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SLAVNOSTNÍ  ROZSVÍCENÍ  
VÁNOČNÍHO  STROMU 

 

V první adventní neděli 4. 
prosince v  17 hodin byl na 
krucemburském náměstí slavnostně 
rozsvícen vánoční strom; oproti 
loňskému roku byl obohacen o další 
dva světelné řetězy. Při této 
příležitosti pan farář Balewicz 
strom posvětil a krásnou vánoční 
atmosféru doplnil svým zpěvem 
chrámový pěvecký sbor a pěvecký 
sbor GIOCOSSO pod vedením 
Marty Rejškové. 

Občanů se na náměstí sešlo 
hojně: všichni s napětím sledovali 
svěcení stromu, naslouchali 
krásnému zpěvu sboru a i přes malé 
technické problémy s elektrikou 
nakonec mohli vidět rozsvícený 
vánoční strom. 

PATRIK  PA ČANDA 
 

VÍT ĚZ  CELOREPUBLIKOVÉHO  PROJEKTU 
DĚTSKÝ  ČIN  ROKU  V KATEGORII 

ZÁCHRANA LIDSKÉHO  ŽIVOTA  
 

Žák 3. třídy naší školy Patrik 
Pačanda se zúčastnil již sedmého 
ročníku celostátní ankety o Dětský 
čin roku. O přízeň v anketě se letos 
utkalo v sedmi kategoriích celkem 
třicet školáků, z toho i tři děti 
z Vysočiny. Patrik byl jedním 
z nich, soutěžil v kategorii Záchrana 
lidského života. 

Více na straně č. 5 
 
 
 
 
 

 

OSLAVY  80.  LET  VÝROČÍ  
VÝSTAVBY  SOKOLOVNY  

 

V sobotu 19. listopadu proběhly oslavy 80 let od výstavby 
místní sokolovny. Sokolové připravili obsáhlou výstavu 
dokumentů 
z počátku minulého 
století, některé se 
datovaly již od roku 
1905.  

Návštěvníci 
mohli zhlédnout 
také například 
originální pamětní listinu ze schránky uschované od roku 1931 ve 
zdi sokolovny (opis přikládáme), dále původní návrhy projektů 
budovy, které se od sebe lišily v mnoha detailech, peněžní deník, 
kde byly zapsány všechny výpůjčky a dary členů i nečlenů 
tehdejšího Sokola na realizaci výstavby. Celkové náklady dle 
tohoto deníku byly 299.412,10 Kč. 

Více na straně č. 16 
 
 

VÁNOCE 
  

V noci hvězdy jasně září,   Cukroví na míse a světla, svíce, 
vločky vzduchem létají.      vánoční koledy a salát v míse. 
Večer plný překvapení,      Pokoj se jehličím s purpurou provoněl, 
která na nás čekají.            zvoneček vesele „Vánoce“ zazvonil. 

Kateřina Špilková



DALŠÍ  PRŮJEZD  LODÍ 
KRUCEMBURKEM 

 

Neuběhl ani 
celý rok a 30. 11. 
2011 v dopoledních 
hodinách projížděl 
přes náš městys 
další obrovský 
náklad dvou lodí. 
Pro ty z vás, kteří 
jste tyto lodě 
nemohli vidět, se 
nám je povedlo 
zachytit na uvedené fotografii. 
 

NA  VYDRBALCE  SE  STAVÍ 
 

 
 

V lokalitě Vydrbalka se po loňské přípravě inženýrských sítí 
(plyn, voda, elektrika, kanalizace) začaly stavět nové rodinné 
domky. 

 

OPRAVA  SILNICE  POBOČNÝ 
 

V srpnu byla 
kompletně opravena 
silnice kolem rybníku 
Pobočný. Již dlouhá 
léta byla tato silnice 
v nevyhovujícím 
stavu. Tento rok se 
nakonec podařilo 
v rozpočtu najít 
částku 1,1 milionu 
korun na její celkovou rekonstrukci. Po dokončení rekonstrukce 
zde byly umístěny zákazové značky pro vozidla nad 3,5t.  
 

ÚPRAVY  KATOLICKÉHO  H ŘBITOVA 
 

Na podzim pokračovaly úpravy 
katolického hřbitova. V první 
polovině října dokončila firma Josefa 
Strašila úpravu hlavní cesty od 
kostelního vchodu k horní bráně. 
Byla vybagrována, srovnána (navezen 
hrubý a jemný 
štěrk) a poté 

vydlážděna. 
Zároveň byly 

vyzvednuty 
zbytky vodovodního potrubí, které zde 
bylo zavedeno v polovině 60. let.  

V listopadu byl proveden průklest 
stromů. 

 

 

ZLATÁ  FANKA 
 

Ve středu 28. 12. se koná  5. ročník turnaje ve stolním tenise. 
Začátek v 9.00 hodin v sokolovně v Krucemburku. 
Srdečně zvou pořadatelé - Římskokatolická farnost 

Krucemburk a SHM Krucemburk. 

SOUTĚŽ  O  NEJKRÁSNĚJŠÍ  DÝNI 
 

Již druhým rokem byla 
pořádána soutěž „O 
nejkrásnější dýni“. Neměla 
bohužel takovou účast jako 
první ročník, ale přesto jsme 
viděli skvělé nápady, jak 
vytvořit z dýně „umělecké 
dílo“. Nejkrásnější bylo opět 
slyšet, že na výtvorech 
pracovala celá rodina. 
Účastníci si odnesli sladké 
ceny, které 
financoval/sponzoroval 
Městys Krucemburk, jemuž 
tímto za organizátory i 
účastníky mnohokrát děkuji. 
Stejně tak děkuji za výběr a dodání cen paní Moravcové. Věříme, 
že se bude příští rok akce opakovat a že přibude nových 
účastníků, skvělých nápadů, mnoho rodinných zážitků při 
vyřezávání a tvorbě krásných výtvorů z dýní. 

Za organizátory Lenku a Zdeňka Zaoralovi a porotce Jiřinu 
Moravcovou, slečnu Moravcovou a Tomáše Trávníčka děkuji 
všem zúčastněným a těším se na další ročník. 

Zdeněk Zaoral 
 

LOUTKOVÉ  DIVADLO 
 

Loutkové divadlo „Oblázek“ 
přináší radost ve své nové éře již téměř 
20 let. Loutkové divadlo je dnes často 
chápáno jako divadlo pro děti, ale to je 
tradice velmi mladá, většinou šlo vždy o 
zábavu pro více generací. V uplynulém 
roce mohli návštěvníci loutkových 
představení zhlédnout nové pohádky, 
ale i opakování úspěšných představení 
z minulých let. Vrátili jsme se ke 
klasickým pohádkám jako např: O 
Budulínkovi – kde byly děti nadšeny 
loutkami lišky a lištiček.  Představení 
byla jako vždy v neděli od 15 hodin. Děti  po představení vždy 
netrpělivě čekaly v předsálí, aby se seznámily s loutkami, které 
vystupovaly v právě odehrané pohádce. Nejvíce chtěly vidět nové 
loutky, ale nejžádanější byl samozřejmě Kašpárek.  

Loutkové divadlo získává stále větší oblibu, kterou můžeme 
hodnotit dle návštěvnosti. Stává se stále častěji, že na představení 
nepřicházejí jen 
místní, ale 
přijíždějí příznivci 
z Hlinska, 
Chotěboře, České 
Bělé a dalších 
okolních obcí. 
Jsme moc rádi, že 
jsme v našem 
souboru v uplynulém roce mohli přivítat nové členy, kterým patří 
dík za to, jak dobře se zapojili. Opět se nám také podařilo rozšířit 
divadlo o nové loutky i rekvizity. Děti jsou velice pozorní diváci, 
neunikne jim sebemenší detail, a proto musíme často rychle 
reagovat na jejich poznámky, aby se jim pohádka líbila. Hrajeme 
přece pro rozzářený dětský úsměv a v tomto směru bychom rádi 
pokračovali i v budoucím roce.  
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MIKULÁŠSKÁ  NADÍLKA 
 

Stejně jako každý rok se členové loutkového divadla Oblázek 
podíleli na realizaci mikulášské nadílky v Krucemburku. 
Nejdříve navštívili v dopoledních hodinách mateřskou školku, 
kde přišel pouze Mikuláš s andělem. Ve školce je spousta malých 
dětí, a jak všichni dobře 
víme, čerti strašně neradi 
denní světlo, a tak ještě 
odpočívali v pekle. Děti 
měly připravené krásné 
básničky, písničky a 
stejně jako každý rok 
slíbily Mikulášovi, že si 
budou uklízet hračky a 
nebudou ubližovat jeden 
druhému. Ve večerních 
hodinách již se dvěma 
čerty navštívili mnoho rodin, kde se děti neochotně přiznávaly ke 
svým prohřeškům, ale o to horlivěji slibovaly nápravu. Děkujeme 
členům divadla Oblázek za udržování této krásné tradice.   

redakce 
 

VÍTÁNÍ  OB ČÁNKŮ 
 

27. listopadu 2011 
proběhlo v obřadní síni 

v Krucemburku 
tradiční slavnostní 
vítání nově narozených 
dětí. Mezi občany 
Krucemburku byly  
zapsány děti:  Klára 
Janovská, Klára 

Novotná, Tomáš Josef Balek, Josef Koutný, Jan Petrlík, Monika 
Zrzavá, Denisa Dopitová.  
Malé občánky přivítal starosta obce  Mgr. 
Jiří Havlíček a slavnostní atmosféru celého 
odpoledne podtrhlo vystoupení dětí z naší 
mateřské školy a dívčího pěveckého sboru 
pod vedením Marty Rejškové. Rodičům 
přejeme mnoho trpělivosti při výchově 
dítěte a dětem přejeme, aby vyrůstaly ve 
zdraví a v klidné harmonické rodině. 

 Jiřina Valecká 
 

Z  DĚNÍ  V  MŠ 
 

Začátek školního roku nám zpestřilo zábavné dopoledne 
s klaunem Tú, Tú, který děti hravou formou seznamoval 
s dodržováním bezpečnosti při přecházení silnice, při chůzi po 
chodníku, při jízdě autem (správné připoutání v autosedačce). 

Podzim nás potěšil krásným počasím a svou barevností. 4. 
října jsme si vyšlápli k rybníku Řeka na kaštany. Cestou se nám 
otevřel krásný pohled na podzimní přírodu a okolní vesničky. Na 
vycházkách do okolí školky jsme sbírali potřebný přírodní 
materiál, který jsme využili 13. října při odpolední tvořivé dílně 
s rodiči. Šikovní rodiče se svými dětmi vytvořili nádherné 
podzimní dekorace, které nám pěkně zdobily školku. 

V měsíci listopadu jsme se seznámili s lidským tělem a s péčí 
o své zdraví. Děti skládaly obrázkové kostky a puzzle, 
vyhledávaly v dětských knížkách a encyklopediích různé obrázky 
a informace. Vše si ukazovaly i na svém těle. Bavila je hra „Na 
doktora“ a léčily sebe i plyšová zvířátka.Všichni navštívili zubní 
ordinaci MUDr. Hany Kohlové a prohlédli si prostředí a 
vybavení ordinace. Paní doktorka dětem vysvětlila správné 
čištění zoubků. 8. listopadu k nám zavítal pan fotograf a na přání 
rodičů vyfotil děti se zimním obrázkem. 

Při dnech s barvičkou jsme si hráli se žlutou, hnědou, šedou a 
červenou barvou. Divadlo „Úsměv“ nás potěšilo pohádkami. 
V kině jsme zhlédli filmové pásmo pohádek „Krtek a jiné 
pohádky“ a „Za zvířátky do pohádky“. 

Pravidelně každé pondělí odpoledne probíhají logopedická 
cvičení pod vedením paní Krátké. Adventní čas nás zastihl 
v přípravách na nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. 

Provázelo nás čertovské dovádění i s nadílkou od Mikuláše, 
společné pečení cukroví provonělo celou školku. Výzdoba ve 
všech třídách a zvuky koled dodaly tu pravou vánoční atmosféru. 

Největší radost děti měly z ozdobeného stromečku a z překvapení 
pod ním. Během svátečních dní jsme se seznamovali s lidovými 
zvyky a tradicemi. 

Všem přejeme krásný vstup do nového roku a hodně pohody 
a klidu v dnešní uspěchané době. 

Šťastné a veselé… přejí 
   děti a kolektiv zaměstnanců MŠ Krucemburk 

 

DOTACE NA ZÁJMOVOU A SPORTOVNÍ 
AKTIVITU D ĚTÍ A MLÁDEŽE V 

PROSTORÁCH ŠKOL, ŠKOLEK, ŠKOLSKÝCH 
ZAŘÍZENÍ A NA ŠKOLNÍCH SPORTOVIŠTÍCH 
 

Tuto dotaci obdržel 
Městys Krucemburk od 
Kraje Vysočina v 
celkové výši 31.120 Kč 
formou daru. 
Zastupitelstvo městyse 
rozhodlo v roce 2011 
použít částku 31.120 Kč 
na úpravu hřiště u 
Mateřské školy 
Krucemburk. Mateřská 
škola vybavila dětské hřiště šplhací sestavou MONKEYS 
FAINWAY 4 s příslušnými doplňky v celkové ceně 38.580 Kč. 

 

PEČOVATELSKÁ  SLUŽBA 
KRUCEMBURK 

 

ANEB OHLÉDNUTÍ ZA VOLNO ČASOVÝMI 
AKTIVITAMI JEHO UŽIVATEL Ů 

Několikrát do roka pořádají zaměstnanci pečovatelské služby 
pro své uživatele volnočasové aktivity, které slouží ke zkvalitnění 
vyplnění jejich volného času a začlenění do sociálního prostředí. 
Těchto aktivit se hodně zúčastňuje i veřejnost, před kterou se PS 
Krucemburk snaží prezentovat své uživatele v dobrém světle a 
tím je chránit před negativním hodnocením ostatních. 
1. 4. 2011 

V prostorách PS se uskutečnila beseda, jejímž hostem byl 
farář místní římskokatolické farnosti P. ThMgr. Piotr Balewicz. 
Součástí besedy byla i hudební vložka, o kterou se postaral p. 
Jirásek se svým starožitným gramofonem. Zúčastnili se též 



uživatelé terénní 
služby PS z 
Krucemburku a 
ze Starého 
Ranska. O 

dokumentaci 
(především 

fotografie) se 
postarala pí. 
Stránská. 

14. 4. 2011 
V odpoledních hodinách jsme v jídelně DPS s obyvateli DPS 

i s uživateli z terénu jako každoročně vyráběli velikonoční 
výzdobu. 

Měsíc květen  patří maminkám. Tradiční vystoupení dětí ze 
ZŠ se letos bohužel nekonalo, proto přikládáme fotografii 
z minulého roku. 
16. 8. 2011 

Při návštěvě restaurace v Krucemburku jsme obyvatele DPS, 
kteří si zde pochutnali na zmrzlinovém poháru, alespoň vytrhli z 
jejich stereotypu a tím je částečně začlenili do společenského 
prostředí. 
23. 11. 2010 

Tento den se v jídelně DPS uskutečnila ruční tvorba. 
Uživatelé a zaměstnanci vyráběli adventní věnce, čímž se všichni 
příjemně naladili na přicházející adventní dobu. 
2. 12. 2011 

V jídelně PS se od 15 hodin konala beseda s knězem místní 
římskokatolické církve P. ThMgr. Piotrem Balewiczem. Toto 
setkávání se stává pro velký úspěch pravidelností. O hudební 
doprovod se postaral p. Legát s harmonikou. Účast byla hojná a 
akce byla zakončena až po 17. hodině. 
15. 12. 2010 
V prostorách DPS  proběhla předvánoční besídka pro obyvatele 
DPS i veřejnost. Vystoupili žáci místní ZŠ pod vedením uč. 
Kazdové a uč. Joskové. Pečovatelky na vystoupení, na které 
přivezly i uživatele PS ze Starého Ranska, napekly 
s obyvatelkami DPS vánoční cukroví.                     Hana Jandová 

 

ZPRÁVY  Z  NAŠÍ  ZŠ 
 

Od začátku školního roku uplynul již nějaký čas, naši 
prvňáčci už vědí, jak se píší číslice a některá písmenka a přečtou 
si i jednoduchý text. Ti starší vědí, že školní práce není jenom 
dřina, ale také různé zajímavé soutěže, besedy, přednášky a 
exkurze. Mnozí se těší více na sport, ostatní na vědomostní 
soutěže a mnozí na jiné zpestření výuky. Hned v září proběhla 
jedna kulturní akce pro žáky druhého stupně. Navštívili společně 
kino a zhlédli nový film Lidice. Film žáky velmi zaujal a stal se 

tématem besedy 
v dalších dnech ve 
škole v různých 

předmětech.“Duševní 
zdraví, nemoci a 
sociální potíže“ bylo 
téma další besedy pro 
žáky druhého stupně. 
Tentokrát se setkali 
s paní Adélou 

Zrzavou, která pracuje v neziskové organizaci Fokus Hlinsko, a 
ta jim hravou formou vyprávěla o lidech s duševní chorobou, 
kteří potřebují naši ohleduplnost a takt. 

Nechyběla ani dějepisná exkurze pro žáky 6. a 7. ročníku. 
Vypravili jsme se do Brna do Anthroposu a Geologického muzea 
do Dolních Věstonic. Seznámení s nejstaršími antropologickými 
nálezy a pověstnou Venuší bylo opět velmi zajímavé a poutavé. 
Dějepisnou tématikou se zabývali také žáci 4. ročníku, kteří 
v rámci vlastivědy zdramatizovali některé z pověstí a zahráli si 

na Přemyslovce. V říjnu čtvrťáky čekala ještě dopravní výchova, 
kde museli prokázat svoje schopnosti a znalosti ze silničního 
provozu, ale i povinnosti a schopnosti chodce.             
Ale nejen žáci druhého stupně si užili něco zajímavého navíc do 
výuky. I žáci 1., 2. a 3. třídy navštívili Knihovnu M. J. Sychry ve 
Žďáru nad Sázavou, kde pro ně měly paní knihovnice 
připravenou besedu o zvířátkách a abecedě. Po návštěvě 
knihovny si děti prošly ještě regionální muzeum, kde si prohlédly 
hmyzí říši, motýly a brouky. Kromě toho navštívily ještě během 
října divadlo ve Žďáře nad Sázavou a zhlédly pohádku Jana 
Wericha Fimfárum. Nezapomnělo se ani na žáky 4. a 5. třídy, 
kteří v Knihovně M. J. Sychry měli připravené těžší úkoly, ale 

perfektně si s nimi poradili a řadili knihy podle abecedy skoro tak 
dobře jako paní knihovnice. I oni poté zašli do regionálního 
muzea, aby věděli, co je čeká v říši hmyzu z oblasti Bornea. Aby 
to žákům druhého stupně nebylo líto, bylo i pro ně připraveno 
kulturní představení v Pardubicích. Tentokrát jsme navštívili 
Malou scénu, kde si pro nás připravili pořad Tisíc let české 
hudby. Sami žáci měli možnost se do programu zapojit, proto ho 
hodnotili velmi kladně. Všichni žáci se koncem října zapojili do 
dvouhodinového bloku ochrany zdraví při mimořádných 
událostech. Každá třída měla svůj program, při kterém žáci plnili 
drobné úkoly, které byly doplněny videem a praktickými 
ukázkami.  

Nechyběla 
ani sportovní 
utkání, kde 
naši hoši 
bojovně 
dokazovali 
svoje nadání. 
Chlapci 6. a 
7. ročníku 
sehráli 
přátelské 
utkání se ZŠ 
Ždírec nad Doubravou. Zápas skončil výhrou pro naše mladé 
sportovce. Začátkem listopadu proběhl pro chlapce 6. a 7. 
ročníku okrskový turnaj ve florbalu v Chotěboři. Zde hoši 
s naprostou převahou vyhráli a postoupili do okresního kola v 
Havlíčkově Brodu. Tam se jim dařilo a v tvrdé konkurenci 
obsadili krásné druhé místo. V listopadu sehráli chlapci i dívky 
přátelská utkání ve volejbale se ZŠ Ždírec nad Doubravou, která 
skončila naším vítězstvím. V okresním kole ve volejbale chlapců 
8. a 9. tříd naši hoši obsadili krásné druhé místo. Také děvčata 
z druhého stupně si pěkně zasportovala. Žákyně ze 6. a 7. tříd se 
ve své kategorii umístily  v okresním kole na krásném čtvrtém 
místě. Žákyně 8. a 9. tříd se ve stejné soutěži v okrskovém kole 
umístily na výborném prvním místě a postoupily do okresního 
kola. Děvčata v okresním kole bojovala jako lvice, zvítězila a 
postoupila do krajského kola. V okrskovém kole ve florbalu 
chlapců  8. a 9. tříd naši hoši zvítězili a postoupili tak do 
okresního kola, které se konalo v Havlíčkově Brodě. Zde byli 



naprosto bez konkurence, dosáhli na výborné první místo a 
postoupili taktéž jako děvčata do krajského kola. I v letošním 
školním roce žáci 4. a 5. ročníku měli plavecký výcvik v Hlinsku. 
Kurz byl po deseti lekcích ukončen a žáci obdrželi „mokrá 
vysvědčení“. 

Žáci 8. a 9. ročníku se zapojili do projektu Příběhy bezpráví. 
Po filmové projekci filmu „Nikomu jsem neublížil“, který 
přibližoval spolupráci s StB, následovala beseda s panem 
Václavem Jandou, který žákům svým poutavým vyprávěním o 
situaci v Krucemburku připravil příjemnou hodinu. Žáci si 
prohlédli fotografie, vznesli spoustu dotazů a odnesli si zajímavé 
informace do další výuky.  

Pro naše deváťáky je důležitá volba povolání, proto navštívili 
Burzu středních škol v Havlíčkově Brodě. Každý zde mohl získat 
podrobné informace o škole, na kterou chce podat svoji 
přihlášku.  

Jedna z mnoha soutěží, do které se naši žáci zapojují, je 
soutěž v psaní na klávesnici PC pod názvem Talentovka. Petra 
Adámková si vybojovala v konkurenci 48 účastníků velmi pěkné 
6. místo. Z dalších vědomostních soutěží proběhla školní kola pro 
žáky 8. a 9. třídy v dějepise a českém jazyce. V dějepisné soutěži 
Mladý historik nejlépe uspěl Jan Pecina z 9. třídy, který bude naši 
školu reprezentovat v okresním kole v Havlíčkově Brodě. 
Začátkem prosince se konalo školní kolo v mluveném projevu 
Mladý Demosthenes. Vojtěch Hudec z 8. třídy a Simona Hájková 
ze 7. třídy budou reprezentovat naši školu v regionálním kole 
v Jihlavě. Budeme jim držet palce, aby se jim dařilo stejně dobře 
jako ve školním kole.    

