bude konat 
druhou sobotu v únoru, tj. 12. února 2011. Letošní tančení bude 
pro účastníky bezpečnější, protože díky aktivitě a pracovitosti 

sokolů byl strop v sále sokolovny opraven a už nehrozí 
nebezpečí odpadnutí omítky ze stropu.  

Kde je možné si na tento ples rezervovat lísky? 
Lístky budou od ledna v předprodeji u paní Šillerové. 
Co vše se plánujete udělat v městysi v prvním kvartálu 

příštího roku? 
V prvním čtvrtletí zahájíme výměnu oken a zateplení mateřské 

školy. Dále se budeme potýkat s věcmi pro občany 
nezajímavými, jako je realizace veřejné soutěže a další činnosti. 

Chcete říci něco na závěr? 
Prvně děkuji všem občanům za podporu a důvěru ve volbách. 

Protože jsme v době přípravy na Vánoce, v tzv. adventním 
období, a toto číslo je poslední v letošním roce, přeji všem dětem 
bohatého Ježíška, všem ostatním občanům radost a rodinnou 
pohodu okolo stromečku a také radost ze slavení Vánoc. Do 
nového roku každému osobně přeji hodně zdraví, dobrou mysl, 
trochu štěstíčka a vše dobré v roce 2011.  

otázky kladl Roman Dopita 
 

PODĚKOVÁNÍ  VOLI ČŮM 
 

Jménem všech kandidátů za TOP 09 s podporou starostů, 
děkujeme za vyjádřenou důvěru v komunálních volbách  a Vaše 
hlasy, které nás těší, ale i zavazují. Jsme potěšeni a poctěni Vaší 
podporou. Vřelé díky. 

  Jiří Havlíček, starosta

 

INFORMACE  Z  81.-82.  ZASEDÁNÍ  RADY  MĚSTYSE 
 

81. zasedání – 29. 9. 2010 
* RM projednala žádost o opravu 
okapního svodu a odstranění vlhkosti 
vnitřní stěny u nemovitosti čp. 112, 
Mikuláše Střely, Krucemburk. RM 
schvaluje provedení opravy okapního 
svodu v termínu do konce měsíce října 
2010. Náklady na odstranění vlhkosti 
budou zahrnuty do rozpočtu následujícího 
roku a práce provedeny do 31. 3. 2011. 
* RM projednala žádost o stanovisko 
k udělení licence pro provozování 
veřejné linkové osobní vnitrostátní 
dopravy na lince: 620420 Hlinsko – 
Vojnův Městec – Krucemburk –
Škrdlovice – Žďár nad Sázavou pro 
dopravce Veolia Transport Východní 
Čechy, a.s. RM s udělením licence 
souhlasí. 
* RM  projednala žádost o stanovisko 
k udělení licence pro provozování 
veřejné linkové osobní vnitrostátní 
dopravy na lince 620310 Hlinsko – 
Ždírec nad Doubravou – Krucemburk – 
Hluboká – Vojnův Městec pro dopravce 
Veolia Transport Východní Čechy, a.s. 
RM s udělením licence souhlasí. 
* RM projednala stížnost občanů na 
obyvatele domu čp. 59, Hlubocká, 
Krucemburk, pro porušování zásad 
občanského soužití. RM schvaluje 
písemně upozornit na tuto skutečnost 
majitele domu pana J. P., Teplice 
s uvedením termínu nápravy do 31. 10. 
2010. Pokud nedojde k nápravě, bude 

stížnost postoupena k přestupkovému 
řízení na MÚ Chotěboř.  
* RM  projednala návrh Mandátní 
smlouvy TDI na akci „Snížení 
energetické náročnosti vnějšího pláště 
Mateřské školy Krucemburk“. RM návrh 
schvaluje a souhlasí s uzavřením 
mandátní smlouvy s panem Lukášem 
Dohnalem, Stavební a projektová práce, 
Nade Mlejnem 446, 582 66  Krucemburk. 
Cena díla 1,20% + DPH z vysoutěžené 
ceny zhotovitele, tj. 24.198 Kč + 4.840 
Kč (DPH)  =  celkem 29.038 Kč.  
* RM projednala a schválila návrh SoD 
č. SZIF 5/L/2010 s firmou AGROTECH, 
a.s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče. 
Předmětem smlouvy je zpracování 
projektu SZIF – žádost o dotaci 
k dovybavení technikou k zajištění 
lesních činností městyse. Cena díla: 
25.000 Kč + DPH. 
* RM  projednala a schválila Dodatek č. 2 
ke SoD č. 406009 – „Odbahnění rybníku 
Pobočný“. Zhotovitel: VHS Bohemia, 
Haškova 153/17,638 00 Brno, s 
dodatkem: zavazuje provést dílo, podle čl. 
II, nejpozději do 31. 3. 2011. 
* RM projednala a schválila žádost ZŠ o 
povolení výjimky počtu žáků ve školní 
družině pro školní rok 2010-11 na 
celkový počet 35 žáků.  
* RM projednala a schválila žádost MŠ o 
povolení výjimky počtu žáků pro školní 
rok 2010-11 v 1. třídě (Krtečci) z počtu 
24 na 28 dětí a ve 2. třídě (Rákosníčci) 
z počtu 24 na 28 dětí. 

* RM projednala a schválila žádost o 
zajištění realizace připojení domu čp. 
286 k řadu nově vybudované splaškové 
kanalizace. 
* RM projednala a neschvaluje nabídku 
k zakoupení připravované publikace 
„Havlíčkobrodsko do kapsy“ se 
zaměřením na zdejší region pro 
neakceptovatelnou výši dodavatelské a 
prodejní ceny. 
* RM projednala žádost o informaci dle 
zákona 106/1999 Sb. vedenou pod čj. 
886/2010/MK, 887/2010/MK, 
901/2010/MK, žadatele Z. V., Staré 
Ransko. Požadované informace se 
netýkají přímého vlastnictví ani osoby 
žadatele, ale veřejné informace týkající se 
TDI budou odpovězeny v zákonné lhůtě.  
* RM  projednala a schvaluje žádost ZŠ – 
Rozpočtové opatření č. 2: převedení 
částky 5.000 Kč z položky opravy 
(511.01) na položku cestovné (512.00) a 
částky 3.000 Kč z položky DDHM 
(501.28) na položku čisticí prostředky 
(501.04).  
* RM projednala žádost o souhlas 
k přijetí finan čního daru 4.000 Kč, 
který získala ZŠ za umístění v soutěži ve 
sběru papíru. RM s přijetím daru souhlasí. 
* RM  projednala a schválila návrh 
smlouvy o spolupráci s krajem 
Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, 
s platností do 31. 12. 2012. Předmětem 
smlouvy je spolupráce Pamětní síně Jana 
Zrzavého, za kterou je oprávněna jednat 
organizace, a kraje na projektu CZ. 1. 



 

11/2.2.00/06.00 938 „Muzea a galerie na 
Vysočině on-line“, zlepšení prezentace 
movitého kulturního dědictví 
sbírkotvorných institucí kraje.  
* RM projednala a schvaluje Směrnici 
18/2008 návrh Přílohy č. 4, kterou je 
schváleno úřední kulaté razítko Městys 
Krucemburk č. 1 a Úřad městyse 
Krucemburk č. 1, uloženo u pana starosty. 
* RM  projednala a schvaluje návrh 
zhotovitele na řešení velikosti a členění 
oken na jihozápadní straně budovy školy 

pro zachování funkčnosti a estetického 
vzhledu při výměně stávajících oken za 
plastová – okna budou členěna 
vodorovným poutcem a tím vytvořením 
podsvětlíku výšky cca 600 mm. 
 

82. zasedání – 29. 9. 2010 
* RM  projednala a schvaluje vydání 
známkových aršíků se znakem obce a 
přítisky na APOST nálepky u příležitosti 
770. výročí obce v roce 2011 v počtu 
1.000 ks. 

* Starosta seznámil přítomné s  obsahem 
schránky uložené v makovici kostela sv. 
Mikuláše, která byla otevřena při právě 
probíhajících celkových opravách kostela. 
Do schránky bude nově dále uloženo: 
písemnost o společenském dění v obci, 
regionální tisk k datu uložení, letecké 
snímky obce Krucemburk, Staré Ransko, 
Hluboká, bankovky a mince platné v době 
uložení v celkové ceně 8.938 Kč. 