V období od 10. do 18. listopadu se žáci 9. třídy zapojili do 
projektu společnosti SCIO „Stonožka 9“. V rámci tohoto projektu 
si každý prostřednictvím online testů ověřil svoje znalosti a 
dovednosti z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a 
obecně studijních předpokladů. Každý žák obdrží zhodnocení 
svých výsledků, které mohou zohlednit při rozhodování při 
podávání přihlášek na střední školy. 

Mikulášská nadílka letos připadla na pondělí 5. prosince. Ti 
nejmenší byli zaskočeni množstvím čertů, ale oči jim zářily, když 
dostali od Mikuláše malou nadílku. Každý měl připravenou pro 
Mikuláše básničku nebo písničku, a proto čerti měli svoje 
pekelné pytle prázdné.   

15. a 16. prosince se již tradičně konala vánoční výstava. 
Všichni žáci se neobyčejně snažili, aby se jejich výrobky dostaly 
na výstavu a oni se potom mohli pochlubit svým rodičům a 
prarodičům. Celá škola byla krásně vyzdobena mnoha pracemi 
našich žáků. Škola byla přímo nasycena vánoční atmosférou, 
dýchala na nás z každého koutku. Výstava se těšila velkému 
zájmu rodičů a dalších návštěvníků. Každý si mohl odnést 
drobný dáreček, který žáci vyrobili se snahou, aby se líbil. 
Kalendářní rok 
se nachýlil ke 
konci a 
všechny děti se 
těší na 
nejkrásnější 
období roku – 
Vánoce. 
Připravovaly si 
ve škole s paní 
učitelkami 
vánoční 
povídání a 
básničky, proto 
jsme vybrali ty nejlepší, abychom se mohli podělit i s našimi 
čtenáři.  

Přejeme všem našim čtenářům hodně zdraví, štěstí, osobní 
pohody a radosti v kruhu rodiny a nejbližších do nastávajícího 
nového roku 2012. 

Kolektiv zaměstnanců ZŠ Krucemburk 

PATRIK  PA ČANDA  

Pokračování ze strany č. 1 
V červnu loňského roku totiž Patrik společně se svým starším 

bratrem Standou zachránili hned dva životy – své maminky a 
svého třetího bratra, který se měl teprve narodit. Patrik i jeho 
bratr Standa se zachovali velmi rozumně a pohotově. Díky jejich 
rychlému a správnému jednání vše dobře skončilo. 

Patrik Pačanda se nakonec stal v letošní anketě jedním ze 
sedmi oceněných finalistů. Ve středu 30. listopadu 2011 přijeli do 
naší školy pracovníci České televize, aby natočili několik záběrů, 
které ČT zařadila do večerního vysílání. Ve čtvrtek 1. prosince 
všichni vítězní finalisté včetně Patrika převzali za svůj čin 
v Praze zasloužené ocenění. 

Mgr. Jitka Josková, třídní učitelka 
 

VÝTVARNÝ  OBOR  ZUŠ 
 

Výtvarný obor 
ZUŠ Krucemburk 
navštěvuje 15 žáků 
ve věkových 
kategoriích od 2. 
do 9. třídy. Výuka 
navazuje na 
základy výtvarné 
výchovy v 
základní škole a 
rozšiřuje se              
v náročnějších 

motivacích, a to grafika a keramika, dějiny umění v kresbě a 
malbě. Výuka u starších žáků je přípravou ke studiu na středních 
odborných školách.  

Žáci výtvarného oboru nejen kreslí, ale i modelují                   
z keramické hlíny, vytvářejí dekorace k tradicím, např. 
Velikonoce, Vánoce. 9. prosince se uskutečnila hodina s rodiči na 
téma „Vánoce ve škole“. 

Pavlína Svobodová, učitelka výtvarného oboru. 
 

ZÁKLADNÍ  UM ĚLECKÁ  ŠKOLA 
 

Žáci i učitelé ZUŠ si vás dovolují pozvat na vánoční 
vystoupení, které se bude konat v úterý 20. prosince v 18 hodin v 
sále ZUŠ. Přijďte se zaposlouchat do vánoční hudby, společně 
s dětmi se svátečně naladit a připravit se na nejkrásnější svátky 

v roce.  
DPS Giocoso si kromě vánočního koncertu v kostele připravil 

malý hudební dárek pro seniory, bydlící v domě s pečovatelskou 
službou na Slavíkově, dva koncerty pro seniory v Domě klidného 
stáří ve Žďáře nad Sázavou a pro občany, kteří jsou postiženi 
Alzheimerovou chorobou. 

Dovolte mi malou vzpomínku na loňský koncert právě 
v tomto domově. Při příchodu k nemocným seniorům se mi 
vybavují slova Matky Terezy o „nejchudších z chudých.“ Je vidět 
mnoho vyhaslých obličejů, oči lidí jsou prázdné, zahleděné do 
svého vlastního světa, bez nějakého zvláštního očekávání. Mají 
vůbec zájem o zpívání? Může jim kultura dát nějaký zážitek?  
Tyto otázky se mi promítají v hlavě, ale jen první část 



vystoupení. Je velice zajímavé, jak postupně zvedají hlavy a 
sledují dění, dokonce se k nám někteří připojí svým zpěvem ve 
známých koledách. A největší změna se udála s očima, najednou 
jakoby ožily, snad nemocným některá známá píseň připomene 
jejich vlastní dětství, dobu, kdy byli šťastni, kdy žili v kruhu své 
rodiny. 

Po skončení koncertu nás odmění bohatým potleskem, jedna 
babička se mě chytí za ruku a naléhavě opakuje: „Já chci jít 
s tebou domů. Vezmi mě s sebou domů.“ 

Těším se na letošní koncert a doufám, že tato proměna očí 
nastane i letos. 

Krásné a požehnané Vánoce. 
                                                 Marta Rejšková 

 

POZVÁNKA 
 

MAS Havlíčkův kraj, Kulturní zařízení města Přibyslav, Klub 
seniorů Pohoda Přibyslav, OS Benediktus Chotěboř Vás srdečně 
zvou na soutěžní výstavu o nejhezčí vánoční stromeček „BEZ 
STROMEČKU NEJSOU VÁNOCE“. Výstava se koná ve 

výstavní síni Kurfürstova 
domu v Přibyslavi. Hlasování 
probíhá do 23. prosince 2011.  

Výstavu můžete navštívit: 
Od 19. do 22. prosince   
8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 
Pátek 23. prosince   
8.00 -12.00, 13.00 – 17.00 
Úterý 27. prosince  
8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 
Středa 28. prosince 
13.00 – 17.00 
Pátek 30. prosince  
8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 

Děkujeme touto cestou žákům výtvarného oboru LŠU 
Krucemburk za vánoční výzdobu ÚM a přípravu soutěžního 
vánočního stromečku.  

Zaměstnanci Úřadu městyse Krucemburk 
 

 
SLOVO  HEJTMANA 

 

Nastává předvánoční čas, kdy se 
těšíme na setkávání se širším kruhem 
rodiny a přátel, na sváteční atmosféru. 
Začíná advent, který byl v křesťanském 
pojetí odedávna obdobím ztišení, 
přípravou na duchovní svátky. Dnes často 
místo zklidnění spíše znervózníme, 
stěžujeme si na předvánoční spěch, na 
nervozitu z blížících se Vánoc. Ale záleží 
jen na nás, jaké si toto krásné a 
neopakovatelné období předvánoční a 
vánoční uděláme. Neměli bychom čekat 
až na těch pár dnů vlastních svátků, ale 
vychutnávat si už vlastní čas adventní. 
V tom zpomalení a zklidnění si najít čas 
na večerní popovídání si v kruhu 
nejbližších. Vnímat, že nejsou jen hodnoty 
tržní, neshánět drahé dárky, ale více 
myslet na jejich obsah, na přátelské 
vztahy, na milá setkání. 

Na konci roku se nevyhneme 
zamyšlení nad tím, co nás čeká. Příští rok 

jistě nebude snadný, vše signalizuje 
možné pokračování hospodářské krize a 
vláda provádí mnohdy nedomyšlené 
kroky, jež omezují i nenahraditelné 
výdaje. Například pokud Ministerstvo 
práce a sociálních věcí skutečně rozdělí 
v roce 2012 mezi kraje pouze zatím 
avizované částky, pak by pro příští rok na 
Vysočině chybělo až 100 milionů korun, a 
to by mohlo pro mnohé služby znamenat 
nemožnost jejich dalšího fungování. Stále 
se snažíme s kolegy ministerským 
úředníkům vysvětlit, že s tak malým 
balíkem peněz nemůžeme síť nutných 
sociálních služeb v regionech zajistit, ale 
zatím se nám nedostává sluchu. Menší 
peníze, než potřebujeme, nám stát zatím 
slibuje i na zdravotnictví, školství, 
dopravu. To vše jsou oblasti, které máme 
v krajích částečně v naší zodpovědnosti, 
ale s nutným spolufinancováním ze strany 
státu. A stát nám bez respektování reality 
a našeho stanoviska zkrátka pošle méně 
peněz – a bohužel kraj ani města a obce 

nemají jiné zdroje pro jejich doplnění. A 
nezbývá pak než jisté omezování všech 
těchto služeb, což je vždy bolestivé a 
přináší mnoho problémů. 

Nechci ale končit poslední letošní 
článek pesimisticky. Když jezdím po 
městech a obcích Vysočiny, vidím, jaký 
obrovský kus práce se u nás zase za ten 
rok udělal. Mnoho zásluhy na tom mají 
starostové se svými týmy a především 
všichni občané našeho krásného kraje. 
Jistě zvládneme i ten další rok. I příroda 
nás učí, že ani v ní samotné není jen stálý 
růst, že taky někdy odpočívá nebo má i 
kritické chvíle, a přitom funguje 
samoobnovitelně již miliardy let. I když jí 
člověk dává někdy zatraceně zabrat.  

Rád bych na závěr popřál všem 
občanům Vysočiny krásné Vánoce, hodně 
radosti, spokojenosti, zdraví a běžného 
lidského štěstí. Pěkně si tu sváteční 
pohodu s rodinami a přáteli užijte. 

 

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

 

POLICIE  ČR 
INFORMUJE 

 

Vážení spoluobčané, 
dovolte, abych Vás 

seznámila s některými 
případy trestné činnosti, ke kterým došlo     
v průběhu října a listopadu 2011 v teritoriu 
obvodního oddělení PČR Chotěboř.  
* Neznámý pachatel v Krucemburku 
nezjištěným způsobem bez použití 
zjevného násilí vnikl do rekreačního 
objektu. Z  garáže,  která je součástí 
domku, odcizil jeden kubický metr 
smrkového palivového dřeva v hodnotě 
600 Kč. 
* Neznámý pachatel 12. 10. 2011 v době 
od 20.20 hodin do 20.30 hodin 
nezjištěným způsobem překonal v areálu 
firmy D & S Group ve Ždírci nad 
Doubravou oplocení o výšce 245 cm a 

vnikl do tohoto souvisle oploceného 
areálu. Z přístřešku odcizil elektromotory, 
které na připravené dvoukolové kárce 
dovezl až k bráně oplocení. Kárku 
podstrčil ven mimo areál, ale zde byl 
vyrušen. Odcizené věci a kárku                   
s přepravkou na zeleninu zde zanechal a         
z místa uprchl směrem na místní část 
Nové Ransko. 
* Dva muži – šestadvacetiletý a 
pětadvacetiletý – z Pardubicka využili 
neúplného zkorodovaného oplocení areálu 
bývalého kravína v obci Údavy a vnikli 
dovnitř. Zadními nezajištěnými dveřmi se 
dostali do objektu a odstříhali téměř 
veškerou elektroinstalaci v podobě 
izolovaných měděných kabelů. Část 
materiálu vynosili přístupovou cestou za 
kravín a zde kabely zbavovali izolace 
opalováním na ohništi, část vyřezaných 
kabelů zůstala připravena a smotána na 

podlaze v objektu kravína. Poškozenému 
způsobili škodu ve výši 20.000 Kč. 
* Neznámý pachatel postříkal u osobního 
motorového vozidla zn. Mitsubishi 
Carisma zelenou barvou přední registrační 
značku, oba přední světlomety a přední 
kapotu, dále červenou barvou čelní sklo, u 
levých předních dveří vnější zpětné 
zrcátko, okno dveří a samotné dveře. 
Vozidlo poškozený zaparkoval u oplocení 
rodinného domku v obci Sobíňov. 
* Neznámý pachatel v době od 18 hodin 2. 
11. do 11.30 hodin 4. 11. 2011                  
v Krucemburku po vypáčení zadních dveří 
a mříže vnikl do obytné části a skladu 
rekreačního objektu Řeka. Vše prohledal a 
odcizil zahradní traktor italské výroby zn. 
Castelgarden 190, čtyři kompletní kola      
z lehké slitiny s pneumatikami zn. 
Goodyear, dvě pneumatiky zn. Hankook a 
hliníkový žebřík. Dále bez použití násilí 
vnikl do letní restaurace a zde odcizil stoly 



a židle. Poškozenému způsobil škodu ve 
výši 128.500 Kč. 
* Neznámý pachatel v době od 13 hodin 5. 
11. do 10 hodin 18. 11. 2011                      
v Krucemburku v rekreačním středisku 
Řeka odcizil na neoploceném, volně 
přístupném travnatém prostranství 
autokempu u budovy se sociálním 
zařízením dvě kruhová litinová víka 
kanálů o průměru 60 cm a jedno čtvercové 
litinové víko o straně 40 cm. 
Poškozenému způsobil škodu ve výši 
10.000 Kč. 
* Neznámý pachatel v době od 15 hodin 9. 
11. do 10 hodin 12. 11. 2011 odcizil 
měděné okapové svody z budovy zámku        
v Novém Studenci. Poškozenému způsobil 
škodu ve výši 19.580 Kč. 
* Neznámý pachatel 28. 11. 2011 v době 
od 4.04 do 4.07 hodin po rozbití skleněné 
výplně okna výlohy s bezpečnostní folií 

vnikl do benzínového čerpadla ve Ždírci 
nad Doubravou. Vše prohledal, poškodil 
zařízení a odcizil finanční hotovost, 
dobíjecí telefonní kupony i cigarety. 
Poškozeným způsobil škodu ve výši 
269.550 Kč. 
* Neznámý pachatel v době od 16.50 
hodin 29. 11. do 13 hodin 30. 11. 2011 
odcizil z nezakrytého výkopu u železniční 
trati před železniční stanicí Sobíňov 
celkem 200 metrů CYKY kabelu. Kabel 
byl již uložen ve výkopu a zčásti zakryt 
zeminou. Poškozenému způsobil škodu ve 
výši 28.200 Kč. 
* Neznámý pachatel u železničního 
přejezdu č. P 5279 za obcí Sobíňov 
poškodil kameny a zbytky cihel 
dřevotřískové desky na stěnách drážního 
domku přejezdového zabezpečovacího 
zařízení. Dále ve spodní části stěny vytrhl 
kovovou mřížku větracího otvoru, zastrčil 

do něj papíry a ty zapálil, čímž částečně 
poškodil i malbu uvnitř domku. 
Poškozenému způsobil škodu ve výši 
15.000 Kč. 
* Neznámý pachatel u provozovny 
Hiesbök ve Ždírci nad Doubravou rozbil 
dvě skleněné výplně plastových oken. U 
jedné skleněné výplně prošel kus betonu 
do provozovny a poškodil velkoplošnou 
tiskárnu. Poškozenému způsobil škodu ve 
výši 83.600 Kč. 
* Neznámý pachatel neuzamčenými 
dveřmi vnikl do pokoje na ubytovně U 
Pecinů v obci Krucemburk. Ze stoličky 
hned za dveřmi odcizil notebook v černé 
plátěné brašně, v níž měl poškozený 
obálku s finanční hotovostí a dvě razítka. 
Poškozeným způsobil škodu ve výši 
44.700 Kč. 

pprap. Marie Perková, vrchní asistent 

 
 

 

STAROSTA REKAPITULUJE 
 

Pane starosto, hned na začátku se zeptám, jak dopadla 
kauza neplatičů nájemného v obecním domě čp. 345 v ulici 
Dr. Drbálka a co se bude dít se vzniklým dlužným 
nájemným?  

Vidíte, vy sám označujete situaci neplatičů nájemného 
„kauzou“, ale kauzu z toho vytvořili absolutně jiní lidé. A to tím, 
že nějací aktivisté, rádoby demokraté, zorganizovali podpisovou 
akci. Pod rouškou demokracie a na základě nepravdivých 
informací obalamutili občany, kteří v dobré víře podepisovali tzv. 
petici. Dovolím si odcitovat usnesení přijaté zastupitelstvem 
městyse: „Podání občanů s označením „Petice občanů Starého 
Ranska ze dne 1.července 2011“,  ve věci nákupu nemovitosti čp. 
56 na Starém Ransku, není peticí ve smyslu zákona č. 85/1990 
Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů. Podání 
občanů Starého Ranska bylo zpracováno a vydáno na základě 
nepravdivých informací.“ Ale abych odpověděl na položenou 
otázku. Nájemníci z domu čp. 345 v Krucemburku se odstěhovali 
a klíče předali přes prostředníky. Dlužné nájemné budeme 
vymáhat  soudní cestou, příslušné žaloby byly již podány. 

Jsou tedy tyto byty již volné a připraveny pro nové 
nájemníky? Zaslechl jsem, že nejsou zrovna v dobrém stavu, 
že jsou tzv. „vybydlené“, je to pravda a co budou stát opravy 
a kdo to zaplatí? 

Vy sám sobě vlastně již v položené otázce odpovídáte. Ano 
oba byty jsou volné, ale budeme muset provést rozsáhlejší opravu 
obou bytů. Asi bych nepoužil příměr, že byty jsou tzv. 
„vybydlené“, protože to si každý hned představí situaci z jiných 
měst např. Matiční ulice v Ústí nad Labem apod. Na druhou 
stranu je nutné přiznat, že bývalí nájemníci s pronajatým 
majetkem nakládali tak, že nebyl jejich a to dnes je už  těžké 
řešit. Začátkem příštího roku provedeme opravy bytů a potom 
vyzveme zájemce o podání žádostí o byty. Opravy zaplatí 
vlastník nemovitosti tj. městys. 

Až budou tyto dva byty připraveny pro nové nájemníky, 
jak je bude úřad vybírat ? Mohou si zájemci posílat žádosti a 
jaká budou kritéria? 

Už se nám hlásili zájemci o byt a všechny jsme prozatím 
odmítli, protože nejdříve musí být byty připravené k užívání. 
Samozřejmě, že stanovíme kritéria, podle kterých  přidělíme 
byty. Když jsme přidělovali byty v roce 2009, tak jsme 
zpracovali kritéria, která museli žadatelé splnit a v těchto 
případech budeme postupovat obdobně. Žádosti není možné 

posílat, protože  nebyly vyhlášeny podmínky pro žadatele a ty 
budou vyhlášeny v 1. čtvrtletí příštího roku. 

Když použiji a přetvořím slovo klasika – tento způsob 
podzimu zdá se mi poněkud šťastným. Aneb údržba 
komunikací v městyse zatím díky počasí nestála ani korunu. 
Je to tak? Jsme připraveni na sněhovou nadílku? Jakou roli 
v tom bude hrát nový malý traktor, o kterém jsme psali 
v minulém čísle? 

V současnosti je ještě podzim a bez sněhu. Nevím, jestli je to 
šťastný způsob podzimu, spíše neobvyklý. V minulých letech 
jsme byli zvyklí na přívaly a haldy sněhu všude, kam se člověk 
podíval. Pravda, zimní údržba na podzim 2011 nestála skoro nic, 
ale o to více jsme investovali do oprav komunikací. Zimní údržba 
bude prováděna traktorem Newholand – prohrnování 
v Krucemburku, smluvní partner bude zajišťovat vyhrnování 
sněhu na Starém Ransku a v Hluboké. Nový malotraktor bude 
využíván k posypu komunikací a udržování sjízdnosti 
komunikací pomocí sněhové frézy. 

Další rok je u konce. Tento rok je od minulých výjimečný 
novým složením vedení městyse. Po volbách na konci roku 
2010 se obměnilo a výrazně omladilo zastupitelstvo, byla 
zvolená nová rada a nový místostarosta. Jak se Vám v tomto 
novém složení celý rok pracovalo?  

Vždy na konci roku konstatujeme, že jsme na konci dalšího 
kalendářního roku a máme pocit, že je nutné bilancovat. Neboli 
zamyslet se nad tím, co se v uplynulém roce podařilo, nebo kde 
jsme spíše klopýtali. Současný rok zastupitelstvo pracovalo ve 
velmi obměněném složení včetně Rady městyse a Kontrolního a 
Finančního výboru. Je dobré, když lidé mladšího věku mají 
zájem o dění ve své obci a chtějí se podílet na utváření věcí 
veřejných. Jednání Rady městyse jsou věcná a nekonfliktní. 
Mám-li být upřímný, tak musím říci, že ve stávajícím složení 
Rady a Zastupitelstva městyse se lépe pracuje. Co se týče osoby 
místostarosty, myslím, že odpověď jsem již řekl, protože 
místostarosta je členem Rady městyse. Možná by bylo zajímavé 
znát názor zbývajících členů zastupitelstva, jak se jim pracovalo. 
Za svoji osobu jsem spokojen. 

Jak byste tento rok zhodnotil? Co se podařilo nebo 
naopak nepodařilo? 

Je těžké hodnotit a porovnávat něco, co svojí činností 
s přispěním a pomocí druhých tvořím. Zdárně jsme ukončili 
nekonečný příběh s názvem Odbahnění rybníka Pobočný a těší 
mě, jak je využíván k rekreaci občanů a hnízdění ptáků. Dále se 



nám podařilo v letošním roce provést zateplení a výměnu oken na 
mateřské škole, pořídili jsme nový malotraktor, byla provedena 
oprava hřbitovní zdi u kostela sv. Mikuláše, na katolickém 
hřbitově byla vybudována nová cesta. V lokalitě Vydrbalka jsme 
zkolaudovali vybudovaný plynovod, kanalizaci a vodovod. Na 
Starém Ransku jsme kompletně zrekonstruovali zvoničku včetně 
výměny zvonu. A to co považuji za velmi důležité, je schválení 
Územního plánu městyse Krucemburk, protože bylo velmi těžké 
zkomunikovat s dvěma ministerstvy zrevidování jejich záměrů a 
vyhlášek. Nedaří se nám zrealizovat projekt „Komplexní úprava 
bytové zóny Vinička“, neboť páni radní Kraje Vysočina 
nedodržují vyhlášená pravidla a stále modifikují implementační 
dokumenty. V normální řeči to znamená, že v roce 2006 byly 
vyhlášeny kritéria, na které jsme připravili projekt a v průběhu od 
roku 2010 byly změněny. 

Jaká jsou předsevzetí vedení městyse do roku nového? 
Jaké věci plánujete?  
Víte, pane redaktore, já si pracovní předsevzetí nedávám. Víte 
proč? Protože v dnešní době si naplánujete provedení nějakého 
záměru, za několik měsíců se vymění ministr a hned se 
předělávají pravidla pro podání žádostí, či obdobně. Plánujeme 
provedení zateplení a výměnu oken na základní škole, 

připravujeme opravu domu čp. 88 (bývalý OÚ) na Starém 
Ransku včetně celkové rekonstrukce. Připravujeme další akce a 
s tím spojenou projektovou přípravu – zateplení zdravotního 
střediska, zateplení budovy městyse. Podali  jsme žádost v rámci 
projektu Svazku obcí Podoubraví na rekonstrukci veřejného 
rozhlasu a doufám, že ministerstvo otevře program Zelená 
úsporám, abychom mohli provést zateplení a výměnu oken na 
domech čp. 193 a 345 v Krucemburku. 

Chcete říci něco na závěr? 
Co říci závěrem. Nejdříve poděkuji všem zastupitelům za 

práci odvedenou ve prospěch městyse. Současně si dovolím 
poděkovat všem těm, kteří cokoliv konají ve prospěch druhých a 
často zadarmo. Jsem rád, že máme mezi sebou i celorepublikově 
oceněného žáka za záchranu života. Každému občanovi, mladým 
i více dospělým, přeji do období Vánoc radost, pohodu a klid. Do 
nového roku 2012 nám všem přeji klidnou hlavu, více 
optimismu, dostatek radostí doma i ve svém okolí. Každému přeji 
mnoho osobních a pracovních úspěchů, hodně zdraví a vše 
nejlepší. 

Váš Jiří Havlíček 
Otázky kladl Roman Dopita

 
 

INFORMACE  Z  17.  -  21.  ZASEDÁNÍ  RADY  MĚSTYSE 
 

17. zasedání – 19. 9. 2011 
*RM schvaluje výsledek veřejné soutěže 
na zhotovitele stavby  „Snížení 
energetické náročnosti vnějšího pláště 
ZŠ Krucemburk“ dle nejnižší nabídkové 
ceny: BW Stavitelství, s.r.o. nabídková 
cena 9.777.377 Kč bez DPH. 
*RM schvaluje OPATŘENÍ č. 2/2011, 
kterým se vydává „Řád veřejného 
pohřebiště – katolický hřbitov“ . 
*RM schvaluje OPATŘENÍ č. 3/2011, 
kterým se vydává „Řád veřejného 
pohřebiště – evangelický hřbitov“. 
*RM schvaluje žádost ZŠ Krucemburk o 
povolení výjimky počtu žáků ve školní 
družině pro školní rok 2011/2012 na 
celkový počet 35 žáků. 
*RM schvaluje žádost ZŠ Krucemburk o 
povolení výjimky počtu žáků v 7. třídě pro 
školní rok 2011/2012 na celkový počet 31 
žáků. 
*RM schvaluje žádost MŠ Krucemburk 
o udělení finanční odměny ve výši 8.000 
Kč za rok 2011 pro ředitelku paní Martu 
Mísařovou. Odměna bude poskytnuta 
z mimořádných peněz poskytnutých 
Krajem Vysočina určeným pouze pro 
pedagogické pracovníky za účast na 
tvorbě ŠVP a evaulaci vzdělávacího 
programu 2010-2011. 
*RM schvaluje směrnici č. 17/2011 – O 
poskytnutí informací dle zákona č. 
106/1999 Sb. 
*RM schvaluje podání žádosti do 
programu SZIF – lesní technika                 
k pořízení žací hlavy pro vysekávání 
svahů. 
*RM schvaluje omezení průjezdu 
vozidel nad 3,5 tuny po opravené hrázi 
rybníka Pobočný – Staré Ransko 
s výjimkou vozidel LDO Přibyslav. 

*RM schvaluje odstranění nevyužívané 
autobusové čekárny na náměstí Jana 
Zrzavého, Krucemburk. 
*RM bere na vědomí žádost o přidělení 
bytu 1566/2011/MK, 1588/2011/MK pro 
neexistenci volných obecních bytů. 
18. zasedání – 27. 9. 2011 
*RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo 
na zakázku „Rozšíření zpevněných ploch 
na katolickém hřbitově v Krucemburku 
s firmou Josef Strašil, cena díla 422.984 
Kč bez DPH, 501.553,48 Kč včetně DPH. 
*RM schvaluje zápis pozemků PK 536 a 
537 v k. ú. Krucemburk vlastníkům 
bytových jednotek jako funkční celek 
s bytovým domem čp. 333-4, v podílech 
odpovídajících podílům na společných 
částech v domě. 
*RM schvaluje žádost dopravce Veolia 
Transport Východní Čechy a.s., o 
udělení licence provozování veřejné 
linkové osobní dopravy na lince 620 757 
Hlinsko-Ždírec nad Doubravou-
Krucemburk-Vojnův Městec na dobu 5 
let. 
*RM schvaluje žádost dopravce Veolia 
Transport Východní Čechy a.s., o 
udělení licence provozování veřejné 
linkové osobní dopravy na lince 620 758 
Hlinsko-Studnice-Vojnův Městec-
Krucemburk-Žďár nad Sázavou na dobu 5 
let s tím, aby spoje končící ve Vojnově 
Městci končily v Krucemburku. 
*RM schvaluje návrh Ing. Jana Talácko, 
odborný poradce v energetice, k úspoře 
na elektřině a plynu pro rok 2012 a 
výpovědí smlouvy o sdružených službách 
dodávky zemního plynu, Východočeský 
plynárenská, a.s., pro MŠ Krucemburk, ZŠ 
Krucemburk a Městys Krucemburk. 
Výpovědí smlouvy o sdružených službách 
dodávky elektřiny Bohemia ENERGY, 

entity s.r.o., pro ZŠ Krucemburk, MŠ 
Kucemburk, ČEZ Zákaznické služby, 
s.r.o., pro Městys Krucemburk. 
*RM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o poskytnutí finanční výpomoci 
právnické osobě z rozpočtu obce ze dne 
14. 9. 2010 s BIOS Krucemburk s.r.o, 
s termínem splatnosti 4. 10. 2012. 
*RM schvaluje členy veřejnoprávní 
komise: pana Romana Dopitu, paní Radku 
Rudolfovou. 
*RM schvaluje nákup PIAGGIO  (tří-
kolový vozík) typ Ape TM v roce 2012. 
*RM schvaluje vypracování žádosti o 
dotaci projektu lesní cesta Ing. Petrem 
Dejmalem. 
*RM schvaluje členy k provedení 
vnitřního auditu Tomáše Trávníčka a 
Radku Rudolfovou. 
*RM bere na vědomí nástup pediatra 
MUDr. Davida Komárka v Krucemburku. 
19. zasedání – 11. 10. 2011 
*RM schvaluje snížení ceny traktoru 
/prodej/ z částky 350.000 Kč na 340.000 
Kč. 
*RM schvaluje žádost o povolení 
výjimky z počtu dětí v MŠ 
Krucemburk:  třída Krtečků z 24 dětí na 
28 dětí a třída Rákosníčků z 24 dětí na 28 
dětí. 
*RM schvaluje návrh kupní smlouvy s 
firmou VČP Net, s.r.o., předmětem 
prodeje je „Plynofikace ZTV Vydrbalka 
v Krucemburku“  – prodej plynárenského 
zařízení včetně příslušenství za cenu 
449.400 Kč včetně DPH. 
*RM schvaluje pronájem nebytových 
prostor v č.p. 420 Krucemburk za účelem 
zřízení pediatrické ordinace MUDr. 
Davidu Komárkovi. 



*RM schvaluje nabídku cen el. energie 
na rok 2011-2012 od firmy ČEZ Prodej 
s.r.o. 
*RM bere na vědomí informaci možnosti 
nákupu žací hlavy ORSI za cenu cca 
230.000 Kč. 
*RM neschvaluje návrh firmy Finance 
Zlín na prodej nekótovaných akcii 
společnosti Česká spořitelna a.s. počet 
akcii 1500 Ks za celkovou cenu 600.000 
Kč. 
20. zasedání – 25. 10. 2011 
*RM schvaluje žádost ZŠ Krucemburk o 
příspěvek na provoz ZŠ ve výši 1.600.000 
Kč v roce 2012 a rozpočtového opatření č. 
1 podané pod čj. 1644/2011/MK. Rada 
schvaluje zahrnout částku 1.600.000 Kč 
do rozpočtu roku 2012. 
*RM schvaluje žádost dopravce ZDAR, 
a.s., o udělení licence na provoz veřejné 
vnitrostátní linkové osobní dopravy na 
lince: 840 126 s názvem Žďár nad 
Sázavou-Pardubice-Hradec Králové, 
zahájení provozu 11. 12. 2011. 
*RM schvaluje žádost dopravce ZDAR, 
a.s., o udělení licence pro provozování 
veřejné linkové osobní dopravy na lince: 
840 125 Žďár nad Sázavou-Vojnův 
Městec-Ždírec nad Doubravou. 
*RM schvaluje potvrzení termínu oprav 
přechodů v obci Krucemburk na žádost 
KÚ Kraje Vysočina 
*RM schvaluje dodatek č. 1 Domovního 
řádu DPS Krucemburk, kterým se článek 
7 nahrazuje novým zněním: Je zakázáno 
v bytě DPS chovat domácí či jiná zvířata 
z důvodu zajištění hygienického prostředí 
jednotlivých bytů a celého domu. 
Opakované porušení tohoto zákazu je 
důvodem k ukončení nájemního vztahu. 
*RM schvaluje nabídku Dekprojekt 
s.r.o., energetický audit a PENB 

(zateplení), Zdravotní středisko 
Krucemburk, Energetický audit a PENB 
(zateplení), budova sídla Úřadu městyse 
Krucemburk, cena díla 73.800 Kč bez 
DPH, 88.560 Kč s DPH. 
*RM schvaluje výstavbu dřevěného 
přístřešku v areálu ČOV Krucemburk, 
zhotovitel: firma Josef Strašil. 
*RM schvaluje postup vůči nájemníkům 
dvou obecních bytů v bytovém domě Dr. 
Drbálka 345, kteří byty o své vůli opustili 
ve výpovědní době, bez řádného předání a 
převzetí bytů. S uživatelkou M. Č. bude 
ukončena nájemní smlouva k 30. 9. 2011, 
následně  její trvalý pobyt zrušen z moci 
úřední, včetně všech rodinných 
příslušníků. Nájemní smlouva s M. Č. a V. 
Č. bude ukončena 31. 10. 2011, následně 
jejich trvalý pobyt zrušen z moci úřední, 
včetně rodinných příslušníků. 
*RM schvaluje rekonstrukci havarijního 
stavu opuštěných dvou bytových 
jednotek v bytovém domě Dr. Drbálka 
345, Krucemburk. 
*RM schvaluje zápis pozemků v lokalitě 
Vydrbalka na katastrálním úřadě podle 
souřadnic. 
*RM neschvaluje žádost vedenou pod čj. 
1656/2011/MK o přidělení obecního 
bytu, k datu projednání není volný obecní 
byt. 
*RM schvaluje žádost vedenou pod čj. 
1666/2011/MK o odkoupení obecního 
pozemku, který přiléhá k domu a zahradě 
žadatelů. 
*RM doporučuje zastupitelstvu projednat 
žádost o odškodnění pracovního úrazu 
Mgr. Jiřího Havlíčka  
21. zasedání – 15. 11. 2011 
*RM schvaluje žádost V. J. a M. K., o 
prodloužení nájemní smlouvy. 

*RM schvaluje uzavření MŠ Krucemburk 
dne 18. 11. 2011. 
*RM schvaluje OZV č. 4/2011, na zrušení 
OZV č. 5/2009, OZV č. 1/2011 o místním 
poplatku za užívání veřejného 
prostranství, OZV č. 2/2011 o místním 
poplatku za lázeňský a rekreační pobyt, 
OZV č. 3/2011 o místním poplatku ze 
vstupného, OZV č. 4/2011 o místním 
poplatku za provozovaní výherní hrací 
přístroj nebo jiné herní zařízení povolené 
Ministerstvem financí ČR podle jiného 
právního předpisu, OZV č. 5/2011 o 
místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, OZV č. 6/2011 o místním 
poplatku ze psů, OZV č. 7/2011 o místním 
poplatku z ubytovací kapacity. 
*RM schvaluje uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene na pozemek p.č. 442/5 v k.ú. 
Hluboká u Krucemburku – IP-12-
2003962/VB/01. 
*RM schvaluje SoD č.SZIF-L-31/2011 
s firmou Agrotec a.s., na zpracování 
projektu lesnická technika za celkovou 
cenu 20.000 Kč + DPH . 
*RM schvaluje rozpočet pro rok 2012. 
*RM schvaluje odměnu uvolněným 
členům zastupitelstva. 
*RM schvaluje návrh Pojistné smlouvy 
č.590000xxxod Slavia pojišťovna a.s. 
*RM schvaluje žádost MŠ Krucemburk 
na úpravu rozpočtu pro rok 2011. 
*RM schvaluje zpracování žádosti řešení 
bezpečnosti chodců a úpravy chodníků pro 
imobilní občany firmou EAD. 
*RM schvaluje přípravu projektu  ROP 
Jihovýchod oblast 3.3. - vybavení DPS 
Krucemburk. 

 

INFORMACE  Z  6.  a  7.  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTYSE 
 

6. zasedání – 7. 9. 2011 
*ZM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o dílo s firmou Jan Matějka Ždírec n.D., 
IČ 13211331.   
*ZM schvaluje Smlouvu o dílo č. SOD 
411007 s VHS Bohemia a.s., IČ 
47910305. 
*ZM schvaluje koupi pozemků parc.č. 
586/2 o výměře 76 m2, parc.č. 585 o 
výměře 22 m2, parc.č. 34/2 o výměře 191 
m2, parc.č. 31 o výměře 989 m2 v k.ú. 
Krucemburk za cenu 40 Kč/m2. 
*ZM schvaluje zřízení věcného břemene 
užívání pozemku parc.č. 31 v k.ú. 
Krucemburk ve prospěch prodávajícího a 
dle požadavků prodávajícího tj. 
Římskokatolické farnosti Krucemburk. 
*ZM schvaluje prodej traktoru Zetor  
7745 SPZ HB 65-08 s čelním nakladačem 
za cenu 380.000 Kč. Zmocňuje Radu 
městyse k úpravě ceny dle poptávky. 
*ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 4 
na rok 2011. 

*ZM schvaluje Odložení bodu „Snížení 
energetické náročnosti vnějšího pláště 
Základní školy Krucemburk“ na jednání 
dne 19. 10. 2011. 
*ZM konstatuje podání občanů 
s označením „Petice občanů Starého 
Ranska ze dne 1. července 2011“, ve věci 
nákupu nemovitosti čp. 56 na Starém 
Ransku, není peticí ve smyslu zákona č. 
85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění 
pozdějších předpisů. Podání občanů 
Starého Ranska bylo zpracováno a vydáno 
na základě nepravdivých informací. 
*ZM zmocňuje RM ke schválení věcného 
břemene k pozemku parc. č. 31 v k.ú. 
Krucemburk ve prospěch prodávajícího, tj. 
Římskokatolické farnosti Krucemburk. 
 

7. zasedání – 19. 10. 2011 
*ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 
1509/17 v k.ú. Krucemburk nabyvateli dle 
žádosti čj. 1639/2011/MK za cenu 150 
Kč/m2, odprodej přípojek dešťové a 
splaškové kanalizace za cenu 15.000 Kč, 

odprodej plynového pilíře za cenu 2.340  
Kč, odprodej elektroměrového pilíře za 
cenu 2.340 Kč. 
*ZM schvaluje koupi pozemku par.č. 
1385/8 o výměře 1581 m2 v k.ú. 
Krucemburk za cenu 40 Kč za m2.    
*ZM schvaluje návrh Smlouvy o dílo č. 
29/2011 s firmou BW – Stavitelství, s.r.o., 
na akci „Snížení energetické náročnosti 
vnějšího pláště objektu Základní školy 
Krucemburk“ za cenu 9.777.377 Kč bez 
DPH, včetně DPH 20% - 11.732.852 Kč.      
*ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 5 
na rok 2011. 
*ZM schvaluje návrh Kupní smlouvy č. 
1511000775/163360/112 s VČP Net, s.r.o. 
Předmětem smlouvy je úplatný převod 
plynárenského zařízením cenu 449.400 Kč 
včetně DPH. 
*ZM schvaluje projednání zápisu č. 2 
Kontrolního výboru ze dne 17.10.2011. 
*ZM potvrzuje rozhodnutí RM  o 
výsledku veřejné soutěže na akci „Snížení 



energetické náročnosti vnějšího pláště 
objektu ZŠ Krucemburk“ vítězná nabídka 
firma BW Stavitelství, s.r.o., nabídková 
cena 9.777.377 Kč bez DPH. 
*ZM potvrzuje rozhodnutí Rady městyse 
ze dne 27.9.2011, us. č. 15/2011/18 bod 

č.2 o výsledku veřejné soutěže na akci 
„Rozšíření zpevněných ploch na 
katolickém hřbitově v Krucemburku“  
vítězná nabídka firma Josef Strašil, 
nabídková cena díla 417.961,23 Kč bez 
DPH. 

*ZM potvrzuje rozhodnutí Rady městyse 
s uzavřením Smlouvy o dílo s firmou 
Josef Strašil na akci „Rozšíření 
zpevněných ploch na katolickém 
hřbitově“  za cenu 417.961,23 Kč bez 
DPH, za cenu 507.553 Kč včetně DPH.

 

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. 
 

VYDÁVÁNÍ  NOVÝCH  TYP Ů 
OBČANSKÝCH  PRŮKAZŮ 

OD  1.  1.  2012 
 

V důsledku novely zákona č. 328/1999 Sb., o občanských 
průkazech, ve znění pozdějších předpisů, dojde ke dni 1. leden 
2012 ke změnám v systému vydávání občanských průkazů. 
Uvedená novela mění praxi při podávání žádostí o občanský 
průkaz.  

Od 1. ledna 2012 nebude moci občan požádat o vydání 
nového občanského průkazu na našem Úřadu městyse 
Krucemburk, ale pouze u úřadu s rozšířenou působností, tj. 
v Chotěboři. 

 

ORDINACE  LÉKA ŘE  
PRO  DĚTI  A  DOROST 

 

MUDr. David Komárek, Mikuláše Střely 42O, 582 66  
Krucemburk, tel.: 569 697 384, mob.: 604 850 608 

Ordinační hodiny 
Úterý a čtvrtek od 7.30 do 9.30 – poradna , přítomna pouze sestra 
Středa od 12.30 do 14.30 – ordinace MUDr. David Komárek 
 

UPOZORNĚNÍ  PRO  OBČANY 
 
V rámci zbudování nové oddělené splaškové kanalizace 

v Krucemburku upozorňujeme občany, že v souladu se zákonem 
č. 274/2011 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu ve znění pozdějších předpisů, budou s vlastníky 
nemovitostí v Krucemburku uzavírány nové smlouvy o odvádění 
odpadních vod. 

Smlouvy budou rozesílány během měsíce ledna 2012 ve dvou 
vyhotoveních, po příslušném doplnění vlastníkem nebo 
zástupcem vlastníků nemovitostí prosím, vraťte jedno podepsané 
vyhotovení do 29. února 2012 zpět na Úřad městyse 
Krucemburk p. M. Šillerové 
Děkujeme. 
 

ZUBNÍ POHOTOVOST 
 

17. 12. – 18. 12. 2011  
MUDr. Pavlína Svobodová, Obolecká 284, Chotěboř 
24. 12. – 26. 12. 2011 MUDr. Kateřina Zemškalová, Habrecká 
450, Ledeč n.Sáz. 
31. 12. – 1. 1. 2012 MUDr. Mário Votruba, Štoky 458 

 

Lékařská pohotovost – Nemocnice Havlíčkův Brod 
Provozní doba je stejná ve všech nemocnicích 

Pracovní dny: 
Ambulance LSPP pro dospělé  
od 17.00 – 20.00 hodin 
budova Záchranné služby HB, pavilon č. 6 
vjezd z Husovy ulice 
tel.: 569 472 117 
Ambulance pro děti a dorost pracovní dny 
17.00 – 20.00 hodin 
budova nemocnice HB, 1. nadzemní podlaží 
tel.: 569 472 499 

Víkendy a svátky 
Ambulance LSP pro dospělé 
od 9.00 – 20.00 hodin 
tel.: 569 472 117 
Ambulance pro děti a dorost 
od 8.00 – 20.00 hodin 
tel.: 569 472 499 
Lékařská pohotovost má také k dispozici výjezdní sanitku, která 

bude využívána bez asistence lékaře, pro případy nevyhnutelných 
převozů k ošetření na pohotovosti. 

 

PLESOVÁ SEZONA 2012 
 

SOKOLOVNA KRUCEMBURK 
 

28. 1. 2012 Farní ples Krucemburk 
11. 2. 2012 Městys Krucemburk 
25. 2. 2012 Hasičský – Ždírec nad Doubravou 
 
 

SOKOLOVNA VOJN ŮV MĚSTEC 
 

21. 1. 2012 Sportovní TJ Jiskra Voj. Městec 
28. 1. 2012 Dětský karneval 
  3. 2. 2012 Dekora Ždírec 
18. 2. 2012 Spartak Staré Ransko 
17. 3. 2012 Ples Městyse Vojnův Městec 

 

CO  MOŽNÁ  NEVÍTE  O  PĚSTOVÁNÍ   
VÁNOČNÍCH STROMK Ů 

 

Nejprve se stromky pěstují ze semen 2 – 4 roky ve školkách, 
pak se přesazují na plantáže. Doba pěstování každého druhu 
stromku je jinak dlouhá. Do výšky 180 cm naroste vánoční 
stromek ze semínka za: 9-10 let smrk ztepilý, 10-11 let smrk 
pichlavý, 6-7 let borovice lesní, 7-8let borovice černá, 10-12 let 
jedle kavkazská. Po dobu pěstování na plantážích poskytují tyto 
stromky úkryt mnoha živočichům a produkují kyslík potřebný k 
životu. 