 

INFORMACE  Z  27.  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  M ĚSTYSE  (8. 9. 2010) 
 

* ZM projednalo a schválilo prodej 
pozemku parc. č. 1509/16 v k.ú. 
Krucemburk žadateli vedenému pod čj. 
781/2010 za cenu 150 Kč/m2.  
* ZM pojednalo schválilo dle GP č. 572-
31/2010 prodej pozemku v k.ú. 
Krucemburk  parc. č. 1627/5 o výměře 7 
m2, parc.č. 1627/6 o výměře 7 m2 a koupi 
pozemku parc.č. 13/2 o výměře 100 m2, 
parc.č.1811 o výměře 6 m2 za cenu 40 
Kč/m2.   
*  ZM  projednalo a schválilo pro 
vlastníka pozemku KN v k.ú. 
Krucemburk parc. č.13 a parc. č.12 
finanční kompenzaci na úhradě 
nákladů na vybudování nového 
oplocení do výše 50 tis. Kč. 
*  ZM projednalo a potvrzuje výsledek 
veřejné soutěže na VZ „Snížení 
energetické náročnosti vnějšího pláště 
Mateřské školy Krucemburk.“ 1. BW – 
Stavitelství, s.r.o., Vysokomýtská 718, 
534 01 Holice v Čechách – cena díla 
2.016.450 Kč bez DPH, (2.419.740 Kč 

včetně DPH). Další v pořadí byly 
vyhodnoceny firmy: 
2. Vanderlaan, s.r.o., Praha 10 
 2.079.853 bez DPH 
3. Profistav Litomyšl, a.s 
 2.134.237 bez DPH 
4. Stavos Brno, a.s. 
 2.207.916 bez DPH 
5. Chládek a Tintěra, a.s. Pardubice
 2.256.879 bez DPH 
*  ZM projednalo a schválilo Zadávací 
dokumentaci na VZ „Snížení 
energetické náročnosti vnějšího pláště 
Základní školy Krucemburk“. 
*  ZM projednalo a schvaluje složení 
Hodnotící komise na VZ „Snížení 
energetické náročnosti vnějšího pláště 
Základní školy Krucemburk“. Členové 
komise: Jaromír Mifka, Jaroslav Dohnal, 
Mgr. Jiří Havlíček, Mgr. Jiří Šikl, Ing. 
František Kujan. Náhradníci: Jiřina 
Moravcová, Ing. Luboš Pleskači, Ing. Jiří 
Kohl, František Hoke, Ing. Věra 
Kujanová. 

* ZM projednalo a  schvaluje Dodatek č. 
1 ke Smlouvě o finanční výpomoci 
s BIOS Krucemburk, s.r.o. Dodatek 
zahrnuje prodloužení splacení finanční 
výpomoci do 30. 4. 2011.   
* ZM projednalo a  schválilo Smlouvu o 
finanční výpomoci s BIOS 
Krucemburk,  s.r.o., v celkové výši 
200.000 Kč. Finanční výpomoc bude 
poskytnuta nejpozději 10. 10. 2010 se 
splatností do 4. 10. 2011. Jedná se o 
krátkodobou finanční výpomoc z rozpočtu 
Městys Krucemburk.  
* ZM projednalo a schválilo rozpočtová 
opatření č. 2/2010. V rámci tohoto bodu 
bylo ZM seznámeno s čerpání rozpočtu 
k 31. 8. 2010. 
* ZM projednalo a schválilo Obecně 
závaznou vyhlášku  č. 1/2010, kterou se 
doplňuje OZV č. 5/2009. 
* ZM projednalo a schvaluje Smlouvu o 
budoucí kupní smlouvě s firmou 
PROFECTUS, a.s. 

 

Publikovány jsou upravené verze usnesení Rady a Zastupitelstva městyse z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 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. 

 

PROJEKT  „JAN  ZRZAVÝ  120“  
NAPLNĚN 

 

Projekt „Jan Zrzavý 120“, který si kladl za cíl důstojně 
připomenout 120. výročí narození Jana Zrzavého, byl úspěšně 
završen. Pořadatelům projektu – Společnosti Jana Zrzavého a 
městysi Krucemburk – se podařilo naplnit projekt ve všech jeho 
součástech.  

Trvalým dokladem projektu „Jan 
Zrzavý 120“ je instalace krásné busty 
Jana Zrzavého, která byla odhalena na 
krucemburském náměstí 19. června 2010. 
Účast dvou významných osobností – 
akademického sochaře Bohumíra Koubka, 
autora busty, a prof. PhDr. Františka 
Dvořáka, našeho předního historika umění, 

který ozvláštnil slavnost odhalení busty svým zasvěceným 
proslovem – byla už sama o sobě pro Krucemburk velkou 
poctou.  

Vernisáž výstavy „Z ilustrační tvorby Jana Zrzavého“ 
potěšila obzvláště milovníky krásné knihy, kteří si přišli na své 
při podrobnějším vhledu do Mistrovy ilustrační tvorby. Mezi 

exponáty nechyběly ani vzácné předměty zapůjčené malířovými 
příbuznými. Vernisáž poctili svou návštěvou také známí 
výtvarníci – keramička Alena Dvořáková se svým velkorysým 
darem pro Pamětní síň Jana Zrzavého a malíř a grafik Ivan 
Baborák. Oba pojali úmysl s pořadateli projektu i do budoucna 
spolupracovat. Hudební vystoupení ze ZUŠ Žďár nad Sázavou 
dodalo akci vskutku slavnostní ráz.  

„Kouzelník, který 
uměl namalovat duši“, 
komponovaná scénická 
produkce tvořená 
hereckými výstupy, 
hudbou a projekcí obrazů 
a krátkých filmů, byla 
provedena 5. 11. 2010  
v krucemburském kině a 
následně 6. 11. v 

Okrouhlici a 13. 11. v Hlinsku. I když termín premiéry byl oproti 
původnímu plánu opožděn, představení se za účinné pomoci TJ 
Sokol Krucemburk, který ochotně zajistil technické zázemí, 
podařilo řádně připravit a zrealizovat. Velmi věrohodně působila 
postava Jana Zrzavého v hereckém ztvárnění chotěbořského 
ochotnického herce Stanislava Michka. Postava anděla, 



 

vystupující z Mistrova obrazu, byla malířovým imaginárním 
protějškem. Výstižně byly v nahraných krátkých filmech 
vyjádřeny postavy malířových rodičů a malířových přátel – 
zejména nakladatele Otakara Štorcha-Mariena, Bohumila 

Kubišty i Bohumíra 
Koubka. Kouzelné 
byly filmové 
výkony místních 
dětí v čele s 

představitelem 
malého Jeníka. 
Milým překvapením 
pro diváky bylo 

zakomponování 
filmové loutkohry v 

podání 
krucemburského divadla Oblázek. Všechna představení se 
setkala u diváků s příznivým ohlasem, zejména v malířově rodné 
Okrouhlici byla v zaplněném sále místní sokolovny velmi vřelá 
atmosféra.  

V Národním muzeu v Praze se uskutečnil k malířovu jubileu 
2. 11. vzpomínkový večer. Pořad zahájil generální ředitel NM 
PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., dále zazněla řada velmi zajímavých 
referátů z úst historičky umění Mgr. Jany Orlíkové-Brabcové, 
Mgr. Pavla Muchky, vedoucího Oddělení knižní kultury 
Knihovny Národního muzea, Dr. Jitky Měřinské, předsedkyně 
SJZ, a Zdenky Dankové, příbuzné Jana Zrzavého. Program, 
zpestřený hudebním a hereckým vystoupením, měl velmi 
důstojný a poutavý průběh.   

6. ročník výtvarné soutěže „Po stopách Jana Zrzavého“ se 
i letos uskutečnil za součinnosti ZŠ Krucemburk a SJZ. Je 
potěšující, že mladá generace přesvědčuje kulturní veřejnost 
svou účastí v této soutěži o svém vztahu k regionálním tradicím a 
o své velmi dobré výtvarné úrovni. O výsledcích soutěže byli 
čtenáři Domova informováni už dříve.   

Pořadatelé projektu „Jan Zrzavý 120“ konstatují, že účel 
projektu byl splněn.  

Za Společnost Jana Zrzavého Dr. Jitka Měřinská 

 

POHLED  DO  MINULOSTI 
 

 V poslední době se až příliš často 
setkáváme s pojmem „ekologická 
havárie“. To ovšem neznamená, že v 
minulosti k podobným událostem 
nedocházelo, pouze se pro ně používaly 
jiné termíny. Jednu takovou, která se 
vztahuje k našemu regionu, popisuje 
interpelace, uchovávaná v archivu 
Poslanecké sněmovny předválečné 
Československé republiky 

 Jiří Pospíchal, specialista  
 

918/XXII. Interpelace Poslance 
Nepomuckého ministrovi veřejného 
zdravotnictví a tělesné výchovy a 
ministrovi zemědělství ve věci hromadné 
zkázy dobytka v obcích Sobiňov, 
Krucemburk, Ždírec, Staré Ransko a 
Bílek. 