Krásné prožití vánočních svátků přeje  
Jiřina Moravcová 

 

 
 

  

  

  

  
  

 
 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012 
 

O víkendu 7. a 8. ledna 2012 vyjdou do našich ulic skupinky 
tříkrálových koledníků s průvodcem, řádně zapečetěnou kasičkou 
a s logem CHARITY. Všechny skupiny bude doprovázet plnoletý 
člověk, který bude mít u sebe průkaz pověřující k provádění 
sbírky. 

Moc vám děkujeme za vaše dary a pomoc. 
   Piotr Balewicz, správce farnosti 



PŘED  ŠEDESÁTI  LETY  BYLA  OTEV ŘENA  MATE ŘSKÁ  ŠKOLA 
 

Se zřízením mateřské školy, kterou by navštěvovaly děti 
předškolního věku, se v Krucemburku počítalo již po válce, kvůli 
nedostatku místností však nebyla otevřena. V původním projektu 

školního areálu byla plánována také budova mateřské školy, její 
výstavba však nebyla z finančních důvodů realizována. Teprve 
otevřením školní budovy 1. září 1951 se uprázdnily místnosti v 
bývalé evangelické škole (čp. 185). Proto už v říjnu 1950 podal 
místní národní výbor žádost o zřízení mateřské školy. Krajský 
národní výbor v Pardubicích ji vyřídil kladně.  

Mateřská škola byla otevřena 1. září 1951. Sídlila zprvu v 
prozatímních místnostech bývalého zdravotního střediska. 
Docházelo do ní 42 dětí. Správou školy byla pověřena Marta 
Losenická, dále zde pracovaly pěstounka Marie Křesťanová z 
Nového Ranska (do podzimu 1952) a školnice Ludmila Málková. 
K 1. lednu nastoupila jako učitelka Ludmila Slanařová (byla zde 
do roku 1953), a tak mohlo být zřízeno druhé oddělení pro starší 
děti. 

Koncem března 1952 byla dokončena adaptace budovy 
bývalé evangelické školy nákladem 181.000 Kč. Do této budovy 
se MŠ přestěhovala za vydatné pomoci rodičů a žáků druhého 
stupně ZŠ v dubnu. V přízemí byla zřízena kuchyň a jídelna, 
nakoupen potřebný inventář a 15. května bylo zahájeno celodenní 
stravování dětí (první kuchařkou byla Blažena Němcová). 
Školnicí byla Pavlína Losenická. Před budovou byla upravena 
květinová a zeleninová zahrádka, za budovou zahrada, kde si děti 
mohly hrát (byla zde např. houpačka).  

V následujících letech byly provedeny další úpravy budovy a 
jejího interiéru. O prázdninách roku 1953 byla přepažena větší 
místnost v prvním patře a tím byl vytvořen prostor pro šatnu. 
Roku 1954 byla opravena střecha (eternit), položeno linoleum do 
tříd a jídelny a upravena umývárna, byla natřena okna. Zásluhou 
patronátních závodů a pomoci rodičů se postupně zlepšila i 
vybavenost MŠ: byly ušity polštáře na lehátka, zakoupeny nové 
hračky apod.  

 Už v prvních letech byla navázána spolupráce s prvním 
ročníkem ZŠ a s MŠ ve Vojnově Městci: protože MŠ byla 

otevřena i v období 
prázdnin, vypomáhaly 
si v tomto období 
učitelky obou školek a 
pracovaly zde i učitelky 
1. stupně ZŠ. Od 
počátku aktivně 
pracovalo Sdružení 
rodičů a přátel školy. 

Děti vystupovaly na 
besídkách a dalších 

společenských akcích, v červnu 1955 vystoupily na první 
spartakiádě. Jejich intelektuální rozvoj obohacovaly návštěvy 
filmových představení a školní výlety. Patronátní závody pro ně 
organizovaly a finančně zabezpečovaly vánoční besídky a dětské 
plesy. Děti byly pod zdravotní kontrolou lékařů (dr. Václav 

Drbálek), rozvíjela se spolupráce s Červeným křížem, pozornost 
byla věnována i komunikačním dovednostem (logopedii 
prováděla učitelka ZŠ Růžena Götzová).  

Počet dětí navštěvujících školku postupně vzrůstal – 34 
(1952-3), 46 (1953-5), 56 (1955-7), 55 (1957-9) a 63 (1959-60). 
Práci s dětmi však ztěžovaly časté změny učitelek. Během 50. let 
se jich vystřídala téměř desítka (Marie Smejkalová, Dana 
Matějíčková, Miroslava Šimonová, Věra Karasová, Zdena 
Ostatnická, která byla po dobu mateřské dovolené M. Losenické 
v letech 1955-57 ředitelkou MŠ, Miroslava Vařečková, Libuše 
Lebedová), některé z nich zde působily jen jeden školní rok. 
Překládání učitelek komplikovalo zejména odpolední práci s 
dětmi. Roku 1954 začala pracovat jako pěstounka Miluše 
Poledníková, působila zde až do roku 1982 a poté až do roku 
1988 jako vedoucí školního stravování. V MŠ vykonávaly praxi 
studentky Pedagogické školy z Litomyšle. 

28. dubna 1959 vypukl na půdě budovy školky od vadného 
elektrického vedení požár. Zpozorovali jej žáci 2. stupně ZŠ, ti 
také pomohli s přemístěním dětí do budovy ZŠ. Shořela střecha, 
zásah místních i okolních hasičů a vojáků z posádky na Bílku 
zabránil rozšíření požáru na okolní domy a větším materiálním 
škodám na zařízení (škoda na budově činila 75.000 korun). 
Zachráněné věci (oblečení dětí, hračky aj.) byly převezeny do 
budovy ZDŠ, částečně do Družstevního domu. 

Během tří dnů byla MŠ přestěhována do budovy ZDŠ, kde 
byly uvolněny čtyři místnosti v budově národní školy, kuchyně a 
jídelna a 
vyučování bylo 
opět zahájeno 3. 
května: zde MŠ 
sídlila dalších 
pět školních let 
(1959-64). V 
MŠ se 
vystřídaly další 
učitelky (Hana 
Klasová, Miluše 
Fišerová, Marta Kubíková). Počet dětí navštěvujících MŠ 
postupně klesal – 55 (1960-1), 56 (1961-2), 53 (1962-3), 45 
(1963-4). 

Roku 1961 začalo jednání o přestěhování MŠ do Bílé vily 
Ladislava Binka. Projekt na úpravu budovy vypracoval a 
rekonstrukci provedl v letech 1962-64 Stavební podnik 
v Chotěboři, akce stála 450 tisíc korun. Od ledna do června 1964 
byl proveden úklid budovy, povrchové úpravy cest, zahrady, 
oplocení a hřiště, byla vybudována kočárkárna, vykopána 
vodovodní přípojka a podobně; vše se dělalo svépomocí, rodiče 
přitom odpracovali 1.312 brigádnických hodin. Začátkem února 
1964 byla MŠ přestěhována ze ZDŠ do nově upravených prostor. 
Prvního dubna 1964 byla při MŠ otevřena jeselní třída pro děti od 
jednoho do tří let (přijato bylo 9 dětí), o děti se starala zdravotní 
sestra Eva Bencová (pracovala zde až do roku 1991, tj. po celou 
dobu existence jeslí). Zvýšil se i počet stravovaných dětí, proto 
byla do školní kuchyně přijata Jaroslava Kohlová, která v MŠ 
pracovala brigádnicky od roku 1963. O úklid se starala Ludmila 
Málková, topičkou byla Ludmila Matoušová. 

I v dalších letech byla věnována péče o prostředí pro děti. 
Rodiče pracovali na zkrášlení zahrady (výsadba růží, zasazování 
obrubníků podél příjezdové cesty, úklid zahrady, nátěr plotu aj.), 
místní závody přispívaly finančními prostředky na vybavení 
školky (obkládání místností dřevem, nákup záclon, povlaků na 
polštářky a pokrývky, hraček aj.). V roce 1965 byl darován první 
televizor. V roce 1968 bylo okolí Bílé vily okresním národním 
výborem oceněno jako nejlépe vybavená a upravená zahrada MŠ. 

Zvyšoval se opět počet dětí navštěvujících školku: 44 v MŠ + 
14 v jeslích (1964-7), 45+16 (1967-8), 50+15 (1968-9), 52+15 



(1969-70). Při jejich výchově se vystřídaly další učitelky (Marie 
Dopitová, Marie Petrová-Houžvičková, Zdenka Laurová, Anna 
Málková, Jana Zadinová, Věra Šťastná). Roku 1966 nastoupila 
Renata Havlíčková-Krátká, která se stala později ředitelkou nově 
otevřené MŠ. 

Děti i nadále vystupovaly na kulturních akcích. Od roku 1964 
se pravidelně podílely na vítání nových občánků. 

V podzimních měsících roku 1972 a jarních měsících 1973 
provedl ODP v Havlíčkově Brodě výměnu okapových žlabů a 
nátěr celé střechy (akce si vyžádala náklad 59.000 Kč), roku 
1976 byly obnoveny nátěry oken a dveří (30.000 korun), obložení 
schodů a úpravy kuchyně. Roku 1972 nastoupila jako školnice 
M. Junová. 

Stav dětí  navštěvujících MŠ byl stále vysoký: 48+14 (1970-
1), 48+14 (1971-2), 44+14 (1972-3), 48+14 (1973-4), 58+17 
(1974-5), z toho v průměru 15 dětí z okolních obcí. Jejich počet 
začal prudce vzrůstat od poloviny 70. let: 58+18 (1975-6), 59+18 
(1976-7), 53+16 (1977-8), 59+19 (1978-9), 60+19 (1979-80), 
61+20 (1980-1), 59+19 (1981-2). Kapacita MŠ plánovaná pro 67 
dětí nedostačovala a děti matek, které nebyly zaměstnány, 
nemohly být umístěny (1975 – 15, 1976 – 26, 1977 – 38, 1978 – 
35, 1979 – 27, 1981 – 23). Pro předškoláky (pětileté děti) bylo 
otevřeno jednou týdně přípravné oddělení. Tato činnost zvýšila 
nároky na práci učitelek, jichž se zde během 70. let vystřídala 
celá desítka (Jana Moučková, Nataša Vápeníková, Ludmila 
Tůmová, Naďa Jirásková, Vladimíra Pelikánová, Jiřina Novotná, 
Jana Dvořáková-Sodomková, Hana Janoušková, Vlasta 
Gabrielová). Roku 1978 nastoupila do MŠ Drahomíra Kasalová a 
působila zde až do roku 2011. Roku 1980 se stala školnicí 
Růžena Kasalová. 

Děti opět vystupovaly na společenských akcích, roku 1975 R. 
Krátká nacvičila spartakiádní skladbu rodičů s dětmi Naše květy. 

Nedostatečná kapacita MŠ vedla k tomu, že roku 1978 byla 
započata svépomocí výstavba nové MŠ. Otevřena byla roku 1982 
a v obci působily dvě MŠ. V Bílé vile zůstalo jedno oddělení MŠ 

(23 dětí ve věku 3-5 let) a jeselní oddělení (19 dětí ve věku 2-3 
roky). Ředitelkou byla Marta Losenická, dále zde působila 
Drahomíra Kasalová, v jeslích Eva Bencová a Vlasta Gabrielová.  

K 31. srpnu 1984 odešla do důchodu Marta Losenická; v MŠ 
však vypomáhala dál (např. jako pradlena). Novou ředitelkou se 
stala Drahomíra Kasalová, po dobu mateřské dovolené ji 
zastupovala Jiřina Novotná. Ve školce se vystřídaly další učitelky 
(Jana Sodomková, Milada Uchytilová, Ilona Marková, M. 
Misařová), v jeslích sestry (Jindřiška Kristová, Dana Matějková), 
o prázdninách vypomáhaly Jana Votavová a Marta Losenická. 
Budova dostala roku 1984 nový název – Společné zařízení jeslí a 
mateřské školy v Křížové. 

Z finančních prostředků MNV a místních závodů došlo k 
vyasfaltování vstupní cesty (1983), doplněno bylo vybavení 
(automatická pračka, koberce, kryty na topení, oblečení pro děti v 
jeslích, nový nábytek apod.), v roce 1985 byla rekonstruována 
vodovodní síť a topení. Dětem byly financovány výlety do okolí 
(Veselý kopec, údolí Doubravky), návštěvy divadel a jiné akce. 

Na přelomu let 1988-9 bylo nutné řešit řadu personálních 
změn. Koncem roku 1988 odešla do důchodu kuchařka Jaroslava 
Kohlová, odešla vedoucí školního stravování Miluše 
Poledníková, ze zdravotních důvodů také školnice. Novou 
školnicí se v roce 1989 stala Z. Marešová, kuchařkou Eliška 
Mašková. 

Počet dětí navštěvující jesle a školku v Bílé vile postupně 
klesal: 25+15 (1983-4), 18+16 (1984-5), 28+15 (1985-6), 18+15 
(1986-7), 18+14 (1987-8), 21+14 (1988-9), 18+13 (1989-90), 
17+10 (1990-1). K 30. srpnu 1991 byly nařízením vlády 
uzavřeny jesle a v Bílé vile zůstalo jen jedno oddělení MŠ: 
navštěvovalo jej 20 dětí. K 31. prosinci 1992 byla MŠ v Bílé vile 
definitivně uzavřena a spojena s II. mateřskou školou ve školním 
areálu. Tím skončila další etapa historie mateřské školy v 
Křížové. 

Jiří Zeman

 

PŘED  STO  DESETI  LETY  ZEMŘEL  JAN  THEODORICH  DOLEŽAL 
 

Ulice spojující hlavní komunikaci 
Mikuláše Střely s ulicí Na Liškově nese 
jméno po lesníkovi, lesnickém spisovateli, 
redaktorovi a iniciátorovi českého 
lesnického školství Janu Doležalovi. 

Jan Theodorich Doležal se narodil 30. 
června 1846 (některé prameny uvádějí rok 
1847) v myslivně Na Posekanci u Proseče v 
rodině Jana Doležala, který byl lesníkem na 

novohradském panství hraběte Chamarée-Harbuvala, a jeho 
manželky Julie, původem z lesnické rodiny v Cikháji. Obecnou 
školu navštěvoval v Proseči. Po přestěhování rodiny do Svaté 
Kateřiny u Poličky, kde otec koupil hostinec Na bále (1859), 
studoval na tříleté nižší německé reálce v Poličce (1859-62). 

Od září 1862 se J. Doležal věnoval lesnické dráze. Po 
absolvování lesnické praxe u městského lesního úřadu v Poličce 
(do listopadu 1863) a posléze v Rychmburku (1863-64) a po 
složení lesnické zkoušky v Čáslavi (říjen 1864) nastoupil jako 
adjunkt na thurn-taxiském velkostatku (polesí u Svratky). I když 
brzy vykonal požadované státní lesnické zkoušky, těžké plicní 
onemocnění mu na rok znemožnilo vykonávat aktivní knížecí 
službu. V té době začala jeho literární činnost. Jeho příspěvek O 
škodném lesním hmyzu (Hospodářské noviny 1868) je považován 
za jeden z prvních odborných článků o lesnictví v českém jazyce. 
Další články publikoval v dětském časopisu Budečská zahrada a 
ve vojenské revui Vlasť.  

V roce 1872 J. Doležal s několika přáteli lesníky založil, 
redigoval a vydával Háj, první český „časopis pro lesníka, 
myslivce a přítele přírody“. První číslo bylo připraveno v 
myslivně Na kořenných kopcích u Krouny, tiskem vyšlo u J. S. 

Skrejšovského v Praze 20. ledna 1872 – hlavním redaktorem byl 
Emil Meliš, od 5. čísla prvního ročníku redigoval J. Doležal. Na 
obálce je báseň V lese od Adolfa Heyduka, další čísla obsahují 
odborné stati o postavení lesníka v soudobé společnosti, 
moderních lesnických postupech, škodlivosti kůrovce a jiného 
hmyzu, články z historie lesnictví, různá ustanovení aj. Velká 
pozornost byla věnována grafické formě časopisu: přílohy 
obsahovaly linority s loveckými motivy.  

V roce 1873 J. Doležal odešel z knížecí služby: odstěhoval se 
do Svaté Kateřiny u 
Poličky, v roce 1876 do 
Krouny. Věnoval se plně 
existenčně nejistému 
povolání redaktora a 
publicisty.  

Na podzim 1877 se J. 
Doležal přestěhoval do 
Krucemburku a byl 
správcem obecních lesů. 
Bydlel v lihovaru v bytě s 
kuchyní a třemi pokoji, 
domácnost mu vedla jeho 
sestra Anna. Za jeho 
působení byla zřízena pod 
lihovarem lesní školka, v 
níž pěstoval sazenice 
určené k zakládání 
městských parků, zalesňování svahů, pustin apod. Ve vlhkých 
místech na hranicích Krucemburku a Ždírce vysázel lesní porost: 
dnešní název Hať je odvozen od pojmenování stezky z otepí, 



klestí a kulatých dřev v močálovitém terénu a vypovídá o 
tehdejším stavu pozemku. 

Vedle redigování Háje se J. Doležal věnoval pedagogické 
činnosti – v letech 1876-86 soukromě vyučoval v českém jazyce 
zájemce o lesnictví a připravoval je k nižší státní lesnické 
zkoušce nebo ke studiu na německých lesnických školách. V té 
době neexistovala lesnická škola s českým vyučovacím jazykem: 
od počátku 60. let 19. století byly sice snahy o založení lesnické 
školy v Písku, ale teprve počátkem roku 1885 byl zahájen 
lesnický kurz při rolnické škole a ten byl na podzim změněn na 
samostatnou dvoutřídní školu.  

Roku 1881 byly z popudu J. Doležala zřízeny v Krucemburku 
městské sady (park). Vedle běžných stromů a keřů zde byly 
vysázeny i některé vzácné dřeviny. Původně se měly jmenovat 
Rudolfovy sady na počest korunního prince Rudolfa, který se v té 
době ženil. Arcivévoda však s pojmenováním nesouhlasil, 
protože park měl „méně stačný význam“. Přesto se park stal 
jedním z kulturních center obce a zejména v meziválečném 
období se zde konaly lidové veselice pořádané společenskými 
organizacemi, sportovní akce, oslavy 1. máje aj. Ještě v 60. letech 
minulého století zde probíhaly např. oslavy Mezinárodního dne 
dětí. 

J. Kynčl zaznamenal, že J. Doležalovi v blíže neurčeném roce 
neznámý pachatel střelil do okna. Tato událost se stala impulzem 
pro zřízení četnické stanice v Krucemburku. Incident svědčí o 
tom, že i když byl J. Doležal člověkem pracovitým a horlivým 
vlastencem – staral se např. o stravu i ubytování svých svěřenců, 
nejčastěji jedinců z chudých rodin, měl také nepřátele. 

Roku 1882 se chtěl J. Doležal přestěhovat do Polné. Jako 
regionální centrum (sídlilo zde hejtmanství) měla lepší spojení 
s Čechy a Moravou, byla zde tiskárna, která mohla Doležalovi 
vytvořit lepší podmínky pro vydávání časopisů. Přeložení však 
neschválil vrchní administrátor.  

J. Doležal 
hledal vhodnější 
podmínky pro svou 
činnost, a proto se 
koncem roku 1883 
přestěhoval do 
Žďáru nad Sázavou 
(koupil si na dluh 
dva malé domky 
pod Zelenou 
horou). Jeho 
představy se však 
nesplnily. Zápasil 
nejen o existenci časopisu Háj, ale stále častěji o existenci 
vlastní. Zemřel navečer 25. prosince 1901 v pronajatém bytě na 
žďárském náměstí téměř v bídě jako starý mládenec při práci na 
korekturách svého Háje. Pohřben byl na hřbitově u kostela 
Nejsvětější Trojice ve Žďáru nad Sázavou, později (25. července 
1926) byly jeho ostatky převezeny na nově zřízený hřbitov ve 
Žďáru nad Sázavou; jejich část byla uložena v lesnickém muzeu 
Pantheon v Praze. 

J. Doležal se stal zakladatelem českého odborného lesnického 
školství, publicistiky a české lesnické literatury. Časopis Háj a 
jeho různé literární přílohy redigoval až do 2. čísla 31. ročníku, 
které vyšlo na konci roku 1901. Vysoce byla hodnocena odborná 
úroveň a pestrost časopisu i jeho přínos pro tvorbu a ustalování 
české technické terminologie. Historii vydávání časopisu J. 
Doležal podrobně popsal v ročence Pro les, háj a lov (1893, s. 
53-60). Kromě časopisu Háj vydával několik dalších titulů 
časopisů a řadu jejich příloh nezřídka s beletristickými příspěvky 
– Myslivna (1874-76), Domácnost (1876-87) a zejména Lověna 
(1878-1901), do níž přispěli povídkami mj. V. B. Třebízský a A. 
Jirásek. Redakce časopisů několikrát změnila sídlo tak, jak 
Doležal střídal svá působiště. Po Doležalově smrti převzal 
redakci Háje spolupracovník J. Hemmr a časopis vydával v 

Táboře dál pod názvy Nový háj a Lověna, a od roku 1905 pak 
Josef V.  Rozmara až do roku 1924. 

Kolem časopisu Háj se soustředila tehdejší špička odborníků 
v oblasti lesnictví. Patřili mezi ně zejména Josef V. Černý (1841-
1905), Josef Vrbata (1833-93) či Karel Jiří Schindler (1834-
1905), autor pětidílné monografie Veškeré nauky lesnické ve 
prospěch našeho lesnictví (1865). Postupně do časopisu 
přispívali i Doležalovi odchovanci. 

I když byl časopis Háj dotován Českou lesnickou jednotou, 
byl ztrátový; postupně ubývalo i jeho předplatitelů. Proto vedle 
časopisů vydával J. T. Doležal některé jiné spisy. Šlo např. o 
filozofické spisy Samuela Smilese (1812-1904) Karakter (1876; 
přeložil Václav Emanuel Mourek; vyšel v nákladu 3.000 výtisků) 
a Povinnost s příklady zmužilosti, trpělivosti a vytrvalosti (1887; 
přeložil Ferdinand Císař), Johna Tullocha Vstup do života. 
Kapitoly mládeži o náboženství, studiu a povolání praktickém 
(1888, přeložil Ferdinand Císař) a Thomase de Witta Talmage 
(1832-1902) Ohavnosti moderní společnosti (1878; přeložil 
Ferdinand Císař). Vydal i několik odborných prací věnovaných 
lesnické oblasti (K. Schindler: Tabulky lesnické ku vypočítávání 
obsahu dřeva stromů kácených a stojatých, jakož i mnohých 
jiných předmětů v lesnictví hojně se vyskytujících, 1874; F. 
Vymazal: Nejnovější známosti trigonometrické, 1875) a výchově 
mládeže (A. Krejčí: Nauka o bruslení, 1876). Jako přílohy 
časopisu Háj vyšly práce L. M. Hanušové-Kocurové Jak všímati 
si rostlin, M. Červinky O pěstování lesa, Homburgovo 
Výstavkové hospodářství v upravené kmenovině (přeložil J. 
Doležal) aj. 

J. Doležal publikoval v Háji a jeho přílohách pod 
pseudonymem Jedlovský své beletristické literární pokusy 
(vlastenecké povídky). Je také autorem několika samostatných 
odborných prací – Poznámky rybářské (1890); Tabulky měr, vah 
a peněz (1873-75), Vysvědčení z praxe (1876-86) aj. Jako 
spolupracovník psal hesla do Hospodářského slovníku a do 
Ottova slovníku naučného. Z existenčních důvodů byl nucen v 
posledním desetiletí života – ač celý život propagoval česky 
psanou lesnickou literaturu – přistoupit k vydávání odborných 
časopisů a tisků v němčině (např. Forst-, Jagd- und Fischerei-
Taschenbuch für Mähren und Schlesien, 1891-1893) a 
obrazových reprodukcí a pohlednic, které sám na Žďársku 
nafotografoval. 

Uznání za celoživotní dílo se J. Doležalovi dostalo až po jeho 
smrti. Z iniciativy Jednoty českých lesníků zemí koruny české 
byl 15. srpna 1910 odhalen pomník od Františka Suchomela před 
budovou městského divadla (mladá dívka symbolizující 
probouzející se přírodu). Ve dnech 27. května až 3. června 1934 
se ve Žďáru nad Sázavou konaly u příležitosti padesáti let od 
Doležalova příchodu do Žďáru oslavy, jichž se za Krucemburk 
zúčastnili starosta Ladislav Svoboda, radní Vladimír Štill a 
zastupitel František Musil; přítomen byl i Doležalův synovec 
Otakar, který byl od roku 1908 majitelem hostince na 
krucemburském náměstí (čp. 96). Při přípravě výstavy byl 
objeven Doležalův návrh na zřízení žďárského městského muzea: 
obecní radě jej podal 8. ledna 1884, k realizaci záměru však 
tehdy nedošlo. Až po oslavách 18. června 1934 se uskutečnila 
první schůze přípravného výboru budoucího muzejního spolku; 
zaregistrován byl k 31. lednu 1935 pod jménem Muzeum 
soudního okresu žďárského a stal se členem Svazu 
československých muzeí. 

Základní informace o životě a díle J. Doležala přináší 
příslušné heslo v publikaci Spisovatelé Chrudimska (Hradec 
Králové 1999, s. 49-61) a článek G. Novotného Jan Doležal 
(1846/1847 – 1901) a jeho Háj (1872) (Chrudimský vlastivědný 
sborník 3. Chrudim 1998, s. 55-73), kde lze nalézt i další 
literaturu. Informace o Doležalově životě podává také publikace 
Z dopisů Jana Doležala: příspěvek k poznání jeho života, snah, 
tužeb i utrpení (1921), kterou uspořádal Josef Černý. 

Jiří Zeman 



VÝZNAMNÉ  ŽIVOTNÍ  VÝRO ČÍ 
 

V listopadu letošního roku se dožil 90 let pan Jaroslav 
Dobrovolný z Krucemburku. 

Pan Dobrovolný patří mezi ty pracovité lidi, kteří obětavě 
dělají vše pro druhé. Jeho život nebyl vždy jednoduchý a snadný. 
Za války byl jako ročník 1921 totálně nasazen na práce při 
opevňování Atlantického valu. Po útěku z těchto prací v roce 
1944 a po příchodu štábu partyzánské brigády mistra Jana Husa 
do Krucemburku v listopadu 1944 se stal jejich 
spolupracovníkem. Pan Dobrovolný společně s Františkem 
Šešulkou a Aloisem Málkem odešli na Čáslavsko, kde se 
zúčastnili bojové činnosti. Společně s partyzánem Prigodičem a 
Vladimírem Laňkou byli posláni, aby prováděli diverzní činnost 
v jižních Čechách. Podařilo se jim zničit lokomotivu na trati mezi 
Novou Cerekví a Pelhřimovem. Po této akci byla železniční trať 
na celý den přerušena. Zpátky je čekala obtížná cesta na 
partyzánskou základnu. Po návratu zjistili, že v Lipovci a 
Licoměřicích probíhá zatýkání pomocníků partyzánů. Večer 
odešli k Laňkům do Předhradí, kde přespali. Druhý den je hajný 
Laňka varoval, aby do Předhradí už nechodili, že hrozí zatýkání. 
Mladý Laňka neuposlechl a vrátil se večer do domu, kde byl 
zatčen. Když se pan Dobrovolný s Prigodičem přiblížili 
k Laňkově hájovně, vyrazili proti nim němečtí vojáci, kteří je 
chtěli zadržet. Oběma se však podařilo uprchnout a po cestě plné 
nástrah a nebezpečí se jim podařilo krátce před Vánoci dostat do 
Krucemburku. 

Také po válce se pan Dobrovolný podílel na obnově 
zničeného Krucemburku. Velmi aktivně pracoval v místním 
hasičském sboru a všude tam, kde bylo třeba přiložit ruku k práci. 
Pověstné a populární bylo krucemburské kácení májů, 
silvestrovské programy v Družstevním domě, masopustní 
merendy a populární Mevro. Pan Dobrovolný dovedl dát těmto 
akcím takový program, že se o tom po okolí dlouho mluvilo a při 
těchto akcích lemovaly krucemburské ulice a náměstí husté davy 
lidí. 

Pan Dobrovolný se také aktivně věnoval amatérskému 
fotografování a malování obrazů. 

Vzpomínám na letní kino u Tří křížů, kde v 50. letech pan 
Polanský s panem Dobrovolným promítali filmy a diváci 
sledovali toto promítání ležíce na trávě přikryti dekami. Po 
založení Jednotného klubu pracujících v 60. letech patřil pan 
Dobrovolný mezi jeho aktivní členy. Bylo by toho mnohem víc, 
o čem by se mohlo psát. 

Při oslavách 750. výročí Krucemburku se pan Dobrovolný 
zúčastnil příprav oslav a pomáhal při pořadatelské službě. Hlavní 
jeho činnost však byla při organizování výstav. Český rozhlas při 
těchto oslavách natáčel pořad „A léta běží“, v němž pan 
Dobrovolný vzpomínal společně s ostatními občany, kteří se 
natáčení zúčastnili. 

Při vzniku Spolku přátel Krucemburku patřil k zakládajícím 
členům: stal se členem jeho výboru a byl nápomocen svou radou 
při naší činnosti. Pomáhal nám i přes svůj vysoký věk až do 
doby, kdy mu nemoc tuto jeho záslužnou činnost přerušila. 

Vždy jsme si vážili této jeho práce pro druhé. Za jeho 
nezištnou pomoc mu děkujeme a přejeme vše nejlepší do dalších 
let života. 

Za výbor SPK Pavel Vomela 

JINDŘICH  Z  LIPÉ  A  KRUCEMBURK 
 

Při letošním výročí 770 roků od založení Krucemburku se 
vraťme do jeho bohatých dějin a povězme si na základě 
dostupných materiálů o dalším jeho majiteli – významném 
českém šlechtici, který jej v roce 1321 koupil od řádu německých 
rytířů. Jim se Krucemburk pro chudobu zdejšího kraje přestal 
líbit, a proto jej prodali významnému českému šlechtici Jindřichu 
z Lipé, nejvyššímu maršálku českého království, který jej 
přičlenil ke svým statkům, jichž měl v Čechách a na Moravě 
více. 

Páni z Lipé pocházeli ze starého českého rodu Ronovců, který 
měl své sídlo na hradě Ronově u Přibyslavi. Ve druhé polovině 
13. století se rozdělil rod pánů z Ronova na další rody – pány z 
Lichtenburka (Lichnice), pány z Ronova a pány z Lipé. Všechny 
tyto rody sehrály důležitou úlohu v dějinách českého království 
ve 14. století. Ve znaku měly ostrve (osekaná břevna). Páni z 
Lipé měli své majetky v severních Čechách a od začátku 14. 
století také na Moravě. 

Jindřich z Lipé se stal po vymření Přemyslovců v roce 1306, 
kdy byl v Olomouci zavražděn král Václav III., předákem české 
šlechty. Byl jedním z iniciátorů vstupu Lucemburků na český 
trůn a vždy stál na straně krále Jana Lucemburského a jeho 
manželky Elišky Přemyslovny. 

V roce 1309 stávala v Lidicích (později vypálených nacisty) 
tvrz a její majitel Pavel z Lidic na této tvrzi věznil Jindřicha z 
Lipé, Jana z Valtenberka a jiné pány. Později se s nimi sblížil a 
spojil proti králi Jindřichu Korutanskému, manželovi Anny 
Přemyslovny. Společně pak hájili Mosteckou věž na Malé Straně 
v Praze. S Valtenberkem hájili společně jako vůdci vojska 
Kutnou Horu proti římskému králi Albrechtovi I. Po 
Domažlickém míru v roce 1318, kdy Jan Lucemburský přenechal 
moc šlechtě, se Jindřich z Lipé stal nekorunovaným vládcem 
Čech. Od roku 1319 až do své smrti roku 1329 byl nejsilnější 
osobností českého království. 
Řadu let měl milostný vztah k Elišce Rejčce. Ta jako 

královna vdova po králi Václavu II. a po svém druhém muži 
Rudolfovi Habsburském zasahovala do politických událostí v 
českém království. Právě její mnohaletý vztah s Jindřichem z 
Lipé jí zabezpečoval přední postavení v království. Po smrti 
Jindřicha z Lipé získali Krucemburk další majitelé. Stali se jím 
jakýsi Lev z Krucemburku a po něm Epíci z Hrádku. Rod pánů z 
Lipé vymřel v 17. století.                

Pavel Vomela 
 

K  ČLÁNKU  O  P.  ANTONÍNU 
ROHLÍKOVI 

 

V minulém čísle našeho zpravodaje jsme připomněli úmrtí 
krucemburského duchovního Antonína Rohlíka. Jak jsme se 
dozvěděli z dopisu paní Ireny Špačkové, o důstojný stav pomníku 
v březovém hájku nad Třemi kříži se již čtyřicet let stará její 
manžel Mirko Špaček. 

Děkujeme touto cestou panu Mirko Špačkovi (Hlubocká 61) 
za tuto iniciativu; díky ní se uchovává jedna z mnoha památek 
svědčící o bohaté historii Krucemburku. 

  Tomáš Trávníček, místostarosta 

 

 

POŘAD  BOHOSLUŽEB  A  AKCÍ  O  VÁNOCÍCH  2011 
V  ŘÍMSKOKATOLICKÉ  FARNOSTI KRUCEMBURK 

 

Sobota 24. 12. – Štědrý den 
Vojnův Městec: 20.00 mše svatá – Vigilie Narození Páně – 
půlnoční 
Krucemburk: 22.00 mše svatá – Vigilie Narození Páně – 
půlnoční 

E. Marhula – Česká mše vánoční – Vzhůru, vzhůru, pastuškové 
Neděle 25. 12. – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 
Krucemburk: 8.00 – mše svatá 
Horní Studenec: 9.30 – mše svatá 
Vojnův Městec: 11.00 – mše svatá 



Krucemburk: 15.00 – ŽIVÝ BETLÉM (na farním dvoře) 
Sopoty: 18.00 – mše svatá 
Pondělí 26. 12. – sv. ŠTĚPÁN 
Krucemburk: 9.30 – mše svatá 
Škrdlovice: 11.00 – mše svatá 
Krucemburk: 17.00 – VÁNOČNÍ KONCERT (pastorely, J.J. 
Ryba: Česká mše vánoční – Hej mistře) 
Úterý 27. 12. – sv. JAN EVANGELISTA 
Krucemburk: 18.00 – mše svatá, žehnání vína 
Středa 28. 12. 
Krucemburk sokolovna: 9.00 – soutěž o ZLATOU FANKU  
Krucemburk: 18.00 – mše svatá 
Čtvrtek 29. 12. 
Vojnův Městec: 16.45 – mše svatá 
Horní Studenec: 18.00 – mše svatá 
Pátek 30. 12. 
Krucemburk: 18.00 – mše svatá 
Sobota 31. 12. 
Krucemburk: 15.45 – mše svatá a děkovná pobožnost na závěr 
kalendářního roku                
Něděle 1. 1. 2012 – SLAVNOST PANNY MARIE  

Horní Studenec: 8.00 – mše svatá 
Krucemburk: 9.30 – mše svatá 
Vojnův Městec: 11.00 – mše svatá 
Sopoty: 18.00 – mše svatá 

 
Římskokatolická farnost a ZUŠ v Krucemburku 

si Vás dovolují pozvat na 
 

VÁNOČNÍ KONCERT  
 

J. Fischer: Pastorella in C 
Pastorella in G 

Jakub Jan Ryba: 
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 

 

Účinkuje chrámový pěvecký sbor, GIOCOSO, CHKO 
Řídí Marta Rejšková, Pavel Kočí 

 

Dne 26. prosince 2011 v 17:00 hodin 
kostel sv. Mikuláše v Krucemburku 

 

Vstupné dobrovolné 
 
 

VÁNOČNÍ  BOHOSLUŽBY  ČCE  
KRUCEMBURK 

 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Krucemburku 
Mikuláše Střely 178, tel. 569697116, č. účtu 220762664/0300, 
http://krucemburk.evangnet.cz 
 

"Nebojte se, hle zvěstuji vám velikou radost, která bude 
pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v 
městě Davidově ". Lk  2, 10-11 
 

Vážení spoluobčané,  
to první, co slyšíme z tohoto biblického slova, je, že se už 

nemusíme bát. Strach je nepříjemná věc. Provází nás od kolébky 
až do smrti. Máme strach o děti, o zdraví, o svou práci a o svou 
existenci, máme strach z toho, co se děje ve světě. Je tisíc a jeden 
důvod ke strachu. 

Vánoce však mluví o radosti. O radosti z narození Spasitele. 
Tomu dnes většina lidí už nerozumí. Mnozí nechápou hlubší 
smysl vánoční radosti, že se totiž Bůh stal člověkem, aby nás 
zachránil z našich hříchů a dal nám nadějný výhled do 
budoucnosti. To je radost, že se Bůh narodil jako Dítě do tohoto 
světa. Problém je v tom, že my lidé o Spasitele - Zachránce 
nestojíme. Máme dojem, že si vystačíme sami, že žádného Boha 
nepotřebujeme. To je však nejhlubší omyl lidského hříchu. 
Člověk nechce přijmout, že Ježíš, který se narodil v Betlémě, je 
jediný, který se vypořádal s naší vinou před Bohem. Ježíš se 
narodil, aby nás zachránil, aby nás smířil s Bohem. To je radost, 
která je původním smyslem Vánoc. Tato radost a tato naděje pak 
v našich životech zápasí se strachem, obavami a bolestí, které 
naše bytí provázejí. Dobrou zprávou je, že od prvních Vánoc, kdy 
se narodil Ježíš, na to vše, co nás v životě potkává, už nejsme 
sami, máme Mesiáše, Spasitele, Zachránce, který je s námi. 

V neděli 18. prosince 2011 náš sbor pořádá adventní 
koncert v evangelickém kostele od 16.00 h. Vstupné 80 Kč. 

Účinkovat bude profesionální soubor „3 K trio“, který  
přednese nejen adventní program. Srdečně zveme! 
Evangelické bohoslužby v Krucemburku a v Chotěboři Vánoce 
2012: 
24. prosince – bohoslužby v kostele v 10.00 hodin s dětskou 
vánoční slavností 
25. prosince – Boží hod vánoční, bohoslužby s večeří Páně v 
Chotěboři v 8.15 hodin a v 10.00 hodin v Krucemburku, 
vykonáme sbírku na bohoslovce a vikariát naší církve 
26. prosince – bohoslužby v 10. 00 hodin v kostele, kázat bude 
farářka Naděje Čejková z Hlinska 
1. ledna 2012 – bohoslužby v 8.15 hodin v Chotěboři a v 10.00 
hodin v Krucemburku s vysluhováním večeře Páně 
 

V pátek 9. září 2011 navštívila evangelický sbor v 
Krucemburku skupina mladých  evangelických křesťanů z Ev. 
Matthaeuskirche v Gerlingen. V rámci návštěvy vysočinských 
evangelických sborů zavítali i do Krucemburku. Farář sboru 
Marek Vanča je stručně seznámil s historií sboru a také jim 
přiblížil aktuální situaci farnosti i celé evangelické církve v 
České republice. 

Za evangelickou farnost Vám přeji radostné Vánoce a dobrý 
rok 2012 

Mgr. Marek Vanča, evangelický farář

 

LÉTO  2011  NA  ŘECE 
 

Tak jako každoročně bychom rádi 
poděkovali všem příznivcům rekreačního 
areálu „Moře u rybníka Řeka“ z řad 
obyvatel Krucemburku, Starého Ranska, 
Hluboké a dalších okolních obcí za jejich 
návštěvy a projevenou přízeň v roce 2011.  

Jsme rádi, že i letos vzbudily zájem 
kulturní akce, které se na Řece během léta 
konaly, velice nás těší pozitivní ohlasy jak 

místních, tak i přespolních. Děkujeme 
však i za podněty a připomínky ke 
zlepšení či dalšímu rozvoji.   

Velkého diváckého ohlasu se v tomto 
roce dočkal koncert první dámy české 
country music Věry Martinové (bohužel se 
zpěvačka kvůli zdravotním důvodům 
rozhodla koncert poněkud zkrátit), ale také 
společné vystoupení klasické folkové 

skupiny Nezmaři s trampskou legendou 
Mikym Ryvolou (Nezmarům se na Řece 
moc líbilo už loni a rádi se sem vrátili), 
romantické vystoupení brněnské folkové 
skupiny Poutníci za svitu úplňku nebo 
zábavné vystoupení skupiny Lokálka, 
známé parodiemi klasických country a 
folkových písní (jejich koncert ovšem 
přerušila pořádná letní buřina a následný 



výpadek elektrického proudu…). 
S velkým úspěchem se též setkalo 
nevšední zpracování pohádky „O 
kohoutkovi a slepičce“ v podání Malého 
divadélka, a to právem, neboť během 
tohoto originálně pojatého hereckého 
představení se nebavily jenom děti, ale 
upřímně se zasmáli i přítomní dospělí. 
Nejmenší děti též ocenily vystoupení 
loutkového amatérského divadla se dvěma 
pohádkami a spoustou písniček. No a 
milovníci pejsků si pro změnu přišli na své 
při třetím ročníku psí soutěže „O 
mořského vítěze“, které se letos zúčastnil 
zatím největší počet čtyřnohých chlupáčů 
a o které podrobně referoval i 
Havlíčkobrodský deník. 

Přestože během letních prázdnin 
chvílemi počasí příliš letně nevypadalo, 
jsme rádi, že sezona na Řece proběhla 
celkem úspěšně. Jak jste si asi všimli, 
postavili jsme letos nové a větší plovoucí 
molo (které zároveň plní funkci hlediště 
při koncertech), pro větší pohodlí 
ubytovaných i hudebníků jsme mírně 
rozšířili terasu (a tím i pódium) a též došlo 
k rekonstrukci několika ubytovacích 
kapacit (především chatičky v horní části 
kempu). Jediným velkým škraloupem 
letošní sezony zůstává vykradení celého 
areálu na přelomu října a listopadu – 
ačkoliv nás zloději „navštívili“ i 
v předchozích letech, letošní ztráty jsou 
mnohem bolestivější a rozsáhlejší, neboť 

jsme přišli o hodnotné stroje, vybavení a o 
řadu „maličkostí“,  jejichž celková 
náhrada nebude záležitostí jedné či dvou 
sezon. 

Přesto doufáme, že se přes zimu podaří 
aspoň některé škody odstranit či nahradit 
tak, abychom se na konci jara mohli na 
Řece znovu sejít. Děkujeme též za 
podporu Úřadu městyse Krucemburk a 
doufáme, že další sezony přinesou Řece a 
Krucemburku pověst příjemného a 
oblíbeného letoviska Vysočiny. 

Přejeme všem krásné Vánoce a 
příjemný a úspěšný rok 2012!  

Na shledání se těší 
Kateřina a Pavel Zavadilovi, 

 „Mo ře u rybníka Řeka“
 

ZPRÁVY  ZE  SOKOLA 
 

OSLAVY  80.  LET  VÝROČÍ  VÝSTAVBY  SOKOLOVNY 
pokračování ze strany 1. 

Zaplaceny byli: 1) ze jmění jednoty 152.605,90 Kč, 2) 
z darů: a) členů jednoty 19.700 Kč b) dary z okolí 6 500 Kč c) 
dary cizí 6 106,20 Kč, 3) z výpůjček u členů 114.500 Kč. Z toho 
bylo zaplaceno: 1) na účet pana stavitele Kleina 255.942 Kč 2) 
zařízení 41.957,10 Kč 3) jiných vydání 1 513,- Kč. Pro ilustraci 
plánování výstavby v tehdejší době přikládáme opis dvou 

zasedání stavební 
komise z knihy 
protokolů o schůzích 
stavebního odboru 
Sokola Krucemburk. 

K nahlédnutí 
byly také knihy 
protokolů z jednání 
výborů Sokola, 
valných hromad a 

výsledků voleb vedení již od roku 1913. Například na valné 
hromadě dne 2. listopadu roku 1913 byl zvolen starostou Sokola 
Vilém Štill, místostarostou Josef Binko, náčelníkem Čuhel 
Antonín a místonáčelníkem Emanuel Dymák, toho času 
jednatelem byl Vladimír Štill.  

Vedle dokumentů byly k vidění historické a současné  
fotografie z dění Sokola. Děkujeme všem občanům, kteří si dali 
tu práci, reagovali na naší výzvu v našem zpravodaji a přinesli 
fotografie, které doma 
našli. Bylo velmi 
těžké dát některá 
období Sokola 
alespoň z části 
dohromady. Bez 
těchto občanů by se 
nám to nepodařilo. 
Popravdě nás velmi 
mile překvapil tak 
velký zájem občanů o 
tuto výstavu.  