Už před válkou se stávaly v obcích 
Sobiňov, Krucemburk, Ždírec, Staré 
Ransko a Bílek případy, že byly 
zachváceny nákazou snětí slezinnou kusy 
dobytka. V posledních 4 letech začaly se 
tyto případy vyskytovati ve stále větším 
měřítku. Okresní veterinář po 
provedeném šetření zjistil, že příčinou 
těchto případů je voda znečištěná splašky, 
které vycházejí z továrny na vydělávání 
kůží firmy Augustin Skřivan, dědic 
Binko, Koželužna, Krucemburk. Přesto, 
že pracující obyvatelstvo těchto obci už 
čtvrtý rok se domáhá nápravy ve věci tím, 
že podalo hromadně podepsaný protest u 
okresního úřadu v Chotěboři proti tomu, 
že továrna nepodniká žádných filtračních 
opatření, nenastala žádná změna. 
V důsledku toho na podzim roku 1936 a 
začátkem roku 1937 hynula dobytčata 
hromadně nákazou sněti slezinné. 

Chudí domkáři, vlastníci ohrožené 
louky, v důsledku této nákazy silně 
existenčně poškození, jsou právem 

pobouření, že 4 léta od té doby, co byla 
okresním veterinářem zjištěna příčina 
zkázy, nebyla zjednána žádná náprava a 
továrník nebyl – ač možnost k tomu dána 
byla – donucen k postavení filtrační 
stanice. 

Ptáme se proto pánů ministrů 
zdravotnictví a zemědělství: 

1. Jsou jim uvedené skutečnosti 
známy? 

2. Jaké opatření hodlá pan ministr 
zdravotnictví učiniti, aby filtrační stanice 
byla u továrny Augustin Skřivan, dědic 
Binko, v Krucemburku postavena v krátké 
a uzavřené lhůtě? 

3. Je ochoten pan ministr zemědělství 
poskytnouti náhrady poškozeným 
občanům výše uvedených obcí ve výši 
utrpěné škody a náhradu těchto pak 
uplatniti proti pravému viníku, 
továrníkovi Binkovi? 

               V Praze dne 24. května 1937. 
Nepomucký, Fuščič, Procházka, 

Schmidke, dr. Clementis, B. Köhler, 
Vodička, Beuer, Dölling, Kosík, 
Hodinová-Spurná, Šverma, Široký, 
Schenk, Klíma, Kliment, Šliwka, 
Macháčová, Krosnář, Kopřiva, 
Zápotocký. 

 

Odpověď ministra zemědělství a 
ministra veřejného zdravotnictví a tělesné 
výchovy na interpelaci poslance 
Nepomuckého ve věci hromadné zkázy 
dobytka v obcích Sobiňov, Krucemburk, 
Ždírec, Staré Ransko a Bílek (tisk 
918/XXII). 

V povodí řeky Doubravky v okrese 
Chotěboř vyskytovala se sněť slezinná již 
před válkou a až do roku 1935 byly 
úředně zjištěny v tomto okrese toliko 
ojedinělé případy této nákazy zvířat. Když 
na jaře letošního roku vyskytlo se více 

případů uhynutí zvířat na sněť slezinnou 
v okrese chotěbořském, ministerstvo 
zemědělství samo z vlastní iniciativy 
upozornilo zemský úřad v Praze výnosem 
ze dne 27. března 1937, č. 31. 064/Vet/37, 
že nemělo by námitek proti provedení 
ochranného očkování zvířat proti snětí 
slezinné na státní útraty v obcích okresu 
chotěbořského, ohrožených touto 
nákazou, a telefonicky vyzvalo ještě 
zemský úřad v Praze, aby svým revisním 
orgánem zjistil na místě samém příčinu 
rozšíření snětí slezinné a zároveň, aby 
upozornil starosty obcí zvláště na 
možnost očkovací akce na útraty státu. 

V důsledku tohoto opatření 
ministerstva zemědělství bylo zjištěno 
vyslaným revisním orgánem zemského 
úřadu v Praze, že pramenem hynutí zvířat 
na sněť slezinnou jsou znečištěné 
odpadové vody z továrny na zpracování 
kůži firmy Augustina Skřivana, dědic 
z Krucemburku. Jmenovaná továrna 
vypouštěla odpadní vody do 
Vojnoměstského potoka ústícího do řeky 
Doubravky, která jest mělká a 
neregulovaná a zaplavuje na jaře a na 
podzim louky ležící v jejím povodí od 
Krucemburku až k Bílku. Zvířata krmená 
senem z těchto zaplavovaných luk byla 
vydána nebezpečí nakažení snětí 
slezinnou. 

Ve smyslu příkazu ministerstva 
zemědělství upozornil revisní orgán 
zemského úřadu v Praze starosty obcí 
ohrožených snětí slezinnou na možnost 
očkování všech zvířat proti této nákaze za 
podpory státu a starostové předložili 
ministerstvu zemědělství podle těchto 
informací žádosti o jeho provedení. Tyto 
žádosti byly ministerstvem zemědělství 
obratem zaslány zemskému úřadu v Praze 
k vyřízení v jeho pravomoci s příkazem 



 

k vyhovění. Koncem měsíce dubna 1937 
bylo toto ochranné očkování 
v ohrožených obcích provedeno. Zemský 
úřad v Praze vyslal do okresu 
chotěbořského na výpomoc úřednímu 
veterináři ještě své dva veterináře a tito 
v 6 obcích a ve 238 dvorcích naočkovali 
660 kusů hovězího dobytka. Očkování se 
plně osvědčilo, což jest zřejmo z toho, že 
po jeho provedení se nevyskytl již žádný 
nový případ sněti slezinné, ačkoliv zvířata 
byla krmena tímto senem dále. Očkování 
bude provedeno opětně na podzim 
letošního roku, opětně na státní útraty. 

Jak již výše uvedeno, byly zdrojem 
rozšiřování sněti slezinné odpadové vody 
vypouštěné z továrny na zpracování kůží 
firmy Augustina Skřivana, dědic 
z Krucemburku. 

Výměrem okresního úřadu 
v Chotěboři ze dne 5. července 1935, č. 
19. 669, byl vodoprávně schválen projekt 
čistícího zařízení továrny na kůže fy Aug. 
Skřivana, dědic v Krucemburku a uloženo 
firmě uskutečniti toto zařízení do 31. října 
1936. K předložení projektu tohoto 
čistícího zařízení byla donucena firma 
instanční cestou, když počátkem roku 
1934 bylo z popudu stížnosti z řad 

obyvatelstva předně zjištěno, že 
dosavadní čistící zařízení nevyhovuje. 
K žádosti firmy, dovolávající se tísnivých 
hospodářských poměrů, byla jí stavební 
lhůta, stanovená do konce října 1936, 
prodloužena okresním úřadem 
v Chotěboři do 31. října 1937 za 
současného uložení preventivní 
desinfekce námkových vod chlorem. 
V červnu 1937 započala firma Skřivan se 
stavbou povolené čistící stanice. 

Ministr zemědělství ve smyslu 
ustanovení § 60 zákona ze dne 6. srpna 
1909, č. 177 ř. z., uděluje podpory za 
zvířata uhynulá na sněť slezinnou do výše 
50 % odhadní ceny zvířete. Úhrada 
podpor jest zajištěna ve státním rozpočtu 
pol. „Tlumení nákaz zvířat“ a zemské 
úřady ve smyslu cit. zákona předkládaly 
čtvrtletně výkazy těchto ztrát s návrhy na 
výši podpor. 

Rozhodnutím ministra zemědělství ze 
dne 14. července 1937, č. 56. 692/Vet/37, 
byly uděleny podpory majitelům 
postiženým ztrátou zvířat snětí slezinnou 
v I. a II. čtvrtletí 1937 v okrese 
chotěbořském, podle ustanovení § 60 
zákona ze dne 6. srpna 1909, č. 177 ř. z., 
v nejvyšší míře, jakou připouští 

ustanovení tohoto zákona. Mimo to byla 
všechna zvířata v ohroženým obcích 
ochranně očkována na útraty státu a toto 
očkování bude na podzim letošního roku 
opakováno. Tyto zákonité předpisy 
nedávají ministerstvu zemědělství 
možnost požadovati refundaci těchto 
podpor. 

Ministerstvo veřejného zdravotnictví a 
tělesné výchovy věnuje, pokud se týká 
jeho působnosti, po seznání věci veškerou 
pozornost účinnosti dosavadních opatření 
v továrně, zejména též čistící stanice, tak, 
aby bylo zabraňováno rozšiřování 
zárodků snětí slezinné. To ovšem zatím 
nelze zcela zameziti, pokud nebudou 
vyloučeny z mezinárodního obchodu, 
případně z dovozu do Československé 
republiky a ze zpracování v továrně kůže 
ze zvířat zahynulých na sněť slezinnou. 

Ministerstvo zemědělství učiní 
opatření, aby povolená čistící stanice 
vyhovovala svému účelu, aby 
nedocházelo k nepřípustnému 
znečišťování veřejných vod. 

V Praze, dne 6. září 1937. 
Ministr zemědělství: 

Dr. Zadina v. r.

 

ŽELEZÁRNY  A  STROJÍRENSKÁ  VÝROBA  VE  STARÉM  RAN SKU 
 

Železářství a hornictví mělo v Ransku 
po několik staletí trvající tradici. K 
největšímu rozvoji zde došlo začátkem 
19. století. V roce 1806 byla postavena 
nová železárna. Díky kontaktům majitele 
panství knížete Františka Josefa 
Dietrichštejna (1767-1845) došlo k 
zvýšení výroby v knížecích hutích a 
železárnách ve Starém Ransku a Polničce. 
Svůj podíl na rozšíření železáren měl i 
tehdejší ředitel neboli direktor Václav 
Jettel. 

Výrobky z Ranska a Polničky se 
vyvážely do celého rakouského císařství. 
Udělejme si přehled o tom, co se zde 
vyrábělo. 

Železárny se významně podílely na 
stavbě tak zvaného Ferdinandova 
vodovodu ve Vídni. Také na stavbu 
pražského a brněnského vodovodu byly 
dodávány litinové trubky. Vyráběly se zde 
také kolejnice, zejména v Polničce, které 
se používaly pro výstavbu nových 
železničních tratí ve střední Evropě. 

Vyráběly se zde různé druhy železa: 
tyčové, ráfové, mřížové, zámečnické a 
pluhové. Dále se zde vyrábělo různé 
nářadí, součástky strojů, soustružily se 
zde vozové osy. Vyráběly se konstrukce 
přístrojů, šrouby, hřebíky, hřbitovní kříže 
(možno je nalézt na hřbitovech u nás i v 
Rakousku), složité náhrobky, krucifixy, 
pecní plotny, kamnovce, litinové hrnce, 
zouváky, závaží hmoždíře, pokojová 

kamna, dekorační vázy, svícny, těžítka, 
hodiny, portrétní reliéfy, obrazy svatých, 
nápisové tabule a mnoho dalších výrobků. 
Vyhlášeny byly oplatkové formy. Píše o 
nich a raneckých oplatkářích spisovatelka 
Vlasta Pittnerová. 

Po postavení železniční dráhy z 
Německého Brodu do Rosic nad Labem 
hutnictví na Ransku začalo upadat. 
Vysoké pece vyhasly, pro kuplovny se 
začala dovážet surová litina. Projevil se 
nedostatek uhlí. V železárnách se 
používalo především dřevěné uhlí, které 
se pálilo v milířích. Zvýšená výroba měla 
za následek nedostatek dřevní hmoty. 
Prováděl se zde i v okolí průzkum, zdali 
se nenaleznou ložiska uhlí, ale až na 
nepatrné výjimky byl neúspěšný. 
Zkoušelo se k vytápění vysokých pecí 
používat rašeliny, ale ani to nepřineslo 
žádaný úspěch. To vše mělo za následek 
uzavření železáren v roce 1886. 

V roce 1872 si zřídil syn hostinského 
v Ransku zámečník Josef Janáček vedle 
hostince svého otce strojnickou dílnu. 
Položil tak základ ke vzniku továrny, 
která ponese později jeho jméno Josef 
Janáček, strojírna ve Starém Ransku. 
Nejprve to však byla malá dílna, ve které 
se začaly vyrábět kávové mlýnky. Později 
začal vyrábět a brousit nože do 
cukrovarnických řezaček. Dílna se začala 
zvětšovat a rozšiřovat a měnit se v 
továrnu. Započalo se s výrobou 

spodiových rour a kalolisů do cukrovarů. 
V té době byla slévárna přestěhována do 
bývalého lihovaru v Krucemburku, 
později se vrátila zpět na Ransko. Výroba 
kalolisů započala ve velkém. Roku 1900 
na Ransku pracovalo kolem sta dělníků. 
Od cukrovarnických kalolisů nebylo 
daleko k výrobě lisů do petrolejových 
rafinerií. V roce 1906 umírá zakladatel 
firmy Josef Janáček, vedení továrny se 
ujímají jeho synové Josef, Jan a Bedřich 
Janáčkovi. Kromě cukrovarnických 
zařízení začala továrna vyrábět zařízení 
do lihovarů a rafinerií petroleje. Své 
výrobky dodávala i do Polska, Německa a 
Rumunska. V letech první světové války 
se zde započalo se zbrojní výrobou. Pro 
armádu byly dodávány 4 cm, 10 cm 
granáty a granáty ráže 20 cm. Jeden z 
nich je umístěn u pomníku padlých na 
krucemburském náměstí. Od roku 1928 
nastává celosvětová hospodářská krize a 
dochází k propouštění dělníků. Ta se 
nevyhnula ani Janáčkově strojírně. Navíc 
dochází k rozporům mezi majiteli a v roce 
1932 převzali vlastnictví továrny Josef a 
Růžena Janáčkovi. V letech 1932–1933 
má továrna nejméně zaměstnanců a 
největší ztráty. 

Politická situace v Evropě se počala 
zhoršovat, a proto se od roku 1935 
započalo na Ransku s výrobou pro čs. 
armádu. V té době zde pracovalo již 200 
dělníků a 60 učedníků. Vyráběly se zde 



 

náustnice pro protiletadlové granáty, 
mosazné zapalovače do granátů a 10 cm 
granáty pro protiletadlové dělostřelectvo. 
Po německé okupaci republiky a po 
vypuknutí druhé světové války se zbrojní 
výroba značně rozšířila. Nové 
revorverové soustruhy vyráběly granáty 
pro Wehrmacht, vyrobilo se jich zde více 
než milion kusů. Také počet zaměstnanců 
se zvýšil. Nejvíce jich zde bylo 
zaměstnáno v roce 1944 – 708. Prací za 
války v Janáčkově strojírně uniklo mnoho 
mladých lidí totálnímu nasazení v 
Německu. 

Po osvobození zde měla Rudá armáda 
závod na opravy nákladních automobilů. 
Válečná výroba byla zrušena, závod byl 
znárodněn a přešel na mírovou výrobu. V 
roce 1948 se stal pobočným závodem 1. 
Brněnské a Královopolské strojírny v 
Brně, později byl přeřazen pod 

Chotěbořské kovodělné závody, které se 
přejmenovaly na Chotěbořské strojírny, 
dnes závod pracuje pod názvem BEHO. 

Další strojírnou ve Starém Ransku, o 
jejíž existenci dnes mnoho lidí neví a 
která zasluhuje pozornost, je Dymákova 
strojírna, později známá pod názvem 
Dymák a Červený, strojírna ve Starém 
Ransku. Vyráběla především hospodářské 
stroje. 

Začněme však od počátku. V 19. 
století bydlel v Krucemburku na Diouse 
písař Josef Dymák. Když v roce 1845 
zemřel, převzal jeho živnost syn Josef, 
který byl zámečníkem a písařem. 
Zhotovoval dřevěné dýmky a vyráběl 
rozličné předměty ze stříbra, mosazných 
plechů a jiných kovů. Ačkoliv toto jeho 
zaměstnání bylo nepatrné, platil daně jako 
písař. V roce 1862 se odstěhoval na 
Ransko, kde se mu dobře vedlo. Stal se na 

Ransku starostou a členem okresního 
výboru. Po omezení výroby v raneckých 
železárnách si pronajal bývalou vrtárnu 
pod hrází Raneckého rybníka nazývanou 
pulverk a zahájil v ní strojírenskou výrobu 
hospodářských strojů, později pak i 
stabilních motorů. 

V roce 1885 byla v Chotěboři 
hospodářsko-průmyslová výstava, které se 
zúčastnil mimo jiné vystavovatele i Josef 
Dymák. Vystavoval zde mlátičky, řezačky 
na řepu a žentour. Když Josef Dymák v 
roce 1902 zemřel, stali se majiteli 
strojírny jeho syn se švagrem Červeným. 
V průběhu první světové války se podílela 
firma i na vojenské výrobě. Strojírna 
zanikla v roce 1927. Příčinou zániku byla 
zřejmě nastávající hospodářská krize. 

 Pavel Vomela

 

RYBNÍKY  V  NAŠEM  OKOLÍ 
 

Rybníky odedávna tvořily součást naší přírody. Již císař 
Karel IV. nařizoval zakládání rybníků a své nařízení 
zdůvodňoval těmito moudrými slovy: „Aby naše království mělo 
hojnost ryb a par.“ 

Rybníky byly a jsou součástí krajiny v našem okolí. Nejstarší 
z nich byly zakládány již za dob pánů z Ronova po založení hutí 
v Ransku a na panstvích bývalých majitelů Krucemburku, Epíka 
z Krucemburku a Střelů z Rokyc. Jak se můžeme dočíst v knize 
Stezka liběcká: „…celá ta krajina od Hluboké, Ranska ke Ždírci, 
Sobiňovu a Bílku byla proměněna ve veliké jezero, hladinu 
rybniční rozdělenou hrázemi na všechny strany směřujícími. 
Byla to zajímavá podívaná v té době. Člověk jdoucí od 
Krucemburku přes Ždírec k Bílku měl po levé straně po více jak 
dvě hodiny cesty samé rybníky, jeden za druhým. Některé veliké 
jako jezera, ve kterých se odrážela obloha, zhlížely se okolní lesy 
a vesnice po obou stranách se nacházející. Pod hrázemi rybníků 
byly hamry, ze kterých bylo slyšet buchot bucharů do tvrdé 
litiny….“ Velké množství zdejších rybníků nám dokládá mapa 
Polensko-přibyslavského panství z roku 1770. 