Ve večerních hodinách vystoupilo divadlo Štrůdl se 
svojí reprízou besídky „NAŠE VIZE KRIZE“. Opět byla plná 
sokolovna a smích se linul celým představením. Velmi náš těší 
vaše přízeň a děkujeme za slova chvály, které slýcháme dodnes. 
Přikládáme recenzi na divadelní představení z internetu, která nás 
všechny velmi potěšila. Večer hrála k tanci a poslechu 
reprodukovaná hudba 60. – 90. let. Na závěr bych chtěl 
poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci těchto 
oslav. 

Roman Dopita – jednatel TJ Sokol Krucemburk 
 

PAMĚTNÍ LISTINA Z 28. ŘÍJNA 1931 
Při letošních oslavách 80 let od otevření sokolovny byla 

vyzvednuta ze zdi schránka, v 
níž je dokument uložený  při 
slavnostním otevření objektu 
28. října 1931. Na čtyřech 
stranách je strojopis popisující 
průběh stavby. Přiložen je 
seznam členů. Přinášíme přepis 
dokumentu se všemi 
pravopisnými, gramatickými i 
stylistickými zvláštnostmi.  
Pamětní listina 28. X. 1931 

Na valné hromadě dne 25. 
ledna 1920 přijat byl návrh na 
zakoupení pozemku pro 
výstavbu sokolovny a byla část 
tohoto pozemku, na němž nyní 
sokolovna stojí, téhož roku 

koupena. V létech následujících byl pozemek ucelen příkupy 
scházejících částí u silnice a tak teprve stal se schopen pro určený 
účel. 

V roce 1920 byl též v pokladně založen stavební fond B, do 
něhož plynuly veškeré příjmy z podniků jednoty a dary. 

V roce 1923 podniknuta sbírka ve prospěch tohoto fondu, 
jejíž výsledek byl uspokojující a byl prvním základem k 
uskutečnění stavby. 

V témže roce byla odhlasována pracovní povinnost, která 
trvala až do roku 1931. Byl jednak dobýván kámen a písek na 
stavbu a jednak v pozdějších létech upravován pozemek a 
cvičiště. 

V roce 1925 byly získány plány na stavbu sokolovny od arch. 
Frant. Krásnýho. Dále uvažováno bylo o tom, zajistiti jednotě 
stálý zdroj příjmu, aby stavba sokolského stánku byla v naší 
chudé horské krajině umožněna. 

To stalo se hlavně zřízením biografického odboru, a po 
obdržení licence, byl potřebný obnos v krátkosti mezi členy 
upsán a složen, takže bylo možno zakoupiti promítací stroj a bylo 
již 8. ledna 1928 započato s promítáním. 

Mezitím bylo pilně pracováno na opatřování stavebního 
materiálu a na úpravě cvičiště, a fond B získával placenými 
neodpracovanými hodinami a podniky jednoty neustále, až 
dostoupila výše téhož v roce 1929 Kč 107.514.--. 

Nyní byla již možnost na podkladě vlastního jmění jednoty 
přistoupiti ku řešení otázky stavby a na valné hromadě v roce 
1930 byla zvolena finanční komise, která měla za úkol připraviti 



finanční stránku a opatřiti potřebné úhrady ku provedení stavby. 
Tato komise vykonala sběrací akci a po zjištění, že bude možno 
náklad opatřiti, byla přeměněna přibráním dalších členů, zvláště 
cvičicích, na odbor stavební a finanční zároveň. 

Během roku 1930 opatřeny byly různé plány, jakož i 
informace od mnohých jednot, které právě sokolovny postavily. 
Dále prohlédnuty byly sokolovny v okolí a přikročeno ku 
stanovení přesného programu. 

Vytčený program, stavba se dvěma sály a značnými 
místnostmi, byl proveden v plánech a rozpočtech a bohužel 
musel býti znova pro příliš vysoké náklady změněn. Tu došlo se 
po mnohých poradách komise i schůze členské ku stanovení 
nového programu, při kterém opuštěny byly původní návrhy na 
vybudování moderní sokolovny v provedení železobetonovém s 
rovinnou 
betonovou střechou 
a připraveny s 
největším 
urychlením návrhy 
zcela nové s 
definitivním 
rozdělením 
půdorysným a 
provedením stavby zděné se střechou šikmou. 

Tyto plány zadány byly navrhovateli bratru arch. Františku 
Kleinovi v Hlinsku a zažádáno o povolení ku stavbě. Státní 
komise dne 9. května 1931 schválila návrh i provedení a 
doporučila pouze změnu betonové galerie a vestibulu, což bylo 
též v následující schůzi stavebního odboru schváleno a přijato. 

Tak docíleno bylo skutečně definitivního návrhu a stavba 
zadána byla bratru arch. Kleinovi ku provedení. 

Celkový stavební náklad, bez vnitřního zařízení, obnáší Kč 
255.000.-- včetně betonové galerie a vestibulu, včetně isolací 
souterrainích místností a betonové kino-kabiny. 

Instalace vodovodu a elektrického zařízení vyžádala si částky 
okrouhle Kč 20.000.-- za materiály a byla provedena s nevšední 
ochotou členy jednoty, čímž ušetřen byl značný obnos na 
montážích. 

Zařízení biografu, které pořízeno bylo již dříve za Kč 41.000.-
-, bylo současně splaceno a znamená pro sokolovnu neustálý 
zdroj dalších příjmů k umořování stavebních zápůjček. 

Ku konci budiž podotknuto, že postavení sokolovny bylo 
umožněno nejen spoluprací všech činných členů, ale i 
cílevědomou finanční akcí, která získala na darech Kč 30.025.--, 
na výpůjčkách od vlastních členů Kč. 100.500.-- a s připočtením 
hotových prostředků jednoty Kč. 116.071.-- stačila ku krytí 
celých stavebních nákladů. 

Nepatrný celkem schodek na vnitřní zařízení, topení, jeviště, 
opony, židle atd. bude ještě opatřen dalšími úpisy členů a výtěžky 
podniků, takže stavební odbor odevzdá sokolovnu jednotě 
postavenou z vlastních prostředků a nezadluženou u žádných 
cizích ústavů. 

Výpůjčky vlastních členů budou 
dle umořovacího plánu postupně 
splaceny ve 12ti létech a zůstane 
pak jednotě trvalá hodnota vlastní 
sokolovny na vlastním pozemku, 
vybudovaná vlastní silou a 
spoluprací. 

Všem, kdož se jakýmkoliv 
způsobem o zbudování naší sokolovny přičinili, budiž tímto 
pamětním listem vysloven bratrský dík a sokolský Zdar. 

V Krucemburku 28. října 1931 
za stavební  a finanční odbor: předseda Josef Binko, člen 

Vladimír Štill, člen Lad. Dymáček, za výbor jednoty: 
starosta Josef Havlík, jednatel Vladimír Budínský, Náčelník 

Václav Beránek, Náčelnice B. Špinarová. 

Připojen seznam členstva ku dnešnímu dni. Seznam členstva 
ku 28. říjnu 1931: 1. Bárta Augustin, 2. Běloušek Josef, 3. 
Beránek Václav, 4. Binko Dušan, 5. Binko Josef, 6. Binko 
Ladislav, 7. Bříza František, 8. Bříza Josef, 9. Budinský 
Vladimír, 10. Cach František, 11. Coufal Arnošt, 12. Coufal 
Daniel, 13. Coufal František, 14. Crha František, 15. Čejka 
Emanuel, 16. Dejmal Leopold, 17. Doležal Bohuslav, 18. Doležal 
Otakar, 19. Drbálek Václav, 20. Dudek Václav, 21. Dufek Josef, 
22. Dymáček Ladislav st., 23. Dymáček Ladislav ml., 24. Dymák 
Emanuel, 25. Fejt Antonín, 26. Fidler František, 27. Glanc Josef, 
28. Havlík Josef, 29. Hejkal Bohumil, 30. Hejkal Vilém, 31. 
Hofmann Josef, 32. Janáček Bedřich, 33. Janáček Filip, 34. 
Janáček Josef, 35. Janáček Ladislav, 36. Janda Josef, 37. Jelínek 
Karel, 38. Jirásek František, 39. Krupař František, 40. Křížek 
Antonín, 41. Křížek Miloslav, 42. Kynčl Josef, 43. Lacina 
Antonín, 44. Leder František, 45. Losenický Karel, 46. Lukeš 
Karel, 47. Malý Filip, 48. Matiášek František, 49. Menšík 
František, 50. Musil František, 51. Musil Jaroslav, 52. Novotný 
Josef, 53. Novotný Václav, 54. Ondráček Josef, 55. Otradovský 
Emanuel, 56. Otradovský Josef st., 57. Otradovský Josef ml., 58. 
Pecina Jan, 59. Pěnička Jan, 60. Pujman Jan, 61. Rattmann Karel, 
62. Růžička Oldřich, 63. Říčan Jaroslav, 64. Sláma Eduard, 65. 
Sobotka Karel, 66. Socha František, 67. Sotona František, 68. 
Sotona Stanislav, 69. Straub Antonín, 70. Šlerka Jan, 71. Špinar 
Josef, 72. Špinar Vilém, 73. Štill Vladimír, 74. Šubrt Alois, 75. 
Uchytil Antonín, 76. Uchytil Josef, 77. Václavík Pavel, 78. 
Václavík Prokop, 79. Vrabec Alois, 80. Wasserbauer Jan, 81. 
Wasserbauer Josef, 82. Zrzavý Ludvík, 83. Zvolánek Antonín I, 
84. Zvolánek Antonín II, 85. Zvolánek Gustav, 86. Zvolánek Jan, 
87. Žurek Otto,  

1. Binková Antonie, 2. Binková Milada, 3. Binková Terezie, 
4. Budínská Marie, 5. Crhová Anna, 6. Drbálková Věra, 7. 
Dymáčková Josefa, 8. Dymáčková Zdenka, 9. Dymáková Marie, 
10. Fidlerová Ludmila, 11. Glancová Anna, 12. Havlíková 
Ludmila, 13. Havlíková Růžena, 14. Havlíková Věra, 15. 
Hejkalová Anna, 16. Janáčková Helena, 17. Janáčková Jarmila, 
18. Janáčková Leopoldina, 19. Janáčková Marie I, 20. Janáčková 
Marie II, 21. Jeničková Ludmila, 22. Kárníková Dolfa, 23. 
Křížková Františka, 24. Musilová Milada, 25. Otradovská 
Růžena, 26. Raimanová Leopoldina, 27. Růžičková Jaroslava, 28. 
Sobotková Dobromila, 29. Spurná Anna, 30. Špinarová Blažena, 
31. Špinarová Božena, 32. Štillová Ludvika, 33. Štillová Marie 

 

ZÁPIS O IV.SCHŮZI STAVEBNÍHO ODBORU 
DNE 2/8 1930 V KANCELÁŘI BŘÍ BINKOVÝCH 

Přítomni bří: Josef Binko, Dušan Binko, Janáček Bedřich, 
Vladimír Štill, Dymáček Lad., Baumgartl Karel, Havlík Josef, 
Janáček Filip, Beránek Václav, Dr. Drbálek Václav, Jan Pěnička. 

Br. předseda zahajuje schůzi a referuje o prohlídkách 
sokoloven ve Žďáře a ve Svratce a upozorňuje na některé chyby 
při stavbě těchto. 

Sokolovna ve Žďáře nepůsobí dojmem ucelenosti, k původní 
stavbě přilepeno mnoho přístavků a je viděti, že během stavby 
bylo učiněno mnoho změn. Velice nákladná možnost spojiti oba 
sály. Nedostatečné a nesprávně umístěné záchody. Nízský 
vestibul, není přímého spojení šaten pro cvičící - cvičebního sálu 
a sprch, takže cvičící musí projíti několik chodeb. Br. předseda je 
toho názoru, že by se dalo při této stavbě hodně ušetřiti 
odborným provedením.  

Sokolovna ve Svratce působí daleko lepším dojmem, až na 
některé menší chyby: malý vestibul, nedostatečné záchody, 
nepraktická šatna, nepoužitelné přísálí, malé jeviště (málo 
hluboké), chybí sprchy. 

Prohlíženy různé plány, rozpočty a zprávy dotazovaných 
jednot, které stavěly v posledních létech sokolovny a přicházíme 
k úsudku, že sokolovnu, která by nám vyhovovala, mohli 
bychom postaviti s vnitřním zařízením za 250 až 300.000 Kč. 

Po delší debatě usnešeno stanoviti do příští schůze: 



• Co má státi hrubá stavba a co všechno má býti v tom 
obsaženo, dále co má státi další zařízení, to jest s jakým 
celkovým nákladem můžeme počítati. 

• Sestaviti soupis potřebných místností a jejich velikost, bez 
ohledu na jakékoliv plány. 

• Dle tohoto soupisu sestaviti půdorys a dáti obojí staviteli, od 
kterého si vyžádáme nový návrh stavby. 

 Bř. Dr. Drbálek a Baumgartl pojedou prohlédnouti 
sokolovnu v Ostrově. Celá stav. komise prohlédne, budeli třeba 
ještě sokolovnu v Chotěboři a Golč. Jeníkově. 
 Finanční akci t.j. upsání půjček a darů mezi členstvem a 
příznivci sokola provede: 
v Krucemburku: br Štill del potřeby ještě s některým bratrem 
(Havlík, Novotný, Musil, Janáček Filip) 
v Ransku: br. Dymáček Ladislav s pomocí bří: Baumgartla, 
Janáčka Ladislava a Musila. 
ve Ždírci: br. Drbálek s pomocí bří: Uchytila a Laciny. 

Úrok z půjček bude stejný jako ve zdejší Záložně. 
Br. Josef Binko oznamuje, že budeli třeba vypůjčí od okresu drtič 
štěrku na drť do betonu. 

      Zapsal Jan Pěnička 
 

ZÁPIS O V. SCHŮZI STAVEBNÍ KOMISE DNE 
3/9 1930 V KANCELÁŘI BŘÍ BINKOVÝCH 

Přítomni bří: 
Josef Binko, Dušan Binko, Vlad. Štill, Lad. Dymáček, Karel 
Baumgartl, Havlík Josef, Janáček Filip, Dr. Drbálek, V. Beránek, 
J. Pěnička. 

Br. předseda zahajuje schůzi. 
Bří Dr. Drbálek a Baumgartl refefují o prohlídkách 

sokoloven v Ostrově a (text nečitelný). 
Dále jsou prohlíženy další došlé odpovědi a plány 

dotazovaných sokoloven. 
Br. Josef Binko sděluje, že pan arch. Gočár při své návštěvě 

zde prohlížel náš stavební pozemek a říkal, že by bylo výhodnější 
postaviti budovu kolmo k silnici (delší stranou ke Ždírci). Jest o 
tomto návrhu debatováno, ale jest zamítnut, poněvadž máme 
provedenou kanalizaci v tom předpokladu, že sokolovna bude 
státi frontou k silnici; a také bychom přišli o nástupiště. 

Bratr Josef Binko navrhuje, že následující soupis místností 
vezme sebou zítra do Prahy a předá osobně panu arch. gočárovi, 
který mu slíbil, že udělá návrh stavby naší sokolovny. 
Soupis místností: 
Biograf. sál 10x16m, Jeviště co cvičební sál 9x13m, Pod ním 2 
šatny, sprchy a lázně, byt sokolníka, Zvláštní vchod pro cvičicí 
kolem bytu sokolníka přímo do šaten a odtud přímý vchod do 
cvičebního sálu a přímé spojení se sprchami. 
Přísálí na jedné straně, 3m hluboké, výborovna, kuchyň 
(přípravna), Kabina pro kinoaparát, Záchody dvoje pro 
obecenstvo, 1 pro cvičicí a 1 pro sokolníka, Zadní galerie 
(balkon) nad vestibulem.  
Výška bio. sálu 6m, cvičebního sálu 5m.  
Ústřední topení - teplým vzduchem neb vodou (počítat s tím v 
projektu, pořídí se třeba později). 
Ve vestibulu - otevřená šatna pro obecenstvo. 

     Zapsal Jan Pěnička 
 

VÝPIS Z KRONIKY KRUCEMBURKU 
Před osmdesáti lety – 24. října 1931 – byla definitivně 

dokončena stavba budovy nové krucemburské sokolovny. TJ 
Sokol v této budově zahájila činnost 28. října 1931. Dopoledne 
proběhla za účasti starosty obce, členů zastupitelstva a dalších 
zástupců veřejných i státních úřadů oslava státního svátku. 
Slavnostní projev proslovil župní starosta V. Zettl z Německého 
(Havlíčkova) Brodu. Poté byla do zdi budovy vložena schránka s 
pamětní listinou, v níž je popsána historie stavby budovy, a 
seznamem členů Sokola z roku 1931. 

Po odpoledních oslavách svátku spojených s odhalením 
pamětních desek se jmény obětí první světové války u památníku 
padlých (akci pořádal místní hasičský sbor) pokračovaly večer 
před zcela zaplněným hledištěm sokolovny oslavy tělocvičnou 
akademií s bohatým programem; v jejím úvodu vystoupil se 
slavnostním projevem župní náčelník V. Pelzlbauer z Kolína. 

Zpracoval Jiří Zeman 
 

ROK 2011 V SOKOLOVNĚ OČIMA SPRÁVCE 
Rok se chýlí ke konci, a tak bych se chtěl ohlédnout, co se 

nám v tomto roce v sokolovně podařilo. Na začátku roku se 
dokončovaly práce po rekonstrukci stropu sokolovny. Byl natřen 
vnitřní interiér krásnou oranžovou barvou :o) a zrekonstruovali 
jsme vnitřní omítky v prvním patře. Ještě před plesovou sezonou 
se nám podařilo dokončit opravy v kuchyni: máme novou 
kuchyňskou linku, vybudovalo se nové odsávání, nová 
elektroinstalace, obklady, malba a zednické zapravení oken s 
montáží parapetů. Na jaře se nám podařilo dokončit vybudování 
sprch, které již slouží jako příslušenství ke sportovnímu hřišti. V 
půli roku zapracoval zub času i na naší divadelní oponě. Celý 
pojízdný systém se rozpadl. Nezbylo nám nic jiného, než 
stávající systém modernizovat, jak jinak než s heslem „udělej si 
sám“ - vymyslet, zrealizovat a namontovat. Dále se nám podařilo 
dovybavit budovu sokolovny hasící technikou dle platných a 
přísných norem.  

Samozřejmě jako každý rok tak i tento nám začal 
pravidelným předplesovým maratonem. To znamená vyklizení 
sálu a horního patra, následné vyčištění, vykartáčování, 
napastování parket a jejich zaleštění. Dále umytí oken a 
sociálních zařízení, generální úklid baru, výčepu a všemi 
nenáviděné zprůchodnění všech odpadů od toalet. Do finálního 
vzhledu pak už stačilo jen rozmístit stoly a židle podle léta 
opakovaného zasedacího pořádku a celé to završit výzdobou.  

Jako další se samozřejmě nemůžeme vyhnout jarnímu 
zkulturnění okolí, které se týká nekonečného vyhrabávání 
hektarů a hektarů zatravněných ploch, dále pak prořezávka a 
prostřih ovocných a okrasných stromů v areálu. Poté přichází 
brigáda v lese na vytěžení dřeva potřebného na výstavbu hranice 
pro pálení čarodějnic a  pro vytápění. Výstavba hranice při 
pěkném počasí trvá zhruba týden při cca 10 lidech. Potom 
nastupujeme opět na úklid a na přípravu oslavy Dne matek. A už 
je nejvyšší čas realizovat pouťovou zábavu, která je největší akcí 
v roce a na kterou je potřeba velký počet pořadatelů. Po krátkém 
vydechnutí již zase opět uklízíme sokolovnu a její okolí, protože 
přicházejí oslavy 770 let založení Krucemburku. Pro nás to 
znamená přichystání sálu na divadlo a večerní taneční zábavu. 
Poslední srpnový víkend zpříjemňujeme našim a vašim dětem 
vykročení do nového školního roku tradičním dětským dnem. 
Ten je plný soutěží, her, dárků a dobrot. V popelnici nám plínky 
po dětech ještě nevychladly a již máme po další zábavě a 
chystáme oslavy 80 let výročí od výstavby sokolovny, o kterých 
již blíže výše píše bratr jednatel. V celém výčtu nesmí chybět 
mnoho dalších kulturních a sportovních akcí, pravidelné sekání 
pozemků a po každém byť menším větru úklid celého 
sportovního hřiště. 

Když se podívám na výčet všech aktivit, tak bych si jako 
neznalý myslel, že se na tom všem podílí ve svém volném čase 
minimálně 100 lidí. Opak je pravdou. Celý chod zajišťuje hrstka 
věrných aktivních sokolů, které byste spočítali na prstech tří 
rukou. Přátelé, děláme to pro nás, náš městys, pro udržení 
kulturního standardu v Krucemburku. A proto chci všem 
aktivním sokolům poděkovat za celoroční spolupráci, obětavost a 
vzkázat jim: Sestry a bratři, nedejte pomluv hospodských 
povalečů a slepých závistivců, my víme jak to je – a kdo to neví – 
má dveře u nás vždy otevřené. Do nového roku vykročíme s 
úsměvem, ruku v ruce, vstříc novým kulturním zážitkům v naší 
sokolovně. 

František Němec, správce sokolovny 



 

RECENZE  Z  INTERNETU 
V sobotu 19. 11. 2011 slavili sokolové v Krucemburku 80 let 

od výstavby místní sokolovny. Jako hlavní bod programu byla 
hra divadla Štrůdl – Naše vize krize. 

Ochotníkům se to povedlo, v sále bylo jen pár volných 
židliček, ale to bylo tím, že hru ochotníci uváděli již v létě. 
Scénky neměly chybu, hudebně se představil Mapinův divadelní 
orchestr, nechyběla ani reklama. Nejlepší asi byla scénka – Tři 
dědci u píchaček – aneb co nás čeká, až půjdeme v sedmdesáti 
před důchodem do práce. Herci byli na konci odměněni dlouhým 
potleskem. 

Mě jen napadá, když to porovnám, jaký je rozdíl mezi 
hlineckou sokolovnou a sokolovnou v Krucemburku. Ta v 

Krucemburku je krásně opravená, o všechno kolem se starají 
mladí zapálení lidé. V Hlinsku se toho na sokolovně za dvacet let 
moc nezměnilo... 

Zdroj: http://www.fotopavlik.com/akce2011/075-strudlik/index.html 
 
 

Vážené setry, vážení bratři a vážení příznivci  
TJ Sokol Krucemburk, dovolte mi,  

abych Vám poděkoval za dosavadní spolupráci  
a popřál šťastné a veselé Vánoce a do nového roku 2012 

vše nejlepší a hlavně pevné zdraví. 
 