Rybníky byly budovány na Vojnoměsteckém potoce, který 
pramení na Kamenném 
vrchu nad Městcem, kde 
je také rozvodí vod. Mimo 
Vojnoměsteckého potoka, 
který teče do Doubravy, 
odtéká odtud další potok 
přes Stružný rybník na 
Borkách směrem do 
rybníka Velké Dářko, 
který je největší rybník na 
Českomoravské vysočině 
a který se počítá za 
prameniště řeky Sázavy. 
Velké Dářko má rozlohu 
přes 206 hektarů. Založil 
je v roce 1480 kníže 
Viktorín z Kunštátu, syn 
krále Jiřího z Poděbrad a 

majitel Polensko-přibyslavského panství. Les, který nechal pro 
rybník vykácet, patřil v té době klášteru žďárskému. Proto měl 
klášter obdržet z každého výlovu rybníka 20 kop kaprů, mimo 
výlov ročně 5 kop kaprů nebo tolik kop stříbrných grošů.  

Vraťme se však k Vojnoměsteckému potoku. Ten ve Vojnově 
Městci protéká třemi rybníky: V Občinách, Kejdou a Šišmákem. 
Dále pokračuje ve svém toku ke Krucemburku. Kdysi bylo 
v těchto místech 5 rybníků: Obecní, Hrachovec, Starý, Nový a 
Dious. Dnes jsou zde dva rybníky: Macurák a Zaďák. V místech, 

kde se ještě v polovině minulého století leskla hladina rybníka 
Diousu, vede dnes silnice a jezdí auta. Malý rybníček bychom 
našli také v Binkových Dolcích. Potok protéká splavem bývalého 
krucemburského mlýna a pokračuje přes Krucemburk. V místech 
bývalé koželužny stával hrad neboli zámek rodin Střelů. Součástí 
jeho opevnění byly tři rybníky Sádka, Dvorský a Okrouhlík, 
severní část opevnění tvořil potok. Silnice na Staré Ransko vede 
pod Krucemburkem po bývalé hrázi rybníka Kukly. Do něj se 
vléval potok tekoucí z Hájku. Po bývalé hrázi rybníka Rváčku 
vede ulice Mikuláše Střely. Hráz tohoto bývalého rybníka tvoří 
severní část parku. Další zrušený rybník byl na Drahotíně, 
jmenoval se Čekal. Jeho hráz byla nad Veselskými, směrem 
k Intermontu. Také v Hájku byly rybníky, jak dosvědčují hráze, 
které po nich zůstaly. Dnes je tam jen jeden rybník.  

To jsme odbočili od Vojnoměsteckého potoka, vraťme se 
proto k němu zpět. Ten protékal poměrně velkým, také zrušeným 
rybníkem Podměstským směrem k Ždírci. Podle výtěžnosti 
kaprů, která se udávala, byl asi poloviční než Řeka. Jeho bývalou 
hráz nalezneme pod Hatí, směrem k Ždírci. Pod ním, směrem 
jižním k Ransku, byl rybník Křídlo. Někdy před rokem 1839 
byly rybníky zrušeny a vysušeny. V tomto roce byl 
Vojnoměstecký potok sveden stokou do Raneckého rybníka. Při 
regulaci potoka byla stoka zrušena a potok sveden přímo do řeky 
Doubravy.  

rybník Dious roku 1937 

stavidla rybníka Dious  



 

Nad Hatí pramení Jánský potok, který protéká Ždírcem nad 
Doubravou. V Hati bylo na jeho toku také několik rybníků, dnes 
jsou tam obnoveny dva. Také Ždírec měl své rybníky. Jeden byl 
vedle Bělouškova hostince a jeho hladina sahala až k silnici. 
Dnes je v jeho místech nádrž. Další byla Sádka, nedaleko 
odbočky silnice na Studenec je rybník Kabátov. Z obecního lesa 
nad Krucemburkem vytéká potok a také na jeho toku nalezneme 
rybníky. U lesa byl Henzlů a v Končinách jsou dva rybníky, 
jeden je vypuštěný. Potok pak teče do Chlumu, kde naplňuje 
rybník s názvem Jordán, a pod Chlumem se vlévá do říčky 
Slubice, která také pramení nad Krucemburkem, protéká přes 
rybník Januš a vlévá se do Chrudimky.  

Další řekou, která naplňuje rybníky, je Doubrava. Pramení 
v lesích nad Hlubokou u Vepřové a protéká lesem do rybníka 
Doubravníku. Byl zde také rybník Malý Doubravník, nyní je tam 
obnoven Doubravníček. Od Doubravníku protéká Doubrava 
lesem do rybníka Řeka. Rybník má výměru 63 hektarů. Jeho 
rozloha se 
udává podle 
stavu vody při 
měření, někdy 
je to více. 
Rybník byl 
založen v roce 
1444, jak je 
psáno ve 
smlouvě mezi 
tehdejším 
majitelem 
Krucemburku 
Epíkem z Krucemburku a majitelem Přibyslavsko-polenského 

panství Hyncem Ptáčkem z Pirkenštejna. Rybník vznikl na 
hranicích jejich panství, a proto každý z nich dal na zřízení 
rybníka polovinu svých pozemků. Rybník vybudoval hamerák 
Matěj z Božejova.  

Do Řeky přitéká Štíří potok z rybníka Malé Dářko. Rybník 
Malé Dářko vznikl v 16. století, nedaleko místa, kde stála zaniklá 
ves Pustá Lhota. Protéká Štířím dolem, kde je také rybník. Od 
Vojnova Městce tečou do Řeky Bílé potoky, i na jejich toku byl 
rybník, jak dokládá hráz nad Řekou. Z rybníka Řeky teče do 
Raneckého rybníka. U bývalého raneckého dvora je rybník 
Pobočný neboli Hamerský, který je v současné době 
odbahňován. Za ním u Nového Ranska byl bývalý rybník 
Ostrolovský, který byl založen v místech bývalé vsi Pravnov. 
V rybníku zůstala jakási vyvýšenina neboli ostrov, na které stál 
do konce 18. století kostelík. Doubrava protékala také zrušenými 
rybníky u Sobiňova a Bíleckým, který zničila velké povodeň 
v roce 1883. Nad Sobiňovem vznikl nový rybník.  

Všechny velké rybníky v našem okolí vznikly v 15.–16. 
století při rozvoji raneckých hutí, dnes nám připomínají jejich 
bývalou slávu jen jejich hráze, na některých místech také 
rozhrnuté. 

Malých rybníků zde bylo také mnoho, některé zde ještě 
nalezneme – tzv. obecní v Benátkách, Kohoutově, Hluboké, 
Radostíně a jinde. V Krucemburku jich bylo také několik, dnes 
již zaniklých: Farský, Pivnický, Henzlů, Špického, u Tejkalovy 
skalky a u Voláků. 

Rybníky byly také důležitým místem, kde se získávala 
potrava. Chovaly se v nich ryby, které sloužily za potravu v době 
půstu, jichž bylo v dřívějších dobách hodně, a náš jídelníček nám 
zpestřují i dneska. 

   Pavel Vomela
 
 

ŠPÝCHAR   
V  KRUCEMBURKU 

 

Mezi tři nejstarší objekty, které se 
nacházejí v Krucemburku, můžeme zařadit 
především katolický kostel, který zde stojí 
od XIII. století a byl zasvěcen sv. 
Mikuláši. Svou podobu dostal po barokní 
přístavbě lodi, kterou nechal udělat kníže 
Ferdinand z Dietrichštejna v roce 1697. 
Věž byla přistavena v roce 1776 a tím 
vznikla dnešní podoba kostela.  

Dalším objektem je budova katolické 
fary, o které máme záznam z roku 1359. 
Za třicetileté války byla do základu 
zničena a v roce 1697 byla nově postavena 
jako přízemní budova. Roku 1752 bylo na 
ní přistavěno další patro a tím také získala 
svoji současnou podobu.  

Další starou budovou v Krucemburku 
byl špýchar, o jehož historii málokdo ví. 
Nalezneme jej ovšem značně přestavěný v 
areálu bývalé koželužny. Rok 1670 je 
dobou jeho vzniku. Byl vybudován na 
místě bývalého hradu po jeho zániku  

 Tvrz, hrad a zámek byly sídlem Epíků 
z Hrádku a Krucemburku, Rozhovských z 
Krucemburku a dalších majitelů 
Krucemburku, v neposlední řadě 
posledních majitelů Střelů z Rokyc, kteří 
Krucemburk vlastnili téměř dvě stě roků.  

Kdy tento hrad vznikl, dnes již bohužel 
nezjistíme. Jeho vznik můžeme datovat do 
doby prvních majitelů a možná i o něco 
dříve. Také přesné datum jeho zkázy 
nezjistíme. Víme, že to bylo za třicetileté 
války nebo krátce po ní, kdy zdejším 
krajem táhla švédská vojska a vypalovala a 
drancovala jej (zejména v roce 1642, kdy 
byly vypáleny Chotěboř, Krucemburk, 
Vojnův Městec a další místa). Při tomto 
tažení mohlo také dojít k vypálení zdejšího 
hradu. Máme doloženo, že v roce 1647 je 
propuštěn z panské služby poslední 
správce tohoto hradu Martin Skřivan, jeho 
potomci se pak stali zakladateli 
koželužského řemesla. V té době žil 
poslední majitel Krucemburku z rodiny 
Střelů baron Rudolf Střela. Zemřel v roce 
l651 a v roce l650 odkázal Krucemburk 
své sestřenici Marii Alžbětě z Vchynic a 
Tetova. Rudolfův bratr Oldřich Střela se 
domáhal svého práva na toto dědictví, ale u 
dvorní kanceláře neuspěl. Dědička Marie 
Alžběta Berková se znovu provdala a 
získala titul hraběnka Bruntálská z Vrbna. 
Ta prodala v roce 1662 Krucemurk Janu 
Rudofu Cellerovi z Rozentalu a koupila si 
Chotěboř. Celler zdejší zámek 
nepotřeboval (byl již vypálen) a s rodinou 
bydlel v Trojovicích. Když zemřel, prodala 
vdova Ludmila z Bartoděj panství 
krucemburské v roce 1666 Fridrichu 

Smilovskému z Palmberka, vrchnímu 
z Polné. Když ten v roce 1676 zemřel, 
vdova po něm Polyxena – aby měla na 
věno pro své dcery – převedla svůj majetek 
kupní smlouvou na knížete Ferdinanda 
z Dietrichštejna a tím byl Krucemburk 
začleněn do Polensko-přibyslavského 
panství.  

Vraťme se ještě k Fridrichu 
Smilovskému, ten coby vrchní bydlel na 
zámku v Polné. Aby využil zřícenin 
vypáleného zámku, začal v jeho samém 
sousedství stavět špýchar, dnes bychom 
řekli sýpku. Byla to velké patrová budova. 
Špýchar byl obehnán jedním příkopem 
vodou napuštěným a jedním suchým. Tak 
tomu bylo až do roku l836, kdy byly 
příkopy zasypány, zbytky zámku srovnány 
se zemí, prostor koupil Augustin Skřivan 
pro svoji koželužskou manufakturu. 
Špýchar byl přestavěn na byty, své místo 
v něm našli i řemeslníci. V roce 1883 se 
snažil zdejší evangelický sbor koupit 
špýchar pro zřízení své modlitebny. 
Později jej koupili Skřivanové a připojili 
ke své továrně. Sloužil k různým účelům, 
naposledy jako kanceláře, laboratoře a 
dílny. Podle starých fotografií tvořil 
špýchar jakousi jižní dominantu 
Krucemburku. Dnes je jeho okolí zarostlé 
stromy. 

Pavel Vomela
 

rybník Řeka  



DOBA  NÁBOŽENSKÉ  NESVOBODY 
A  PRONÁSLEDOVÁNÍ  NEKATOLÍK Ů 

 

 V našem vypravování se vraťme do 18. století do doby vlády 
císaře Karla VI. (1685-1740) a jeho dcery Marie Terezie (1740-
1780). Právě v této době docházelo k tvrdému pronásledování 
českých bratrů, luteránů a kalvinistů. Toto období nazval 
spisovatel Alois Jirásek ve svých historických románech dobou 
temna.  

Vraťme se však do krucemburské farnosti, kde v té době 
k pronásledování tajných evangelíků také docházelo. 

Byl to především farář Tobiáš Sobotka, rodák z Polné, kaplan 
v Borové, farář v Přibyslavi, který se stal v roce 1733 farářem 
v Krucemburku. Píše se o něm, že se osvědčil jako horlivý pastýř 
duší a zvláště vynikl ve vyhledávání kacířů a zabavování 
českobratrských knih. Zemřel v roce 1738 horečkou nervů a 
pohřben byl v krucemburském kostele.  

Jeho nástupcem se stal pověstný Václav Taul, rodák z Chrasti 
v okrese Rakovník. Vystudoval v konviktu pražském, byl mistr 
svobodných umění a filozofie a bakalář bohosloví. Po studiu byl 
kaplanem v  Polné. Do Krucemburku přišel 4. listopadu 1738. 
Jak se v zápisech z té doby uvádí, dal si velkou práci 
s vykořeňováním bludařství (kacířství), kterým byl zamořen celý 
farní obvod. Velkou práci si dal se zabavováním kacířských knih.  

Mimo Krucemburk působil také ve farnosti sopotské, která 
tehdy spadala do farnosti krucemburské. V Sopotech prosadil v 
roce 1749 stavbu nového, většího kostela, jak jej známe z dnešní 
podoby. V roce 1752 nechal na krucemburské faře přistavět další 
patro, nechal stavět část hřbitova za kostelem a postavit farní 
stodoly.  

V té době byl královéhradeckým biskupem Josef hrabě 
z Mitrovic, ten měl svá letní sídla v Chrasti u Chrudimi a 
v zámečku v Chlumu. K faráři Taulovi byl velice dobrotivý, 
často jej při svém pobytu v Chlumu na krucemburské faře 
navštěvoval, věnoval mu dary a také plat, který činil 300 zlatých, 
sám platil. Měl mu věnovat jakýsi nástroj na vytahování hadího 
jedu z lidského těla. Ten se měl uchovávat ve farním archivu a 
jeho účinnost si měl pochvalovat celý zdejší kraj. 

Václav Taul působil v Krucemburku více než 30 let a byl 
horlivým pastýřem v obrácení svých oveček nakažených nákazou 
husitskou, luterskou a kalvínskou. Zemřel v roce 1769. Toto je 
oficiální hodnocení jeho činnosti z doby, kdy žil.  

Vezměme však druhou stranu jeho činnosti. Co lidí muselo 
pro svoji víru a svoje přesvědčení opustit svoje domovy, mnohdy 
tajně. Co jich bylo v té době uvězněno. Známý je třeba případ 
Waserbauera ze Ždírce, na němž bylo lstí vynuceno přiznání 
úkrytu českobratrských knih. Znám je velký případ zatčených 

tajných evangelíků z Ranska, Sobíňova a okolí, kterým hrozil za 
jejich přesvědčení největší trest, ztráta života. 

Farář Taul neváhal hledat v domech českobratrské knihy. Je 
doloženo, že v postní době koukal hospodyním do hrnců, zdali 
nevaří maso. Svým kázáním naháněl lidem tolik strachu, že ho 
bázlivé oči věřících viděly po jeho smrti v Zádušním (dnes 
Farském) lese, jak čte v breviáři.  

Aby těmto viděním, jak praví pověst, byla učiněna přítrž, bylo 
Taulovo tělo vykopáno z hrobu. Jeho hlava byla od těla rýčem 
oddělena a v hrobě hašeno vápno. Ani tato opatření nestačila lidi 
zbavit strachu z faráře Taula, mnozí jej ve Farském lese viděli 
dál. 

   Pavel Vomela 
 

ZAJÍMAVOSTI  ZE  STARÝCH  ZÁPIS Ů 
 

V roce 1842 učinil tehdejší krucemburský farář František 
Schubert zápis o stavu své farnosti. V té době ji tvořily přifařené 
obce Benátky, Kohoutov, Krucemburk, obě Ranska, Hluboká, 
Chlum a Košinov. V tomto zápisu jsou i občané evangelického 
vyznání.  

V zápisu se uvádí, že v církevním obvodu se narodilo 182 dětí 
– 89 chlapců a 93 děvčat. Z tohoto počtu bylo 160 dětí 
katolických, 21 protestantských a 1 židovské. Manželských dětí 
bylo 126 a nemanželských 25. V tomto roce zemřelo 126 lidí. 
Oddáno bylo 37 manželských párů. V celém církevním obvodě 
žilo 4.084 osob, z toho bylo katolíků 3.424, luteránů 826 a osob 
židovské víry 20. 

Další záznam osob z krucemburské farnosti pochází z roku 
1858. V toto roce zde bylo 4.195 katolíků, nekatolíků 779 a Židů 
13, celkem 4.987 lidí.  

Ve výroční zprávě z roku 1865 uvádí krucemburský farář 
František Dědek toto: V tomto roce zde bylo 22 svateb. 
Nejmladší ženich byl starý 23 roků a nevěsta měla 20 roků, 
nejstaršímu ženichovi bylo 49 roků a nevěstě 36 roků. V tomto 
roce se narodilo 128 dětí, z toho 59 chlapců a 69 dívek, jedna 
dvojčata a tři děti se narodily mrtvé. Zemřelo 84 lidí, z toho 46 
mužů a 38 žen. Úmrtím bylo rozvedeno 14 manželství.  