Tomáš Trávníček, starosta TJ Sokol Krucemburk

 
 

TJ  SPARTAK  STARÉ  RANSKO  V  ROCE  2011 
 

I v roce 2011 naše TJ žila především fotbalem. Do jarní části 
fotbalového ročníku 2010/2011 nastoupila čtyři mužstva. Mladší 
žáci 4+1, starší žáci, dorostenci a muži. Měla vysoké cíle a 
musím uznat, že se jim více méně podařily. Muži dosáhli 
krásného 2. místa rozdílem 2 bodů. Dorostencům se dařilo už 
méně, v prolínací soutěži skončili na 7. místě. Velkou radost nám 
dělají naši žáci. Starší žáci se umístili na velmi pěkném 2. místě 
v prolínací soutěži a mladší žáci přeborníka okresu dokonce 
vyhráli! V novém soutěžním ročníku 2011/2012 jsme bohužel 
nemohli přihlásit kategorii dorostenců. I když v našem okolí je 
kluků této kategorie dost, neměli zájem fotbal hrát. Velmi nás to 
mrzí, ale nikoho přece nemůžeme nutit! Naštěstí pro příští ročník 
se nám opět, díky vycházejícím žákům zapáleným pro fotbal, 
podaří sestavit mužstvo, takže s radostí tradici obsazení 
okresního přeboru ve všech věkových kategoriích zase obnovíme 
a dorost přihlásíme.   

A jak si stojíme v soutěžním ročníku 2011/2012 po podzimní 
části? To si můžete přečíst v přiložených tabulkách. Myslím si, 
že máme soutěž rozehranou velice dobře a přeji všem mužstvům, 
aby na jaře potvrdila své kvality a dokázala zúročit jak svoji 
snahu a dřinu, tak i práci svých trenérů a ostatních, kteří jim 
vytvářejí co nejlepší podmínky pro dokonalou přípravu. Vždyť 
jsou to desítky brigádnických hodin, které musíme věnovat na 
přípravu hřiště. Údržba spočívá nejen v každotýdenním sekání 
travnaté plochy, válcování, dosévání trávy, ale i v úpravě okolí. 
Musí být zajištěna taková kvalita areálu, aby odpovídala 
předpisům stanovených okresním fotbalovým svazem. Pro 
pohodlí hráčů a fanoušků se musí zase zajistit kabiny včetně 
klubovny. To všechno je spousta práce, kterou děláme ve svém 
volném čase, odměnou nám jsou potom dosažené výsledky 
našich mužstev, spokojenost fanoušků a návštěvníků našeho 
areálu. Slouží nejen nám, ale v případě zájmu vždy vycházíme 
vstříc zájemcům o zapůjčení hřiště. Dovolte mi proto, abych zde 
poděkovala všem, kteří se na dobrém chodu areálu podílejí.  

Údržba však není závislá na obětavé práci, ale i na financích. 
Ty se snažíme získat všemi možnými způsoby. Ať už je to sběr 
železného šrotu ve Starém Ransku, nebo zajištění výběru 
poplatků ze stánků na krucemburské pouti a úklidu po pouti, za 
který dostáváme vždy od Městyse Krucemburk odměnu. Jsme 
vděčni za jakoukoliv nabídku možnosti získání peněz na činnost.  

Nejen fotbalem se však vyznačuje činnost naší TJ. V letošním 
roce jsme uspořádali sportovní ples, který má již svoji tradici. 
Ples se vydařil a všichni se nás již ptají, zda bude i v příštím roce. 
Samozřejmě ano, a to 18. února 2012 ve Vojnově Městci. Tímto 
Vás všechny srdečně zveme! Také jsme využili nabídky Městyse 
Krucemburk a pomohli jsme s obsluhou jejich plesu. Byli jsme 
rádi, že jsme si mohli přivydělat na činnost TJ. Pro děti jsme 
v létě uspořádali dětský den, který se tradičně konal na hřišti ve 
Starém Ransku. Počasí se celkem vyvedlo a díky mnoha 
sponzorům jsme mohli dětem za jejich výkony nabídnout bohaté 

ceny. Poslední naší akcí v letošním roce byla mikulášská nadílka. 
Letos poprvé ji budeme organizovat v sokolovně Krucemburk. 
Děkujeme TJ Sokol Krucemburk za propůjčení sálu.  

V novém roce bychom chtěli také obnovit fotbalový turnaj 
„Memoriál J. Večeři“. S tím souvisí i založení mužstva starých 
pánů. Doufám, že se nám to podaří. Také věřím, že prohloubíme 
sportovní spolupráci i s dalšími místními fotbalovými kluby – 
Perunem Hluboká a FC Vinička. Vždyť máme společný zájem na 
zajištění sportovního vyžití v naší obci.  

Závěrem chci poděkovat všem, kteří se podílejí na činnosti 
TJ, sponzorům, bez nichž by naše organizace nefungovala. 
V neposlední řadě děkujeme za podporu Městysi Krucemburk a 
Základní škole Krucemburk za jejich vstřícnost a ochotu. 
Samozřejmě děkuji za přízeň všem fanouškům, kteří nás 
podporují. 

Přeji všem krásné Vánoce a mnoho úspěchů v roce 2012.                   
Za TJ Spartak Staré Ransko M. Slanařová 

 
A1A   OP mužů 

Rk Tým Záp + 0 - Skóre Body 
 1. Leština                  13 11 0 2  48 :  15 33 
 2. Mírovka                  13 9 1 3  30 :  19 28 
 3. Golčův Jeníkov           13 7 4 2  43 :  27 25 
 4. Lipnice n.S.             13 7 3 3  33 :  16 24 
 5. Staré Ransko             13 7 2 4  48 :  27 23 
 6. Ledeč n. S. B            13 6 3 4  28 :  24 21 
 7. Lípa B                   13 5 1 7  20 :  31 16 
 8. Ždírec n. D. B           13 5 0 8  28 :  30 15 
 9. Veselý Žďár              13 4 3 6  17 :  34 15 
10. Jeřišno                  13 4 2 7  27 :  39 14 
11. Rozsochatec              13 3 4 6  24 :  25 13 
12. Světlá n. S. B           13 4 1 8  30 :  53 13 
13. Sobíňov                  13 3 1 9  19 :  36 10 
14. Přibyslav B              13 1 5 7  11 :  30 8 

 
E1B   OP žáků, sk. B 

Rk Tým Záp + 0 - Skóre Body 
 1. Staré Ransko             9 8 0 1  56 :   4 24 
 2. Přibyslav B              9 8 0 1  39 :   9 24 
 3. Velká Losen.           9 7 0 2  33 :  14 21 
 4. Herálec                  8 2 1 5  12 :  45 7 
 5. Lípa                     8 2 0 6  11 :  21 6 
 6. Věžnice                  9 1 1 7  12 :  46 4 
 7. Šlapanov                 8 1 0 7  10 :  34 3 
 8. VOLNO                    0 0 0 0   0 :   0 0 



I1B   OP mladší žáci 5 + 1, sk. B 
Rk Tým Záp + 0 - Skóre Body 
 1. Staré Ransko             8 8 0 0  77 :   6 24 
 2. Herálec                  9 6 1 2  21 :  14 19 
 3. Věžnice                  9 6 0 3  38 :  24 18 
 4. Česká Bělá               8 4 1 3  26 :  14 13 
 5. Pohled                   8 2 0 6   5 :  46 6 
 6. Havl. Borová             9 1 2 6  11 :  31 5 
 7. Dlouhá Ves               9 1 0 8   6 :  49 3 
 8. VOLNO                    0 0 0 0   0 :   0 0 

 

MIKULÁŠ  V  SOKOLOVN Ě 
 

Dne 10. 12. 2011 jsme uspořádali mikulášskou nadílku 
s čertovskou diskotékou. O program před příchodem Mikuláše se 
postaral pan Hamerský, který si s dětmi zahrál různé hry, pouštěl 
jim písničky k pobavení i k tanci a za snahu je vždy odměnil 
drobnou sladkostí. Děti tak příjemně vyplnily čas čekání na 
Mikuláše. Čerti vtrhli na sál v 17.45 a udělali tam pěkné peklo. 
Po nich vstoupil se svojí typickou rozvahou Mikuláš a nechyběl 
ani anděl. Myslíme si, že pekelné řádění se dětem líbilo. Byly 
nejvíce překvapeni z efektů, které připravil profesionál přes 
ohňostroje pan Kalita. Děkujeme všem sponzorům a TJ Sokol 
Krucemburk za pronájem sálu. Také bych chtěl poděkovat všem 
pořadatelům, kteří nám pomáhali tuto akci zorganizovat. 
Doufáme, že za rok se zase sejdeme a společně přivítáme 
Mikuláše s čerty.  

Za TJ Spartak Staré Ransko T. Slanař 
 

RANEČÁCI  POD  MATTERHORNEM 
 

Na přelomu 
září a října 2011 
skupina 20 
turistických 
nadšenců ze 
Starého Ranska, 
Krucemburku  a 
blízkého či 
vzdálenějšího 
okolí vyměnila 
tradiční lodě a 
kola za 
pohodlně 
vyšlápnutou obuv a vyrazila do hor. 

Cílem naší cesty se stala oblast západního Švýcarska – 
konkrétně kantonu Valis, převážně ležícího v údolí řeky Rhony – 
a přilehlá část francouzských Savojských Alp. Původně jsme 
měli cestovat osobními automobily, ale nakonec jsme přijali 
výhodnou nabídku a k cestě využili menší autobus. Ubytováni 
jsme byli v horské vesničce Ovronnaz u příjemné paní Martiny, 
která se před časem do těchto končin provdala z České republiky, 
a tak jsme se cítili jako doma. 

Během týdne jsme postupně navštívili několik horských 
údolí, několikrát vystoupali „po svých“ do téměř 3.000 metrů nad 
mořem a „sáhli“ si také na ledovec. Dvakrát jsme navštívili 
v Ovronnaz místní termální lázně. Zdejších několik bazénů nás 
pokaždé dokázalo beze zbytku zbavit únavy z náročných 
výstupů.  

Pro většinu z nás byly ovšem největším zážitkem jízdy 
lanovkami, které jsme využili hned několikrát. Nejúchvatnější 
byla trasa z francouzského Chamonix (1.030 m.n.m.) na vrchol 
Auguille du Midi (3.842 m.n.m.) v těsném sousedství nejvyšší 
hory Evropy Mont Blancu. Tato „kabinková“ lanovka (uvozovky 
jsou na místě, neboť se velikostí podobá spíše menší tramvaji  – 
najednou vyveze až 60 osob) nás s jedním přestupem vyvezla o 

více než 2.800 výškových metrů. Takové převýšení během asi 25 
minut opravdu „bere dech“ – vzhledem k  nadmořské výšce je 
opravdu dýchání náročnější. Pohledy na okolní zasněžené alpské 
velikány ovšem stály za to především díky krásnému slunečnému 
počasí, které jsme ostatně měli po celý týden. 

Vrcholem našeho putování byla návštěva výstavního 
horského střediska Zermatt v sousedství majestátního 
Matterhornu. Jeho nezaměnitelný tvar budící respekt je velkou 
výzvou mnoha horolezců. My jsme se spokojili s návštěvou 
Malého Matterhornu a přilehlého ledovce, na kterém se dá 
lyžovat po celý rok.  

Návštěva Montreux na břehu Ženevského jezera a noční 
zastávka u osvětlených Schaffhausenských vodopádů na Rýnu při 
zpáteční cestě byla už jenom tou pomyslnou třešničkou na dortu. 
Však už také někteří z nás, naladěni prožitými okamžiky, spřádají 
plány na podobnou další cestu, tentokrát do oblasti Bernských 
Alp. 

  Luboš Holas 
 

PERUN  NA  ZÁVODECH  DRAČÍCH 
LODÍ  VE  ZNOJM Ě 

 

Dne 24. září se posádka Perunu asi po měsíci aktivního 
zahálení zúčastnila festivalu dračích lodí ve Znojmě alias 
Neoficiálního mistrovství světa amatérských posádek 2011, které 
se konalo už počtvrté v úžasném prostředí na řece Dyji pod 
Sedlešovickým mostem. Do závodu se přihlásilo 28 mixovaných 
posádek (muži + minimálně 4 pádlující ženy) a čtyři ženské 
posádky. Peruni si vybrali za svůj reprezentační stát Tasmánii, ke 
které měli zhotovená úžasná trička s tasmánským čertem a státní 
vlajkou na zadní straně. 

Hned po příjezdu se posádka ubytovala v poněkud menším 
stanu, než na jaký byla zvyklá z domácích závodů na Dářku. 
Avšak milým bonusem byla převlékací „zástěna“, kterou 
přivítala hlavně ženská část týmu. Pro každý tým byl zajištěn 
pivní set, ale ke zklamání většiny lidí to nebyl soudek a půllitr 
pro každého, ale stůl a dvě lavice. Na stan jsme připevnili i státní 
vlajku. Po celý den bylo ve velkém stanu zajištěno za pár zlatých 
pití a občerstvení. Celým programem diváky i posádky prováděl 
milý moderátor a hudební doprovod pouštěl Dj Easy. 

Po úspěšné tréninkové jízdě a poradě kapitánů už nic 
nebránilo slavnostnímu zahájení festivalu, kde nám několik 
svých skladeb zahrála skupina historické hudby. Děti z MŠ svým 
rituálem probudily draka a zdejší myslivci zahájili slavnosti 
salvou z pušek a z děla.   

První rozjížďka se povedla vcelku dobře a za čas 55:61 jsme 
získali druhé místo v rozjížďce. Přibližně za hodinku se jela další 
jízda, v níž jsme získali opět druhé místo s poněkud lepším 

časem 53:92. Po tomto skoro třísekundovém  zlepšení se nálada 
v týmu hodně zlepšila.  

Na poslední závod za Tasmánii jsme museli čekat další dvě 
hodinky, avšak ty si většina z nás zpříjemnila účastí na Burčák 
festu, který se konal asi 200 metrů od místa konání dračích lodí 
v příjemném prostředí Louckého kláštera. Kdo nezaváhal a 
koupil si lístek od pořadatelů závodu, netratil, protože vyšel 
levněji než na místě. I když jsme po naší finálové jízdě skončili 



třetí s naším nejhorším časem celého závodu 57:32, pocit byl 
dobrý a všichni si jízdu užili. Nakonec jsme skončili na krásném 
čtyřiadvacátém místě. Pokud jde o vítěznou trojici, pro třetí místo 
si zajel Pegas “A“ (Anglie), druhé místo obsadila 7. rota (Srbsko) 
a konečně na prvním místě se umístila Kompletní střešní 
konstrukce (Canada). Pokud jde o ženy, pak po velkém boji si 
pro první místo šly Dračice ze Znojma (Filipíny).  

Po páté hodině jsme se opět sešli už v perunských tričkách, 
abychom zabojovali v Gladiátorských závodech, které byly sice 
na délku kratší, ale pro vítězství nestačilo jenom zajet nejlepší 
čas, ale také pádlem uhodit do zvonku, který byl připevněn pod 
mostem. Na řece hořely ohně, což bylo krásným zpestřením 
závodu. Bohužel se nám nedařilo, a jelikož to byl vyřazovací 
závod, tak jsme už dál nepostoupili. Tento závod po finále 
s Argonauty opět vyhrála Kompletní střešní konstrukce.  

V závěrečném ceremoniálu nadchl diváky i posádky malý 
ohňostroj. Pak už nic nebránilo tomu, aby se všichni rychle 
usušili, sbalili a rozprchli na Burčák fest, kde nechyběl dostatek 
pití i zábavy. Potom už se všichni bavili podle svého. Pro ty, kteří 
zůstali přes noc, byl zajištěn bezva nocleh v DDM ve Znojmě. 

Na závěr bych za celou posádku chtěla poděkovat 
znojemských organizátorům za bezvadnou akci, kterou provázela 
příjemná domácká atmosféra. Rádi jsme se zúčastnili, a pokud to 
bude možné, rádi se budeme do Znojma za dračími loděmi 
vracet. 

Jana Přiklopilová 
 

PERUN  CUP  2011 
 

Tak trochu ve stínu akcí význačných pro Perun proběhl 17. 
září čtrnáctý Perun Cup. Tento turnaj v malé kopané má 
specifické podmínky, na kterých už vyhořel leckterý favorit. 
V dosavadní historii se nepodařilo nikomu – mimo domácí tým – 
obhájit prvenství a stejně tomu bylo i letos.  

Rozdělení do dvou skupin proběhlo s předstihem v hospodě 
Pepíno za účasti několika svědků a zástupců družstev. Loňští 
finalisté byli dosazeni do čela skupin a k nim postupně 
přilosováni ostatní účastníci turnaje. Na zahájení přijel starosta 
Krucemburku Jiří Havlíček, který popřál všem účastníkům plno 
pěkných fotbalových okamžiků a kolotoč zápasů mohl začít.  

Ve skupině A Perun postupně porazil Norwich Hlinsko 2:1, 
pak fotbalisty z Chlumětína 1:0 a na závěr si poradil s Dream 
Teamem 2:0. Do semifinálových utkání nás doplnil tým 
z Hlinska, který přehrál v rozhodujícím zápase silný tým 
Chlumětína. Ve skupině B překvapivě propadlo mužstvo Viniček 
a rozdalo body soupeřům. Ostatní získali 6 bodů, a tak klíčem 
k postupu bylo skóre a větší počet střelených branek. Po sečtení 
branek měl nejlepší výchozí pozici tým z Chotěboře a za ním 
Sokol Krucemburk. Systém nemilosrdně vyřadil hráče z Janovic, 
ačkoliv v základní skupině porazili budoucího vítěze 
z Chotěboře. Nezbylo jim než se poprat o 5. místo. V prvním 
semifinále se v derby utkaly domácí Perun a Sokol Krucemburk. 
Utkání skončilo bez gólů, a tak došlo na penalty: náš brankář 
všechny střely Sokolů polapal. V druhém semifinále Chotěboř 
porazila hlinecký mančaft a šla do finále. Zápas o třetí příčku 
Norwich Hlinsko – Sokol Krucemburk skončil opět remízou, a 
tak došlo na penaltový rozstřel, v němž byli úspěšnější fotbalisté 
z Hlinska. Ve finále pak hráči z Chotěboře porazili Perun 
Hluboká 1:0. Stali se tak vítězem 14. ročníku Perun Cupu. Druhé 
místo Perunu znamená stříbrný hattrick v posledních třech 
turnajích Hluboké, což je také pěkný výsledek. 

Vítězné poháry předali prezident Perun Klubu Luděk Strašil a 
místostarosta Městyse Krucemburk Tomáš Trávníček. Pak došlo 
na poděkování sponzorům – Pivovaru Hlinsko, Zemědělské a. s. 
Krucemburk a Úřadu městyse Krucemburk – a samozřejmě i 
rozhodčím Martinovi Sárkánymu a Václavu Závětovi. 

Na tomto turnaji vyběhlo na hlubocký trávník zajímavé 
spektrum hráčů od fotbalistů z krajských soutěží až po absolutní 

amatéry. Mladíci 
dorosteneckého 
věku se prolínali 
s veterány, z nichž 
byl nejstarší 
pětapadesátiletý 
Jirka Povejšil. 
V týmech nastoupily 
i zahraniční posily – 
dva hráči z Ukrajiny a jeden ze Slovenska. Doufejme, že 
v podobném duchu proběhnou i další turnaje v Hluboké. 

  Perun s Vámi  
Luděk Strašil 

 

PŘÁTELSTVÍ  A  SPORT  NEZNÁ  
HRANIC  ANEB  PERUN  NA  SVÉ 

DALŠÍ  ZAHRANI ČNÍ  MISI 
 

V loňském roce jsme se dozvěděli, že Kraj Vysočina ve 
spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Vysočiny a 
Evropskou unií podporuje příhraniční spolupráci s našimi jižními 
sousedy v Rakousku. Řekli jsme si, proč to nezkusit, a začali 
pracovat na projektu nazvaném Fotbal bez hranic. 

Jelikož se nejedná o naši první sportovní akci v okolních 
zemích (naši sportovní úroveň poznali již v Maďarsku, 
Bulharsku, na Slovensku, Ukrajině a také v Rakousku), využili 
jsme při organizaci této akce našich předchozích zkušeností.  

Největším oříškem pro nás bylo vypořádat se s veškerými 
úkony v podobě správného podání žádosti a vyplnění požadované 
dokumentace. Přes Evu Mayer, krucemburskou rodačku žijící 
v Rakousku, jsme kontaktovali vedení sportovního klubu ve 
Friedersbachu a domluvili se na kulturně-sportovní spolupráci 
v rámci našich regionů i na poznání odlišností česko-rakouské 
kultury a zvyků. 

Termín našeho výjezdu za hranice České republiky byl 
naplánován na 15. a 16. října 2011.  

Konečně nadešel dlouho očekávaný okamžik, kdy jsme měli 
opustit naši rodnou vlast.  

15. října v 7 hodin ráno čekalo na náměstí v Krucemburku 40 
statečných a natěšených „Peruňáků“, aby se vydali vstříc novým 
dobrodružstvím na další zahraniční misi.  

Po několika hodinách jízdy autobusem byla provedena 
relaxační zastávka ve Waidhofenu s rozchodem na odpočinek a 
protažení našich ztuhlých nohou. Část výpravy nahlédla do 
místních obchodů, ale většina vyrazila do historického centra 
města s dominující městskou radnicí. 

Do Friedersbachu, naší první zastávky v Rakousku, jsme 
dorazili těsně po poledni; v místní restauraci a penzionu nás čekal 
výborný oběd. Obsluhovala tu česky mluvící číšnice, takže jsme 
neměli problém s objednáním jídel a nápojů. Když jsme 
uspokojili naše tělesné potřeby, ubytovali jsme se celkem na 
čtyřech místech v okolních – a pro Rakousko typických – 
rodinných penzionech. 

Po přesunu na místní fotbalový svatostánek byl v 16 hodin 
zahájen slavnostní výkop. V poněkud chladnějším počasí se naši 
hráči pomalu rozehřívali, a i přes bouřlivou podporu ostatních 
členů výpravy (především dámské části publika) brzy inkasovali 
první gól. Tato skutečnost poznamenala další vývoj zápasu, 
třebaže se hra brzy vyrovnala. Ve druhém poločase měl konečně 
Perun možnost ukázat své sportovní kvality, nicméně konečný 
výsledek tohoto fotbalového zápasu zněl nekompromisně – 5:2 
pro Friedersbach. Náš fotbalový anděl strážný se zřejmě někde 
toulal (možná mu zachutnalo zwettlovské pivo…). Po zápase 
následovalo slavnostní předání upomínkových předmětů a 
všichni fotbalisté se zúčastnili společného focení. 