Výroční zpráva krucemburské farnosti na rok 1866 uvádí, že 
v tomto roce začala prusko-rakouská válka. Svateb bylo 16, 
narodilo se 134 dětí – 65 chlapců a 60 děvčat, z toho 6 mrtvých 
dětí. Mezi narozenými bylo 25 nemanželských dětí. Zemřelo 170 
lidí, z toho na choleru, kterou sem zavlekli pruští vojáci, 70 lidí. 

Srovnáme-li tyto údaje s údaji z dnešní doby, je to zajímavé 
srovnání. 

  Vybral Pavel Vomela

 
 

SOUTĚŽ  O  NEJKRÁSNĚJŠÍ  DÝNI 
 

Tato soutěž se konala 13. 11. 2010. Vše proběhlo velmi rychle a akce pro nás byla milým překvapením 
vzhledem k tomu, že vyhlášení bylo v úterý 9. 11. 2010 ráno a do středy odpoledne se měli zájemci 
přihlásit v zelenině paní Moravcové kvůli objednávkám. Tu si udělalo celkem 7 zájemců, což odpovídalo 
mému odhadu k účasti asi 10 lidí. Nakonec se objevilo celkem 15 dýní. Velmi příjemné bylo poslouchat 
vyprávění lidí, jak se u vyřezávání sešla celá rodina.  

Otevření bylo ohlášeno na 17 hodin. S malým zpožděním jsme otevřeli a v očekávání jsme sledovali 
reakce návštěvníků. Naše práce a námaha byla ohodnocena asi padesátkou návštěvníků a kladnými 
reakcemi. Hodnocení a prohlídka trvala 90 minut a poté jsme vyhlásili vítěze. Cenu získali všichni a 
jednoznačně hlavní cenou byly samotné výtvory a společná práce na přípravě dýně. Těmi dalšími cenami 
byly sladké odměny. Největší odměnu za svoji práci získala dýně, které dali návštěvníci svůj hlas, a také 
dýně, kterou ohodnotila porota. Jednoznačně všechny oslovila dýně Báry Ondráčkové, která si vysloužila 

jak cenu odborné poroty, tak i cenu návštěvníků. Během prohlížení všech dýní jsme se rozhodli, že všechny výtvory si zaslouží 
alespoň malinkou odměnu, aby neodcházel nikdo zklamaný. Jediným zklamaným mohl být návštěvník, který nechtěl vystavit dýni, 
ale tchýni a také získat nějakou cenu.  

Jako organizátor musím říci, že se jedná o zajímavý nápad, ale ještě potřebuje domyslet. Jménem organizátorů jsem všem 
poděkoval za úžasné výtvory a rozloučili jsme se s tím, že příští ročník bude po zkušenostech ještě lepší.  

Zdeněk Zaoral 



Pá 24. 12. 2010  
20:00 – půlnoční 
So 25. 12. 2010  
11:00 – mše sv. 
Ne 26. 12. 2010 
11:00 – mše sv. 
 

Čt 30. 12. 2010 
16:45 – mše sv. 
Ne 2. 1. 2011  
11:00 – mše sv. 
 

VÁNOČNÍ  BOHOSLUŽBY   
ČCE  KRUCEMBURK 

 

      Farní  sbor  českobratrské  církve  
evangelické  v  Krucemburku 
       Mikuláše Střely 178, tel. 569697116, 
http://krucemburk.evangnet.cz 
 

Vážení spoluobčané, 
 každé Vánoce před námi znovu ožívá 

prastarý příběh o narození Božího Syna v Betlémě. Každý rok ho 
vnímáme jinýma očima, podle toho, v jaké životní situaci se 
právě nacházíme. Ale téměř vždy prožíváme o Vánocích něco 
milého a hezkého. Příběh sám a s ním i celá atmosféra Vánoc 
mají moc probudit v nás to nejlepší a nejušlechtilejší. Snad to tak 
má být. Možná právě toto byl Boží záměr – probudit v člověku 
cit, dát duši klid a srdci radost. Ještě jednou dát šanci pro víru, 
naději a lásku. Pro plný život. Škoda, že po Vánocích nás to 
všechno většinou přejde a nezbude než zase čekat na novou 
šanci. Radostným poselstvím Vánoc se stala skutečnost, že v 
Betlémě narozený Ježíš Kristus je Boží Syn. O jiném Spasiteli 
nevíme. On je šance pro naše Vánoce. Nepromarněme ji. Z jeho 
narození se máme těšit celý rok a v jeho zmrtvýchvstání doufat 
celý život. Ale jen tehdy, když tato radost a toto doufání přejde 
do naší každodennosti, Pán Ježíš Kristus nepřišel zbytečně. 
Vánoce pak nebudou jen pohádkou a pomíjivým zábleskem 
světla v našem temném životě a světě.  

Evangelické bohoslužby o Vánocích v Krucemburku a 
v Chotěboři: 
24. prosince – bohoslužby v kostele v 10 hodin s dětskou 

vánoční slavností 
25. prosince – Boží hod vánoční, bohoslužby s večeří Páně 

v Chotěboři v 8.15 hodin a v 10 hodin v Krucemburku, 
vykonáme sbírku na bohoslovce a vikariát naší církve 

26. prosince – bohoslužby v 10 hodin v kostele, kázat bude  
farář Petr Gallus ze Sázavy  

2. ledna 2011 – bohoslužby v 8.15 hodin v Chotěboři a v 10 
hodin v Krucemburku 
Přeji Vám všem radostné Vánoce a dobrý rok 2011 

        Mgr. Marek Vanča, evangelický farář 
 

POSELSTVÍ VÁNOC 
 
„Pán k Marii přišel, aby se stal sluhou.  
Slovo k ní přišlo, aby v jejím lůně mlčelo.  
Blesk vstoupil do ní, aby nevyvolal hřmění.  
Pastýř k ní přišel, a hle, narodil se Beránek, jenž tlumeně pláče.  
Mariino lůno totiž obrátilo role: Ten, který stvořil všechny věci, 
vstoupil do něj chudý.  
Nejvyšší přišel k Marii, ale vešel s pokorou.  
Záře vešla do ní, ale v šatech skromných.  
Ten, který štědře rozdává, poznal hlad.  
Ten, který napájí, zakusil žízeň.  
Nahý a svlečený z ní vyšel Ten, který odívá všechny věci 
krásou.“ 

Požehnané svátky Ježíšova narození i celý nový rok 2011 přeje 
administrátor římskokatolické farnosti Krucemburku  

P. Piotr Balewicz 
 

ROZLOUČENÍ  A  UVÍTÁNÍ 
 

Dnem 31. 7. 2010 ukončil působení v naší obci P. Mgr. 
Gabriel Burdej, který byl přeložen do Hlinska. Jménem obce a 
Zastupitelstva mu děkuji za odvedenou práci pro farnost, občany 
a mládež za uplynulé období od srpna 2006. Byl vstřícný, 
pracovitý a obětavý pro druhé. Za vše, co P. Gabriel Burdej  
vykonal pro farnost, obec a nás všechny občany, mu upřímně 
děkujeme. 

Dnem 1. 8. 2010 zahájil svoje působení v naší obci P. ThMgr. 
Piotr Balewicz, který do naší farnosti přišel z Broumova (zde se 
učil česky, je polské národnosti). Jménem svým a Zastupitelstva 
jsem ho přivítal v neděli 1. srpna. Hned po příchodu na  něj  byly 
naloženy úkoly – spadl do velkých oprav kostela. Myslím, že se 
všech úkolů zhostil dobře, a přejeme mu, aby se mu u nás, 
v místě jeho prvního působiště, líbilo.  

   Jiří Havlíček, starosta 
 

ZVEME  VÁS 
DO  KOSTELA  SV.  MIKULÁŠE  

 
Pá 24. 12. 2010 ŠTĚDRÝ DEN  
22:00 – mše sv. – půlnoční, zazní Česká mše vánoční J. J. Ryby 
So 25. 12. 2010 BOŽÍ HOD VÁNO ČNÍ 
8:00 – mše sv. 
14:30  – ŽIVÝ BETLÉM – farní dvůr 
Ne 26. 12. 2010 SVÁTEK SV. RODINY 
8:00 – mše sv. 
16:00 – VÁNOČNÍ KONCERT chrámového sboru, Giocosa a 
CHKO 
Po 27. 12. 2010 SVÁTEK SV. JANA  
18:00 – mše sv. s žehnáním vína  
St. 29. 12. 2010  
18:00 – mše sv. 
Pá 31. 12. 2010  
16:00 – mše sv. na poděkování za uplynulý rok 
So 1. 1. 2011 SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE 
9:30 – mše sv. 
Ne 2. 1. 2011  
9:30 – mše sv. pro děti 
 

VÁNOCE  V  KOSTELE  SV.  ONDŘEJE 
VE  VOJNOVĚ  MĚSTCI 

 
 
 

 
 
 
 

MŠE  SV.  V  DPS  ŽDÍREC  N.  D. 
 