Po důkladném odbahnění a celkové očistě jsme se přemístili 
do místní restaurace na společnou večeři s naším soupeřícím 



týmem, jeho rodinnými příslušníky a rovněž sem dorazili i 
zástupci místních spolků. Za pomoci překladatelů jsme probírali 
běžné životní problémy a situace obou zúčastněných táborů a 
zároveň se domlouvaly další možnosti spolupráce nejenom ve 
sportovní oblasti, ale i v ostatních kulturních oblastech. Příjemné 
posezení se protáhlo do pozdních večerních hodin. 

Druhý den po snídani jsme vyrazili na exkurzi do nádherných 
zahrad v Kittenberger. V tomto malebném zákoutí nedaleko 
Zwettlu můžete uvidět rozmanité zahradnické a umělecké styly 
od tradiční evropské zahrady až po neobvyklou zahradu dalekého 
Japonska. V západní Evropě jsou podobné zahrady dost 
rozšířené, ale u nás na výstavu zaměřenou výhradně na trendy 
v oblasti zahradní architektury a zahradnictví zatím stále čekáme.  

Po zajímavé exkurzi jsme poobědvali v tradiční rakouské 
restauraci, kde někteří z nás ochutnali zvláštnosti rakouské 
kuchyně, např. dýňovou polévku nebo zvláštní knedlíky 
v podobě přílohy.  

Rakouská kuchyně nám velmi zachutnala, prostředí 
restaurace bylo příjemné a atmosféra nedělního dne báječná. Čas 
však neúprosně plynul a plynul… Ručičky hodin se 
nekompromisně posunuly k 17. hodině a poté, co jsme tento 
posun zaznamenali, následoval rychlý úprk do autobusu a odjezd 
na skvělou kulturní akci a zlatý hřeb zájezdu – koncert cimbálové 
hudby v netradičním komorně-folklórním stylu v prostředí 
kostela. Jednalo se o hudební skupinu Cimbal Classic z Čech.  

Koncert v kostele s velmi dobrou akustikou byl pro většinu 
účastníků nevšedním zážitkem. Bylo vidět, že uchvátil i místní 
obyvatele, přestože většina písní byla v češtině a rakouským 
návštěvníkům byl přeložen pouze stručný obsah každé písně. Při 
jedné písni, která byla v německém jazyce a byla pravděpodobně 
tamějším obyvatelům známá, si všichni místní zazpívali.  

O přestávce jsme navštívili putovní výstavu k 40. výročí 
sloučení obcí pod město Zwettl, kterou zahájil obecní rada pan 
Assfall. Tato výstava bude postupně předvedena v každé obci ve 
spolkovém kraji. 

Večer po koncertě jsme se rozloučili s našimi novými přáteli 
a vydali se k domovu s příslibem další spolupráce a dalších akcí 
v rámci poznání našich kultur a upevňování přátelství na cestě do 
společné Evropy bez nevraživosti a násilí. 

Potěšující skutečností je, že tento výlet byl ve fotbalové 
terminologii pouze poločasem. Druhá část projektu proběhne 19. 
a 20. května 2012 u nás v Krucemburku a Perun vyzve fotbalisty 
z Friedersbachu k odvetě.  

Doufejme, že vše proběhne podle našich představ a sousedům 
z Dolního Rakouska se na Vysočině bude líbit. 

PERUN S VÁMI!!! 
František Benc, Luděk Strašil a Eva Mayerl 

 
 
     

Spolufinancováno Evropskou unií 

 
 

 
 USC FRIEDERSBACH ( AT)              X               PERUN HLUBOKÁ (CZ) 
               

Název projektu / Projektname:  Fotbal bez hranic / Fussball ohne Grenze 
Termín zahájení / Angangstermin: 1.7.2011 

Termín ukončení / Beendungtermin: 31.5.2012 
 
 

 
 
Tak jak bylo uvedeno v podzimním vydání zpravodaje   

Domov – „Perun nikdy nespí“, hodláme v nastaveném trendu 
pokračovat i příští rok. Na jaře přivítáme rakouský fotbalový tým 
z Friedersbachu a v červnu 2012 budeme pořádat historicky první 
závody dračích lodí na rybníku Řeka o trofej rytíře Mikuláše 
Střely. Více informací a plno fotografií z předchozích akcí 
najdete na www.perun.wbs.cz 

Jiří Přiklopil 

TENIS  KRUCEMBURK 
 

I letos jsme měli úspěšný sportovní rok. Tenisová hřiště 
nezahálela a úspěšnou sezonu měli také mladí tenisoví hráči. 
Víme, že máme stále co zlepšovat, ale snažíme se, aby tenis v 
Krucemburku spěl k lepšímu. Letos jsme například dávali novou 
antuku na oba kurty. Doufám, že příští rok bude stejně úspěšný a 
chceme Vám všem popřát krásný nový rok 2012. 

  Ludmila Soukupová 
 

Z  DĚNÍ  V  MYSLIVECKÉM  
SDRUŽENÍ 

 

Myslivecké sdružení Krucemburk má v současné době 
27 řádných členů a dva adepty. Sdružení zastupuje zvolený výbor 
v čele s předsedou sdružení Jaroslavem Bílkem, mysliveckým 
hospodářem Petrem Kohoutem, místopředsedou Jiřím 
Havlíčkem, jednatelem Milanem Kohoutem a finančním 
hospodářem Ladislavem Janáčkem. 

Mnoho lidí má v dnešní době velice zkreslený pohled na 
činnost myslivců a myslivost samotnou. Proto, aby myslivci 
mohli svůj koníček provozovat, musí být svědomití a řádní 
hospodáři. Pečlivě se zvěří jím svěřenou myslivecky hospodaří, 
nebýt jejich odhodlanosti, těžko by si dovolili provozovat tak 
finančně náročného koníčka.  

Ač se to lidem nezdá, myslivci vykonávají ve svém volném 
čase spoustu činností, o kterých nikde nemluví, protože to berou 
za slušnost a samozřejmost. Každým rokem sázejí stromky nebo 
shazují klest, staví myslivecká zařízení, nakupují krmivo pro 
zvěř, které pak od podzimu do jara vkládají zvěři do krmelců na 
přilepšenou v době nouze. V době sněhové pokrývky pak 
zakládají do krmelců seno. 

Produkční a intenzivní zemědělská výroba poslední dobou 
přinesla enormní nárůst stavů černé zvěře. Střídání plodin, jako 
jsou řepka, pšenice a kukuřice, přináší této zvěři výrazně vyšší 
potravní nabídku a v době před sklizní také kvalitní kryt, a tak se 
nelze divit tomu, že naše sdružení v roce 2010 zaznamenalo o 
hodně vyšší odlov černé zvěře v počtu 52 kusů. 

S přicházejícím podzimem začíná i hlavní lovecká sezona. 
Naši myslivci mohou lovit především zvěř srnčí, černou 
a škodnou. Lov jim je zaslouženou odměnou za vykonanou práci, 
této příležitosti si náležitě váží a při lovu ctí myslivecké tradice 
a zvyky. Zvěř drobnou loví jen na společných lovech. Velké 
výřady z dob našich dědů jsou už dávno minulostí. Zajíců 
a bažantů vlivem změn v krajině, především kvůli modernímu 
zemědělství a chemizaci, ubylo tolik, že jsou stavy této zvěře 
nízké. 

V letošním roce budou myslivci pořádat dva hony, které jsou 
v dnešní době spíše již společenskou událostí, příležitostí 
k pozvání hostů a kamarádů, kteří si společně dopřejí sobotní 
celodenní procházku naší překrásnou přírodou. Tak jak je 
tradičně slavnostní hon zahájen loveckými fanfárami, je také 
slavnostně ukončen a je vzdána pocta ulovené zvěři. Poté 
myslivci odkládají své zbraně a tradičně se přesunou na 
mysliveckou klubovnu, kde je vždy připraveno pohoštění. A že je 
to zábava vždy veselá, nemůže nám mít nikdo za zlé, že na zdar 
lovu si vypijeme nějakou tu číši a dle starodávné tradice na 



památku patrona myslivců sv. Huberta levou rukou. Neboť jak 
sám Hubert pravil: „Připíjím levou, když pravou lovím.“ 

Za MS Krucemburk  Petra Kohoutová 
 

SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ 
 

Mladí hasiči, jichž je v současnosti 24, se připravili na 
podzimní soutěž,  která proběhla v Pohledu za velmi špatného 
počasí. Zúčastnily se jí 4 hlídky – 2 starší a 2 mladší. Celkově se 
umístily na 16. a 15. místě 
z celkového počtu 42 a 44 
startovních družstev. V listopadu se 
nám podařilo vyškolit dalšího 
nového vedoucího mládeže A. 
Kosařovou. Jsme velice rádi, že se 
zapojila do činnosti dětí. 
Členové výjezdové jednotky se 

účastnili tradičního prověření poháru IZS v Lipnici nad Sázavou 
a skončili na 15. místě z 42 soutěžních jednotek. Soutěže se 
účastní již po několik roků z osvědčenou technikou PS-8 z roku 
1954. Na této soutěži se prověřuje akceschopnost SDH, 
koordinace a komunikace mezi strojníkem a útočným vedením, 
poté dojde ke smotání hadic a uložení materiálu na základnu, vše 
probíhá na čas. 

Starosta SDH p. J. Moravec se 29. listopadu v Havlíčkově 
Brodě podílel na slavnostním odhalení pamětní desky zakladatele 

hasičského hnutí na 
Vysočině Františka 
Raupacha, jehož dvě 
životní jubilea – 140. 
výročí narození a 70. 
výročí úmrtí – si letos 
hasiči Vysočiny 
připomněli. 

Hasiči společně se 
zaměstnanci obce též 

vyčistili kanalizaci odpadních vod od mlýna až po čističku. V 
současnosti dochází ke konci životností dýchací techniky (dosud 
se používal Saturn, což je dýchací technika s minimální ochranou 
hasičů). ÚM se  rozhodl zajistit jednotku přetlakovými přístroji 
od firmy Auer za velice výhodné ceny (dýchací technika se u 
výjezdů jednotky používá stále častěji pro ochranu hasičů, tato 
nová technika má již možnost  použití vyváděcích masek). Za 
tuto investici ÚM děkujeme, v případě nějaké události máme 
vyšší možnosti poskytnutí pomoci. Děkujeme za pomoc pro 
rozvoj dětské činnosti a hlavně za finanční podporu. 

Chtěli bychom popřát všem spoluobčanům krásné prožití 
svátků vánočních a hodně rodinné pohody a zdraví do dalšího 
roku. 

  Za SDH Martin Kasal a Martin Rejšek 
 

KRÁTCE  Z SHM  KLUBU 
 

Florbalový kroužek v letošním školním roce navštěvuje 
celkem 28 dětí (z toho 6 děvčat) z prvního stupně ZŠ 
Krucemburk. Kroužek probíhá v místní základní škole každou 
středu od 16 do 17 hodin pro žáky 1.–3. třídy, od 17 do 18 hodin 
pro žáky 4. a 5. třídy. 
Děti se učí základy 
hry, týmové 
spolupráci a 
samozřejmě i 
samotné hře. Pokud 
někdo z dětí má 
zájem si s námi 
zahrát, může přijít 
mezi nás i v průběhu 
školního roku. 

Nejlepší hráči 

jezdí na turnaje do Prahy-Uhříněvsi, kde Salesiánské hnutí 
mládeže pořádá ve školním roce tři bodovací turnaje ve dvou 
kategoriích. Po těchto turnajích se dva nejlepší týmy z Čech a 
dva nejlepší týmy z Moravy utkají ve finálovém klání. Zatím 
máme vykročeno velmi dobře, protože na 1. bodovacím turnaji 
jsme v obou kategoriích nenašli přemožitele.  

Na další utkání budou jezdit naši reprezentanti v nových 
dresech, které jsme pořídili díky finanční podpoře ÚM 
Krucemburk. 

Jako každý rok i letos uspořádala naše dívčí část klubu 
prázdninovou chaloupku jen pro mladší děvčata. Všechny jsme 
strávily příjemných deset dní v Borové u Poličky ve 
„Výcvikovém táboře F.U.J.“. Po náročném výcviku se dvacet 
dívek stalo agentkami, které byly postaveny před náročné úkoly, 
především vyřešení situace vzniklé pádem letadla a zamořením 
světa zelenou hmotou – skřítky, které vytvořil šílený vědec. 
Kromě úspěšné záchrany světa jsme společný čas vyplnily hrami, 
povídáním (dozvěděly jsme se např. něco o svátostech), 
modlitbou, mší svatou v přírodě, vyráběním a mnoha jinými 
aktivitami. Chaloupku jsme si moc užily a již nyní se těšíme na 
léto! 

V červnu již tradičně dětský den obohatil nafukovací skákací 
hrad a horolezecká stěna. O prázdninách byla pro menší kluky 
připravena chaloupka v Knířově. Kluci, v roli vesmírných 
průzkumníků, objevovali neprozkoumanou galaxii. Starší kluci se 
ocitli v říši krále Artuše ve Spáleništi, kde pátrali po legendárním 
svatém grálu. Starší dívky si odjely na pár dní odpočinout do 
překrásné přírody v okolí Znojma. Dále jsme se v létě poprvé 
vydali na vodu. Ač mnozí seděli v kánoi poprvé a řeka Sázava 
skrývala pod vodou mnohá překvapení, dopluli jsme zdárně až do 
svého cíle. Během letošního roku uskutečnil náš klub ještě 
mnoho dalších akcí. Díky patří všem vedoucím, bez jejichž 
obětavosti a nadšení by tyto akce pro děti nemohly vzniknout. A 
samozřejmě patří dík i dětem! ;) 

Více informací o naší činnosti můžete najít na webové adrese: 
www.krucemburk.shm.cz 

Za Klub SHM Krucemburk   
Katka, Ruprecht, Julča a Bořek 

 

FILATELIE 
 

18. prosince proběhla výroční členská schůze filatelistů 
Krucemburk. Zhodnotili jsme uplynulý rok 2011 jako úspěšný. 
Také výstava k 770. výročí založení Krucemburku, kde jsme 
razítkovali korespondenční lístky s logem Krucemburku, dopadla 
velmi dobře. Rozdávali se i pamětní listy s tímto razítkem. 

Chtěli bychom všem popřát krásné prožití svátků vánočních a 
šťastný nový rok 2012. 

Pavel Soukup 
 

KROUŽEK  ŠIKOVNÝCH  RUKOU 
 

Také v letošním roce znovu započal své fungování kroužek 
šikovných rukou. I naše výstava uspořádaná v létě spolu se 
zahrádkáři a kroužkem paličkování dopadla úspěšně a setkala se s 
velkým zájmem návštěvníků, což nás velmi potěšilo. Tvoření a 
fantazie není nikdy málo, proto doufáme, že budeme mít inspiraci 
i v příštím roce. Tím to vám přejeme krásně prožité Vánoce a 
úspěšný nový rok.                                             

Ludmila Soukupová 
 

SPOLEK  PŘÁTEL  KRUCEMBURKU  
INFORMUJE 

 

Počátkem září uspořádal Spolek přátel Krucemburku – tak 
jako každoročně – zájezd po kulturních památkách naší vlasti. 
Letos jsme navštívili krátce Polsko, poté jsme jeli do České 
Skalice, kde jsme si prohlédli školu, kam chodila česká 



spisovatelka Božena Němcová. Dalším cílem našeho zájezdu 
byly Ratibořice a Babiččino údolí. 

V prosinci proběhla výroční členská schůze Spolku přátel 
Krucemburku. V příštím roce uplyne již dvacet let od jeho 
založení. K tomuto výročí připravujeme akce, kterými je 
oslavíme. 

Pavel Vomela 
 

OSVĚTOVÁ  ČINNOST  SPOLEČNOSTI  
JANA  ZRZAVÉHO  V  ROCE  2011 

 

Jubilejní rok 2010, kdy jsme si 
připomněli 120. výročí narození 
Jana Zrzavého, pominul. Avšak 
kulturní akce, které probíhaly v 
rámci projektu „Jan Zrzavý 120“, 
našly u veřejnosti takový ohlas, že 
měly přesah i do roku 2011. Těší 
nás velmi, že dobrovolníci z 
Krucemburku i z blízkého nebo 
vzdáleného okolí, kteří se do 
projektu zapojili, našli v sobě 
takové zaujetí pro věc, že se 
ochotně a vytrvale podíleli na 
kulturních akcích po celý rok 2011. 
Ať už to byli herci, technici, 
organizátoři apod.  

Společnost Jana Zrzavého (SJZ) sehrála v roce 2011 další 
divadelní představení o Janu Zrzavém s názvem „Kouzelník, 
který uměl namalovat duši“. Po loňské premiéře 
v Krucemburku a po dvou loňských reprízách v Okrouhlici a v 
Hlinsku to bylo letos dalších sedm  úspěšných představení ve 
Vodňanech, v Praze v paláci Adria, na hradě Lipnici, v 
Chotěboři, na zámku ve Žďáru nad Sázavou, v Praze–Suchdole a 
v Sobíňově. Zasloužený úspěch u publika sklízeli v živých 
hereckých vstupech naši ochotničtí herci – Stanislav Michek, 
Markéta Kunášková a malý Kryštof Matula.  

Rovněž vložené filmové sekvence, režírované Renátou 
Lédlovou a obsazené místními ochotníky, dětmi ze 
Saleziánského hnutí mládeže a krucemburskými loutkáři, 
nacházely u publika velmi příznivý ohlas. O technické zázemí se 
spolehlivě starali Ing. Petr Měřinský a Ing. Lukáš Křivský.  Těší 
nás vědomí, že posledním představením v Sobíňově jsme přispěli 
do fondu na 
záchranu 
historických 
varhan v kostele 
Navštívení Panny 
Marie v Sopotech.  

Výstava „Z 
ilustrační tvorby 
Jana Zrzavého“ 
byla letos 
instalována v 
Moravské zemské knihovně v Brně a následně v Alšově kabinetě 
v Praze-Suchdole. Na příští rok už se o výstavu hlásí další 
zájemci.  

7. dubna 2011 byla v Praze na objednávku Společnosti 
Bohuslava Martinů přednáška na téma Jan Zrzavý a Bohuslav 
Martin ů. Tento pořad byl obohacen projekcí a precizní klavírní 

hrou Ladislava Doležela, laureáta klavírní soutěže Bohuslava 
Martinů.  

28. května 2011 to byla další přednáška v Praze, tentokrát na 
téma Jan Zrzavý a kapucíni. Tato akce se uskutečnila v 
kapucínském klášteře na Loretánském náměstí v Praze, přesně v 
místech, která Jan Zrzavý měl rád a pravidelně je navštěvoval. 
Tuto besedu poctil svou návštěvou známý historik umění - pan 
profesor PhDr. František Dvořák, který při této příležitosti velmi 
zajímavě promluvil.  

 31. května 2011 se uskutečnila v Malířovně pod hradem 
Lipnicí beseda se studenty havlíčkobrodského a vrchlabského 
gymnázia. Vřelá atmosféra celého podvečera byla umocněna 
hereckým vstupem Stanislava Michka v roli Jana Zrzavého. 
Tento ochotnický herec, který je v roli Jana Zrzavého publikem 
velmi oceňován, překvapuje svou podobností s malířem nejen 
návštěvníky našich divadelních představení, besed a přednášek, 
nýbrž i turisty. Doslovný úžas způsobil vstup pomyslného Jana 
Zrzavého do brány okrouhlické školy, před níž byly 1. října 2011 
shromážděny početné davy turistů – účastníků 2. ročníku velmi 
zajímavé akce „Jeníkova špacírka“, kterou pořádalo Sdružení 
pro záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici.  

Výtvarná soutěž „Po stopách Jana Zrzavého“ je dokladem 
plodné součinnosti SJZ a  Základní školy Krucemburk. 
Každoročně je vyhlašováno několik výtvarných témat; jedno 
téma je však už delší dobu permanentní: ilustrace k „Jeníkovým 
pohádkám“ od Jana Zrzavého. Dlouhodobým záměrem 
pořadatelů je vydání této útlé knížečky, která by byla ilustrována 
kresbami dětí z Vysočiny.   

Za významný počin lze pokládat pozornost, která je SJZ 
věnována rodokmenu rodu Zrzavých. Tento rodokmen, podrobně 
zpracovaný malířovými příbuznými Janem Zrzavým z 
Krucemburku (1911–2009) a  Janem Zrzavým z Okrouhlice 
(1926–2001), nachází své další pokračovatele a odborné zájemce. 
Paní Zdenka Danková, malířova příbuzná, která přednesla loni na 
kulturní akci SJZ v Národním muzeu referát o rodokmenu 
Zrzavých, se spojila s jihlavským výtvarníkem Janem Jiřím 
Rathsamem, členem SJZ, který už nyní pracuje na výtvarné 
výzdobě rodokmenu Zrzavých. Naším dlouhodobým záměrem je 
publikovat rodokmen rodu Zrzavých, nebo aspoň informaci o 
něm, v odborném časopisu České genealogické a heraldické 
společnosti v Praze, která se speciálně o téma Jan Zrzavý zajímá.   

Dopad činnosti SJZ měl i letos svůj mezinárodní rozměr. V 
květnu 2011 byla v italském městě Oderzu uspořádána výstava 
obrazů, které daroval Jan Zrzavý benátským kapucínům. 
Pořadateli výstavy byli benátští kapucíni, jejichž pozornost je už 
od loňska zaměřena na malíře Jana Zrzavého. Tehdy jsem při své 
studijní cestě do Benátek shromažďovala podklady pro publikaci 
„Jan Zrzavý a Benátky“. Tato italsko-česká publikace posloužila 
jako katalog výstavy. Můžeme být potěšeni, že dílo Jana 
Zrzavého si nachází v Itálii svůj zasloužený obdiv.      

Na výroční členské schůzi 10. září 2011 bylo uděleno čestné 
členství ve Společnosti Jana Zrzavého panu Stanislavu 
Michkovi, ochotnickému herci z Chotěboře, za jeho významný 
podíl na osvětové činnosti SJZ. On sám se vyjádřil, že herecké 
ztvárnění postavy Jana Zrzavého pociťuje jako svou životní roli.  

   PaedDr. Jitka Měřinská, předsedkyně 
Společnosti Jana Zrzavého 

 
Informace o činnosti SJZ jsou rovněž v Pamětní síni Jana 
Zrzavého v Krucemburku a na webových stránkách: www.sjz.cz
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