Po 27. 12. 2010  
16:30 – svátek sv. Jana 
 

SOUTĚŽ  O   ZLATOU  FANKU 
 

V úterý 28. prosince 2010 se koná již 4. ročník turnaje  
ve stolním tenise. Začátek v 9 hodin v sokolovně. 

Srdečně zvou pořadatelé – farnost Krucemburk 
 

  PLESOVÁ SEZONA 2011 
 

SOKOLOVNA KRUCEMBURK 
29. ledna 2011 Farní ples Krucemburk 
12. února 2011 Městys Krucemburk 
26. února 2011 SDH Ždírec nad Doubravou 
 

SOKOLOVNA VOJN ŮV MĚSTEC 
15. ledna 2011 Myslivecký ples 
29. ledna 2011 TJ Jiskra Vojnův Městec 
5.   února 2011 Dekora Ždírec n. D. 
19. února 2011 TJ Spartak Staré Ransko 
12. března 2011 Obec Vojnův Městec 



REKONSTRUKCE  STROPU 
SOKOLOVNY  DOKON ČENA 

 
V průběhu léta a 

podzimu probíhala v 
sokolovně rozsáhlá 
rekonstrukce stropu. 
Jednalo se o jeho 
statické zajištění pomocí 
traverz, kterými se 
zajistily nosné trámy 
stropu. Tento projekt byl 

spolufinancován 
Evropskou unií z 

Evropského zemědělského fondu. Po odstranění betonové 
skrývky na půdě se umístily nad trámy traverzy, ze stropu se 
odstranila rákosová omítka, udělal se nový sádrokartonový strop 
a nainstalovala se nová světla včetně elektroinstalace. 

V současné době jsou všechny práce dokončeny a čeká se na 
proplacení faktury z fondu.  

Při této rekonstrukci stropu jsme také zrekonstruovali 
kuchyň, kde se 
provedla nová 
elektroinstalace, 
vyměnila se 
kuchyňská linka a 
obložení. Částečně 
se zrekonstruovala i 
šachovna a celá 
sokolovna byla 
vymalována.  

Chtěli bychom tímto poděkovat všem sokolům, kteří se 
aktivně podíleli na brigádách spojených s touto rekonstrukcí a na 
závěrečném úklidu, panu Mgr. Jiřímu Havlíčkovi za pomoc při 
realizaci celého projektu a Městysi Krucemburk za zapůjčení 
nemalé finanční částky k profinancování dotace. 

Do plesové sezony bychom ještě chtěli opravit otěruvzdorný 
nátěr zdí v sokolovně. 

Srdečně Vás zveme na plesy v roce 2011, při kterých si 
můžete zrekonstruovanou sokolovnu prohlédnout. 

Tomáš Trávníček 

 
 

KROUŽEK  ŠIKOVNÝCH  RUKOU 
 

Tak tu máme opět krásné svátky adventu a Vánoc, všechny 
šikovné ruce tvoří velmi krásné věnečky, svícny a různé 
dekorace k tomuto období. I naše šikovné ruce již vytvořily řadu 
velmi krásných věcí: pletení z papíru, pletení z pedigu, 
netradičního píchané patchworku, 3D přání, malovaných koček, 
šperků, dekupage, malovaných triček a spoustu krásných 
dekorací.  

Tímto bych chtěla všem kutilům – a nejen jim – popřát velmi 
krásné Vánoce a šťastný nový rok. 

 Ludmila Soukupová 

FILATELISTÉ 
 

Od padesátých let už v Krucemburku funguje kroužek 
filatelistů, jehož zakladateli byli p. Lacina, p. Musil, p. Chmelař, 
p. Říha a p. Budinský. V dobách největší slávy měl klub 60 
členů. K letošnímu roku má 11 členů a žádní noví zatím 
nepřibývají, což je zajisté veliká škoda. Přitom Česká pošta 
vydává velmi hezké známky.  

Každý měsíc se členové scházejí na našem ÚM a debatují o 
novinkách. V prosinci  proběhla výroční členská schůze. Bylo by 
krásné, kdyby přibyly do našich řad nové tváře.  

Krásné Vánoce i s novou vánoční známkou. 

      
     TJ  SPARTAK   

 STARÉ RANSKO 
 

Přinášíme Vám informaci o výsledcích našich mužstev po 
podzimní části fotbalového ročníku 2010/2011. Všem mužstvům 
bych chtěla pogratulovat k dosaženým úspěchům a v novém roce 
přeji hodně zdaru. 

Ráda bych poděkovala Městysi Krucemburk za podporu, 
kterou nám projevuje, všem trenérům a organizačním 
pracovníkům, kteří svůj volný čas věnují práci v naší organizaci, 
a v neposlední řadě i fanouškům, kteří nám drží palce. 

Přeji všem krásné a pohodové Vánoce a v novém roce hodně 
zdraví, štěstí a úspěchů. 
 Za VV TJ Spartak Staré Ransko M. Slanařová 
 

A1A   OP mužů 

Rk Tým Záp + 0 - Skóre Body 

 1. Lučice                   13 10 2 1  40 :  17 32 

 2. Ledeč n. S. B            13 10 1 2  40 :  15 31 

 3. Staré Ransko             13 9 3 1  45 :  15 30 

 4. Leština                  13 9 1 3  40 :  15 28 

 5. Mírovka                  13 8 1 4  34 :  20 25 

 6. Lipnice                  13 7 2 4  30 :  14 23 

 7. Jeřišno                  13 6 1 6  28 :  33 19 

 8. Světlá n. S. B           13 5 1 7  29 :  42 16 

 9. Gol. Jeníkov        13 5 1 7  20 :  38 16 

10. Veselý Žďár              13 3 2 8  19 :  36 11 

11. Přibyslav B              13 3 2 8  10 :  32 11 

12. Sobíňov                  13 3 1 9  24 :  32 10 

13. Rozsochatec              13 2 2 9  16 :  30 8 

14. Šlapanov                 13 1 0 12  19 :  55 3 
 

C1A   OP dorostu, sk. A 
Rk Tým Záp + 0 - Skóre Body 

 1. Jeřišno                  9 6 1 2  37 :  26 19 

 2. V. Losenice           9 4 3 2  23 :  20 15 

 3. Staré Ransko             9 4 2 3  23 :  17 14 

 4. Herálec                  9 4 2 3  22 :  18 14 

 5. Leština                  8 4 0 4  18 :  17 12 

 6. Čejov                    8 2 1 5  18 :  27 7 

 7. Gol. Jeníkov           8 1 1 6  11 :  27 4 

 8. VOLNO                    0 0 0 0   0 :   0 0 

Výsledky žáků a mladších žáků naleznete na: 
www.spartakstareransko.estranky.cz 

 



LOUTKOVÉ DIVADLO OBLÁZEK 
 

Tímto bychom chtěli poděkovat Mgr. Jitce Měřínské za loutky, které 
věnovala našemu divadlu. Tyto loutky zvířátek jsou velmi pěkné a budou 
velkým přínosem pro naše divadlo. 

Přejeme všem našim příznivcům krásné vánoční svátky, mnoho zdraví, 
úspěchů a pohody v novém roce 2011 a těšíme se na další setkání při našich 
představeních. 

 členové loutkového divadla Oblázek 

 

VÝHODNÉ  BYDLENÍ  V  KRUCEMBURKU 
 

Hledáte-li kvalitní bydlení za rozumnou cenu v malebné přírodě, pak 
jsme přesvědčeni, že Vás jistě osloví a zaujme jedinečný developerský 
projekt výstavby bytového komplexu "BÍLÉ POLE",  vypracovaný 
společnosti PROFECTUS, a.s., ve spolupráci s obcí Krucemburk.  

Jedná se o  projekt výstavby bytových domů budovaných ve velice 
zajímavé lokalitě, která jistě nadchne milovníky přírody; vyznačuje se 
výbornou dostupností a kvalitní občanskou vybaveností, která je 
významnou výhodou v porovnání s jinými bytovými projekty v okolí.  

Nacházejí se zde školy včetně umělecké, různé služby a najdete zde 
bohaté kulturní a sportovní vyžití.  

 V první etapě nabízíme  k prodeji 22 bytových jednotek ve dvou 
bytových domech. V rámci této etapy jsou k dispozici bytové jednotky 
typů 2+kk a 3+kk o celkových plochách 41,8 m2 až 93,1 m2. 

 Pro klienty, kteří  budou potřebovat na zakoupení bytu do osobního 
vlastnictví vyřídit hypotéku, vypracujeme předběžné kalkulace podle 
konkrétní situace  a vyřídíme potřebný úvěr. 

Více info na www.asprofectus.cz 
 

OHLÉDNUTÍ  ZA  VÝLOVEM  ŘEKY 
Fotografiemi se vracíme k výlovu Řeky 30. října 2010
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PRODEJ 
PALIVOVÉHO D ŘEVA 
p. Mifka mob. 608322287 

680 Kč / plm 
odběr na odvozním místě 


